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OUDHEIDI(UNDIGE I(RING 
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Doelstelling 
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is 
opgericht op II januari 1954 en stelt zich ten doel: 
de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
land en volk van de Zuid-Oost Veluwezoom. in hel 
bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
Zij tracht dit doelondermeer te bereiken door hel 
houden van lezingen, exposities, wandelingen en 
excursies, het uitgeven van een tijdschrift en hel 
bijhouden van een website, het bewaren van 
historische voorwerpen, documenten, afbeeldin 
gen, boeken en andere geschriften, het bevorderen 
en ondersteunen van onderzoek op historisch 
gebied en de verschijning van publicaties daarover. 
alsmede het ondersteunen van en samenwerken 
met instellingen, stichtingen en verenigingen die 
een soortgelijk doel nastreven. 

Archief 
Het archief van de Kring is grotendeels onderge 
bracht bij het Gelders Archief te Arnhem en omvat 
een grote verzameling boeken, documenten en 
beelddragers. De overige voorwerpen worden door 
de Kring zelf bewaard. In overleg zijn deze stuk 
ken voor eenieder te raadplegen of te bezichtigen. 

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 

De Oudheidkundige Kring staal geregistreerd als 
ANBI cultuur-instelling. 

Lidmaatschap 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25 
per jaar. Aanmelding, wijziging of opzegging kan 
plaatsvinden via de website of telefonisch / 
schriftelijk bij de penningmeester. 
Leden van de Oudheidkundige Kring ontvangen 
gratis het ledenblad Ambt & Heerlijkheid. 

Bankrekening 
NL83ABNA05567 I 3591 t.n.v. 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

Rozendaal 
Bestuur: 

Voorzitter 
J.W.,1. Jansen 0' 13-416 84 
correspondentie via eeretaris of via 
jan.jansen'+6@planel.nl 

Secretaris 
E.M.T. Knaapen-Rohling 026-4955330 
Rozenbo 3a. 6991 J5 Rheden 
secretaris@'oudheidkundigekring.nl 

Penningmeester en ledenadministratie 
W.G. van den Beukei 0'13-414281 
Labriehof 1-. 69-~ HW Dieren 
penningmeesterrs oudheidkundigekring.nl 

Bestuur leden 
B. Blankenspoor 026-361 9.+6 
blanken poorëî hetnet.nl 

\1.C.A.P, Brekelmans-Roelofs 026-4952480 
hildebrekelmans@upcmail.nl 

J.J.\1. van Ge 10 1'-450593 
Archivari van de Kring 
jeroenvang sel@ hello.nl 

\\'.F. Kleijn 06-_1 6':-900 
willemkleijnëî gmail.corn 

Webrnaster 
G. de Jong 0_6--!9':- - 0 
webrn ter@oudheidkundigekring.nl 

\\"ebsite: www.oudheidkundigekrlng.nl 

Uitgave: 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

Ambt & Heerlijkheid 
verschijnt .+ keer per jaar. 

I x 13 '+-3362 

Redactie Ambt & Heerlijkheid: 

Hoofdredacteur 
P.J. den Boer-Pinxter 026-3613944 
Vijverlaan 13,6881 HK Velp 
redactie@oudheidkundigekring.nl 

Eindredacteur 
S.P. Burgers-Dekkers 

Redactieleden 
J.J .M. van Gessel 

G.F. Havinga-Wielenga 

A.C. Hartgers 

Vormgeving Nelleke den Boer-Pinxter 

Druk Nextprint 's Hertogenbosch 

De richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij de 
redactie. 
De in een artikel verkondigde mening is voor 
rekening van de auteur en kan daarom losstaan van 
de mening van bestuur of redactie. 

Rechten 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul 
digd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige 
vorm of wijze zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever De uitgever heeft 
zich ingespannen om alle rechthebbenden van 
tekst- en illustratiemateriaal op te sporen. Mocht u 
menen rechten daarop te kunnen doen gelden, dan 
verzoekt zij u contact daarover met haar op te 
nemen. 

Losse nummers van Ambt & Heerlijkheid zijn 
voor € 4,75 per stuk te verkrijgen bij: 
lansen & de Feijter Velp, Read Shop Velp, 
Read Shop Rheden en Boekhandel Dieren 
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Inhoud en van de redactie 

Geschiedenis van Mededelingen 1 tot 
Ambt & Heerlijkheid 200 
NeJ/eke den Boer-Pinxter 

Herinneringen aan de Bosweg in Velp 
John Jansen van Galen 

Over de dichteres Hélène Swarth 
Fineke Burgers 

Muziektenten in Rheden en Rozendaal 
NeJ/eke den Boer-Pinxter 

Muziektenten in Laag-Soeren 
Aris Blankenspoor 

Muziektent in Spankeren 
Ton Elzebroek 

Muziektent in Rheden 
Ale Hartgers 

Muziektent in De Steeg 
NeJ/eke den Boer-Pinxter 

De muziekkoepel van Rozendaal 
Fineke Burgers 

Muziektent te Dieren 
Jeroen van Gessel 

Muziektenten in Velp 
NeJ/eke den Boer-Pinxter 

Muziektenten in Ellecom 
John Striker 

De eerste beroepsfotografen in Dieren 
Jos Leeman 

Mina Kruseman, een feministe avant la lettre 
Truus Havinga-Wielenga 

Boekbesprekingen 

Mededelingen van het bestuur 
Jan Jansen 

Van de redactie 

Trots presenteren wij Ambt & Heerlijkheid 200. Omdat het geen 
geringe mijlpaal is hebben wij geprobeerd er iets bijzonders van te 
maken. Allereerst hebben wij een overzicht gemaakt van wie al 
deze bladen hebben gemaakt. John Jansen van Galen hebben 
we bereid gevonden een stuk te schrijven over de Bosweg in Velp 
waar hij is opgegroeid. Fineke Burgers heeft een stuk geschreven 
over de dichteres Hélène Swarth, die in Velp heeft gewoond en op 
Heiderust is begraven. In het midden van A&H als een vrolijke noot 
vindt u een special over de verschillende muziektenten, -koepels of 
-tempels die in onze dorpen staan of stonden, want helaas zijn er 
ook verschillende verdwenen. De Steeg, Dieren en Ellecom moe 
ten het nu zonder doen. Alhoewel de muziektent van Ellecom zal 
voor het einde van het jaar als een feniks uit zijn as zal verrijzen 
volgens John Striker. Jeroen van Gessel is bedroefd over de te 
loorgang van de muziektent in Dieren. In De Steeg hoorde de tent 
bij hotel 'De Engel' en moest hij plaatsmaken voor het gemeente 
huis. Niemand weet meer over de verschillende muziekkoepels die 
Laag-Soeren rijk is geweest dan Aris Blankenspoor. Ale Hartgers 
hebben we zelfs moeten afremmen anders had hij het nummer 
volgeschreven over de bijzondere muziektent van Rheden. Fineke 
Burgers heeft de muziektempel van Rozendaal beschreven, waar 
je ook kan trouwen. Ton Elzebroek schrijft over het wel en wee van 
de muziekkoepel in Spankeren. Zelf woon ik bijna naast de muziek 
tent in het villapark in Velp, dus zie ik wat daar zoal gebeurt. Ook 
heb ik de inleiding geschreven. 
Na een schrijver, een dichteres en veel muziek, sluiten we dit 
nummer af met een artikel over de eerste beroepsfotografen in 
Dieren van Jos Leeman en een stuk van Truus Havinga-Wielenga 
over een artistieke feministe die in Velp is geboren. 
Dan hebben wij tot slot nog twee boekbesprekingen voor u: 
'200 jaar gemeente Rozendaal' van Ingrid D. Jacobs en 
'Eeuw in versnelling' van Marian Rijk, over de Gazelle in Dieren, 
besproken door Jeroen van Gessel. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe! 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Ambt & Heeriiièheiä 200 

Geschiedenis van Mededelingen 1 tot Ambt & Heerlijkheid 200 
Nelleke den Boer-Pinxter 

In juni 1954 verscheen het eerste nummer van "Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal''. 
Vandaag ligt nummer tweehonderd van Ambt & Heerlijkheid voor u. Wat is er in de tussenliggende periode met ons 
blad gebeurd en hoe en door wie werd het blad vormgegeven? 

Mededelingen 
"Mededelingen", was de oor 
spronkelijke naam van het blad 
van de Oudheidkundige Kring 
Rheden-Rozendaal (OHK). In 
juli 1983 werd deze naam van 
het tijdschrift gewijzigd in 
"Ambt en Heerlijkheid" (A en 
H). Dit nummer - no. 76 - was 
ook het eerste dat niet meer ver 
scheen onder de supervisie van 
de "redacteur van het eerste uur" 
de heer E.J. Kruijswijk Jansen. 
Hij had in februari 1983, bijna 
30 jaar, de verzorging van vijf 
enzeventig van het nu bereikte 
aantal van 200 nummers afge 
sloten. Dat is 3/8 van alle ver 
schenen A&H 's tot nu toe. Een 
bijzondere prestatie. 
De eerste 14 jaar werden de 
Mededelingen keurig en op tijd 
gestencild door de heer H.M.M. 
Hupkes te Ellecom. In septem 
ber 1968 moest de heer Hupkes 
wegens zijn gevorderde leeftijd 
zijn gewaardeerde werk ten be 
hoeve van de Mededelingen 
beëindigen. Voorlopig bleven de Oe Nieuwe Kaart van Y Kwartier Oe Veluwe, 1741, I. Tirion 
bulletins nog in gestencilde vorm verschijnen, zij het dat is de schrijfmachineletter vervangen door een drukletter 
vanaf augustus 1969 de kop ervan, versierd met de beide en lijken de Mededelingen - behoudens de naam en het 
gemeentewapens, gedrukt uitkwam. Vanaf februari 1982 omslag - al aardig op ons latere A&H. 
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Ambt en Heerlijkheid nummers 76 - 100 
In juli 1983 komt er een verandering in de redactie. Nr. 
76 opent met de mededeling "Voor u ligt de vernieuwde 
uitgave van de Mededelingen van de Oudheidkundige 
Kring Rheden / Rozendaal onder de nieuwe titel Ambt en 
Heerlijkheid. Dit is het eerste nummer dat niet is samen 
gesteld door ons bestuurslid E.J. Kruijswijk lansen. Het 
redacteurschap is overgenomen door een collectief van 
vier personen. Zij zullen met hun vieren gaan doen wat 
gedurende vele jaren door Kruijswijk lansen alleen is 
gedaan". Het colofon vermeldt dat het collectief werd 
gevormd door J. Baltjes, JJ.M. van Gessel, A. Kolkman 
en W.I. Meijerink. 
Voor het eerst prijkt op het omslag het welbekende 
fragment van "De Nieuwe Kaart van 't Kwartier De Ve 
luwe", in 1741 - dat jaar dus juist 250 jaar geleden! - 
vervaardigd door Isaak Tirion. Blijkens hetzelfde colofon 
wordt het blad gedrukt bij Drukkerij / Uitgeverij Doe 
vendans te Dieren. In de dank aan de scheidende redac 
teur werd ook het gezin Kruijswijk Jansen betrokken. 
"De bezorging en verzending in vroegere jaren was een 
aangelegenheid van de gehele familie. " 

De honderdste Ambt en Heerlijkheid 
In nummer 100, dat in december 1991 verscheen, geeft 

de heer H.M. Bosland 
DE HONDERDSTE 

AMBT EN HEERLIJKHEID 
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een terugblik op de 
eerste honderd num 
mers. Hij besluit zijn 
terugblik met de vol 
gende woorden. "Maar 
wanneer tenminste de 
indruk bij u mag zijn 
gewekt (of bevestigd) 
dat de redactie deze 
honderd nummers door 
vele en velerlei thema's 
en onderwerpen aan 
sneed en u, zo goed 
mogelijk toebereid, in 
de loop der jaren op- 

diende, dan voelt de samensteller van deze rondgang 
door de historie van ons blad zich ruimschoots voor zijn 
taak beloond. Op naar nummer 200f" 
De redactiecommissie bestond bij nummer 100 uit de 
heren J. Baltjes, H.M. Bosland, J. de Bruin en F. van 
Heusden. J. Baltjes was de enige die sinds no. 76 in de 
redactie zat. Het blad wordt nog gedrukt door Drukkerij 
Doevendans. Het formaat is dan A6. 
Waar de heer Bosland ook op terugblikte was het oprich 
ten van een jeugdafdeling in 1961. Waar is die gebleven? 

Jeugdafdeling 
In november 1961 werd een bezoek aangekondigd aan 
Doesburg van de vers gevormde "Jeugdafdeling". De 
Kring telde op dat moment 7 leden jonger dan 18 jaar. 
Eén van die jeugdleden, Dirk van Leeuwen, droeg ook 
bij aan de inhoud van het Kringblad door een uitvoerig, 
in vier nummers gepubliceerd, artikel over de Abdij van 
Prüm, die in deze streek bezittingen had. 

Nummers 100 - 125 van Ambt en Heerlijkheid 
In 1992 is met nr. 101 gewisseld van kaft en afmeting: 
van 15 x 21cm naar het vierkante formaat 21 x 21cm. 
Er verandert niets aan de samenstelling van de redactie 
tot en met nr. 116. Vanaf nr. 117 treedt Peter Kamper sr 
toe tot de redactie. Hij gaat zich bezighouden met de 
vormgeving vanaf nr. 120. In het colofon van nr. 123 
zien we redacteur Bosland niet meer vermeld. Hij heeft 
sinds 1991 met veel ple 
zier in de redactie geze 
ten en verlaat de redactie. 
Ook staat in dit nummer 
vermeld dat men van 
plan is vanaf jaargang 
1999 A&H vier maal per 
jaar te laten verschijnen. 
Juni 1999 stelt het nieu 
we redactielid Jetje ten 
Holte-Oelemans zich 
voor. Eindelijk een 
vrouw in de redactie! 

AMBTEN I 
HEERLIJKHEID 
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Nummer 125 van Ambt & Heerlijkheid 
Dit is een dubbel jubileum! De Oudheidkundige Kring 
bestaat 45 jaar en geeft zijn 125ste nummer van Ambt & 
Heerlijkheid uit. De kaft heeft een nieuwe kleur gekre 
gen, beige in plaats van groen en we zien ook voor het 
eerst het & teken op de kaft verschijnen. Het is een spe 
cialover de leerlooierijen in de gemeenten Rheden en 
Rozendaal. 

Nummers 126 - 134 van A&H 
Maart 2000 treedt Hans Rijnbende tot de redactie van 
A&H toe en in oktober Harry Bruil. Langzaam wordt de 
kaart van Isaak Tirion op de kaft verdrongen door 
plaatjes. In A&H nr. 128 wordt afscheid genomen van 
Jolle Balt jes. De enige die nog over is van het collectief 
van 4 personen, dat de redactie van E.J. Kruijswijk Jan 
sen heeft overgenomen. Sinds 1983, dus 17 jaar, is hij 
hoofdredacteur geweest en hebben de vergaderingen bij 
hem thuis in zijn tuinkamer plaatsgevonden. Drieënvijf 
tig nummers hebben onder zijn leiding het daglicht mo 
gen aanschouwen, ruim een kwart van de A&H 's die tot 
nu toe zijn uitgekomen. 
Zijn mederedacteuren danken hem als volgt: "Vaak zegt 
men 'hij was een stuwende kracht '. Uiteraard is deze 
uitdrukking nogal een gemeenplaats, maar om het werk 
van Jolle voor ons tijdschrift goed te omschrijven geeft 
deze de werkelijkheid precies weer!" Co de Bruin neemt 
het stokje van Jolle over. 

AM~T 
~LIJKHEID 
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Nummer 135 van A&H 
Het is wel geen lustrum maar toch een speciaal nummer. 
Uitgegeven in maart 2002. Co de Bruin begint met 'Een 
nieuwe lente ... een nieuw geluid', Een drang tot verande 
ring zweeft ook rond in de redactiecommissie van A&H. 
Het omslag van A&H heeft een metamorfose ondergaan. 
Het oude kaartje is verdwenen en heeft plaats gemaakt 
voor een lay-out met verbeelding. De redactie meent op 
gepaste wijze het beeld meer plaats te moeten geven, 
waarbij de tekst niet wordt vergeten. Co zwaait Peter 
Kamper sr lof toe, want die heeft het nieuwe gezicht 
vormgegeven. Ook is het blad op mooier glad papier 
gedrukt en de kaft op mooi dik half glanzend wit papier. 

Nummers 140 - 149 van A&H 
Voor het eerst 'een lichtbruin steunkleurtje' op de kaft en 
twee bladzijden van A&H 140 en wel ter ere van het 
uitkomen van het boek "Nijver Dieren". 
Jaargang 50, nr. 142, Oudheidkundige Kring Rheden 
Rozendaal 50 jaar. Er wordt met recht aandacht besteed 
aan de opening van de tentoonstelling, "Zuinig met 
vlijt .. .in het gemeentehuis van Rheden." 
Nr. 144 is hét jubileumnummer, met o.a. interviews met 
alle belangrijke mensen voor de Kring. Ook komt voor 
één keer de kaart van Tirion weer terug. Voor Frank van 
Heusden is het de laatste keer en Hilde Brekelmans 
treedt tot de redactie toe. In nr. 145, het laatste nummer 
van het jubileumjaar, wordt aandacht besteed aan het 

'll'IUII'"'""IK,' "R''''; 
RHEOEN-ROZENDAAL 

A&H 200 
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daverende feest en het jubi 
leumboek dat inmiddels is 
uitgekomen en wordt aan 
geprezen. 
Nr. 149 heeft heel verras 
send een soort boekje in het 
midden van A&H met een 
eigen nummering en een 
prachtig gekleurde voor 
kant over 100 Jaar NPB 
kerk Velp. 

Nummers 150 - 156 van 
A&H 
Co de Bruin stopt per 1 
januari 2006, na 15 jaar lid 
te zijn geweest van de re 
dactie, waarvan 13 jaar als 
voorzitter. Hierbij zegt de 
voorzitter van de Kring, 
Elise Olde Rikkert, dat in 
deze jaren A&H een grote 
gedaante wisseling heeft 
ondergaan en het parade 
paardje is van de Kring. 
Behalve dat bij nr. 150 dit 
met grote letters op de kaft 
staat, is het een gewone 
aflevering van A&H en 
wordt er verder niets bij 
zonders aan het jubileum 
gedaan. In dit nummer staat 
voor het eerst Walter de 
Wit als lid van de redactie 
vermeld. 
Nr. 156 is de laatste A&H 
die Peter Kamper sr op 
maakt als vormgever. Hij 
heeft al met al de opmaak 
van 40 nummers voor zijn 
rekening genomen. Elk 

artikel maakte hij op alsof het zijn eerste was. Je kunt 
merken dat hij de tekst grondig leest en daarna de op 
maak er bij aanpast. Het is ook het laatste nummer dat 
gedrukt wordt bij Paverds Printshop in Velp. 

Als Peter er mee stopt moet de redactie op zoek naar een 
nieuwe vormgever. Gelukkig vindt Walter een nieuwe 
vormgeefster en wel Mirjam Zweers. Ook wordt besloten 
over te gaan op kleurendruk en gaat men hiervoor met 
Nextprint uit Rosmalen in zee. Bij nr. 157 is men nog 
spaarzaam met kleur, maar gaandeweg worden steeds 
meer plaatjes op de kaft gezet, zelfs op de achterkant. In 
dit nummer neemt Nelleke den Boer-Pinxter de plaats 
van Harry Bruil in de redactie in. Hiermee zijn de dames 
voor het eerst in de meerderheid. 
Vanaf nr. 162 treedt Wencel Maresch toe tot de redactie, 
als vertegenwoordiger van het bestuur. Hij volgt Walter 
op als voorzitter. Walter blijft wel lid van de redactie. 
Het aantal dames en heren is nu gelijk! 
Helaas geen plaatjes 
meer op de achterkant 
want vanaf nr. 170 krij 
gen we daar reclame! 
Nr. 173, we hebben nu 
acht redactieleden; nieuw 
zijn Dick Bosveld en 
Fineke Burgers. 
Nr. 175, de redactieleden 
Hans Rijnbende en Iet je 
ten Holte zijn gestopt met 
hun werk voor de redac 
tie evenals Wencel Ma 
resch, daarvoor komt Jan 
Jansen namens het be 
stuur in de redactie, als 
voorzitter. Nr. 184 is het 
jubileumnummer bij het 
60 jarig bestaan van de 
Kring, met een terugblik 
op 60 jaar A&H. 

Nummers 157 - 190 van A&H 

_j 
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Hilde Brekelmans wordt bestuurslid en Jan Jansen voor 
zitter van de OHK. Jeroen van Gessel komt als afgevaar 
digde van het bestuur in de redactie. 
Gelukkig komt voor nr. 185, december 2014, Truus Ha 
vinga-Wielenga de redactie versterken. Vanaf nr. 186 
moeten we het zonder Dick Bosveld doen en wordt Wal 
ter weer eindredacteur. 
Na nr. 189 treedt hij terug als hoofdredacteur. Miriam 
stopt na nr. 190 als vormgeefster van A&H. Zij hebben 
samen A&H op een hoger peil gebracht. 
Fineke Burgers en Nelleke den Boer-Pinxter nemen hun 
taken over. Walter blijft nog redactielid. 

Nummers 191 - 200 van A&H 
Walter is erelid geworden en treedt terug na aan 41 
nummers van A&H te hebben meegewerkt. In nr. 192 
stellen we een nieuwe redactielid voor: Ale Hartgers. 
Op verzoek van Jeroen waren we op zoek gegaan naar 
een man, want hij wilde niet de enige zijn in de redactie! 
De Kring heeft inmiddels een nieuwe website en de re- 

dactie neemt het 

C logo van de site 
~ Ambl & lIe('l"Iijkht>id over voor de 

voorzijde en het 
colofon van A&H. 
Zo vormen ze een 
eenheid en zijn ze 
makkelijk te her 
kennen! 
Wij zijn benieuwd 
hoe de laatste tien 

,.,.,,,"A _lIud!w;,!,"'''!",· knna 1iI",!,".n"",,,I.u!~ ~"".I< aeart ~"I' nummers van 
A&H ontvangen 

zijn, maar willen niet ons eigen werk beoordelen. 
Dat laten we graag aan onze lezers over. 

Specials 
In de loop van de jaren zijn specials verschenen, die aan 
één onderwerp gewijd waren. Soms waren dit extra 
nummers naast het gangbare A&H blad. 
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Nr. 80, december 1984, is een themanummer over de 
Dierense toren. Het lid van de redactiecommissie, J.J.M. 
van Gessel, heeft met het schrijven van het artikel "De 
bouw van de Dierense toren" tevens afscheid genomen 
als lid van de redactiecommissie, wegens vertrek uit de 
gemeente. In zijn plaats is benoemd de heer J. W. Koen 
hen. 

Nr. 81, mei 1985, was een special. Het voor u liggende 
nummer van Ambt en Heerlijkheid staat geheel in het 
teken van de herdenking veertig jaar bevrijding. Het 
nummer was samengesteld door A. Kolkman. 

Er is een extra blad in 1997 bij nr. 118. Dit is een special 
over de Geneeskundige Badinrichting in Laag Soeren, 
geschreven door Frank van Heusden. 

De special bij nr. 137, van Ambt en Heerlijkheid, sep 
tember 2002, is samengesteld door Adriaan Kolkman 
Deze special verschijnt ter gelegenheid van een expositie 
in Rhederhof te Rheden met als thema 'Het Veerhuis van 
Rheden'. 

Nr. 147 mei 2005, is een special over 60 jaar vrijheid. 

Bij nr. 156 is er een extra blad, een special in kleur over 
architectuur van de 20ste eeuw, uitgegeven door de Kring 
en het comité Open Monumentendag(OMD) voor OMD 
september 2007. Deze is geschreven door Adriane Co 
lenbrander 

Nr. 159 juni 2008 was een special over Rozendaal. 

Nr. 171 juni 2011, is een special over de Bockhorst. 

A&H 200 
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lohn lansen van Galen 

Deel van de Bosweg, die loopt van de Ringallee tot aan de Achtsprong. Op de foto zie je rechts onder in de hoek aan de Bosweg de boerderij 
van Matser. Het grote witte gebouw rechts van de weg is de modelhoeve met hooimijt! Hier tegenover op de hoek staat bakkerij de Voorzorg 

Bosweg De bevrijding van ons dorp heb ik beleefd aan het begin 
Ooit werd de nederzetting rond kasteel Rozendaal met van de Bosweg. Ik was vier. Op 16 april 1945 namen de 
het dorp Velp verbonden door de Bosweg. Aan het eind Canadezen - de 'Tommies', zeiden we - Velp in. Ze 
van de verharde weg stak je de Ringallee over en volgde reden door de straten op legergroene geschutswagens 
een bospad dat bovenlangs de Rozendaalse beek en on- waarvan ze er een paar parkeerden op het terrein van 
derlangs de Koningsberg voerde, naar de heerlijkheid bakkerij 'De Voorzorg'. 
Rosendael. Daar was mijn domein. Naast een glooiend 
weiland voetbalde ik er uren, met de beuken als geduch 
te, onverzettelijke tegenstanders. Meestal won ik. 
Mijn moeder kon mij vanuit de woonkamer zien en floot 
als het tijd was om te eten. 

Bakkerij de Voorzorg 
Het gebouw staat er nog. Het kan je, met zijn drie, door 
leisteen gedekte torentjes, niet ontgaan als je vanuit het 
dorp door het Villapark over de Achtsprong in de rich- 
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ting van het Rozendaalse bos gaat. Wij kinderen ver 
drongen ons meteen rond die vreemde voertuigen en de 
Tommies deelden grif uit. Ik kreeg een opgerold stuk 
goudgele cake, waarin iets zoet roods gewikkeld was. 
Nooit meer zoiets lekkers gegeten. Later leerde ik dat het 
Zwitserse rol heette, en eigenlijk niet zo lekker was. 
Maar voor mij bleef het de smaak van de bevrijding. 
In de bakkerij mochten we soms spelen, omhuld door de 
geur van brood dat in de ovens gebakken werd. Er was 
ook een winkel aan De Voorzorg verbonden, kadastraal 
gevestigd aan de Dennenweg. In een loods aan de Bos 
weg stonden de karren waarmee het brood aan klanten 
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werd bezorgd. Als ik er een kijkje neem zie ik dat daarin 
nu een 'culinaire galerie' is gevestigd. 'Meesterkok' 
Angelique Schmeink geeft er regelmatig, 'kunst en am 
bacht' verbindend, 'art & eat smaakexposities' en ver 
spreidt zo haar 'culisofie'. 

Modelhoeve Rosendael 
Recht ertegenover staat voor een kloek pand een bord: 
Biomygreen Sustainable Soil Energy. Maar op de zijge 
vel is nog de naam 'Modelhoeve Rosendael' te lezen. 
Toen ik opgroeide woonde hier een katholiek gezin met 
in mijn herinnering wel negen kinderen. 

De kinderen van het katholieke gezin voor de modelhoeve 

Voor de oorlog was het gebouw echt een 'modelhoeve' 
geweest, bedoeld voor voorlichting en gewas veredeling 
ten behoeve van agrariërs, om hen te leren beter te boe 
ren. Maar in 1933 waren de landerijen, eigendom van de 
familie Van Pallandt (van het kasteel Rosendael), door 
de gemeente aangekocht om er een woonwijk te bouwen, 
die ook Modelhoeve werd genoemd en gegroepeerd is 
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rond een plein, dat heet naar een burgemeester die de 
gemeente 22 jaar bestuurd had: het Burgemeester A.H. 
Brandtplein. Het was het centrum van ons sociale leven. 
Op Koninginnedag waren er wedstrijden in zaklopen en 
het overwinnen van de hindernisbaan, we voetbalden er 
en in de late zomeravond klonken van overal de stemmen 
van moeders die ons naar huis riepen 

Boerderij van Evert Matser 
Er stond aan de Bosweg, voorbij de kruising met de Bur 
gemeester Brandtlaan, ook een boerderij die nog in be 
drijf was, al werd ze inmiddels omsloten door die woon 
wijk. De weiden van boer Evert Matser lagen daardoor 
erg verspreid. Een ervan was het weiland waar naast ik in 
mijn eentje voetbalde. Als de boer met zijn door een 
paard getrokken kar ging melken in de uiterwaarden, bij 
het gemaal De Volharding, mocht ik meerijden. Ik hoor 
nog het geratel van de met ijzer beslagen wielen over de 
keien van de Emmastraat. 
Boer Matser had twee dochters die - vooral de oudste, 
Gerda - zich moederlijk over mij ontfermden - en een 
zoontje, Evertje, dat Engelse ziekte had en altijd in een 
box zat. Van mijn moeder moest ik soms met hem gaan 
spelen. Dat deed ik maar ik vond het eng: zijn grote, 
wiebelende hoofd, zijn kwijlen, zijn klanken. Liever 
zwierf ik over het modderige erf en door de stallen tussen 
de koeien boven hun 'grup'. Of ik klauterde de hooiberg 
in, waar ik eens uit getuimeld ben, rechtstreeks de gier 
put in. Maar die boerderij is afgebroken en er kwam een 
modern woonhuis voor in de plaats, zonder kraak of 
smaak. 

Ons huis 
Meteen voorbij Mat 
sers boerderij was ons 
huis, twee onder één 
kap en krap bemeten 
voor een gezin, maar 
ooit waren het drie 
woningen geweest, 
voor de landarbeiders Bosweg nummer 17 en 19 
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J.H. Jansen van Galen, van Burgemeester en Wethouders van Rheden 

van de boer. Mijn grootvader, die aannemer was, had het 
tot een dubbel woonhuis verbouwd, waarvan mijn vader 
en moeder na hun huwelijk in 1939 de ene helft betrok- 
ken. In de andere woonde een familie die ook Matser 
heette, de man was opperman in de bouwen zij bracht 
Het Vrije Volk rond, want ze waren rood. Door haar heb 
ik leren lezen met de boeken van de Arbeiderspers, die je 
als premie bij een abonnement kreeg: Bulletje en Bo 
nestaak, jeugdboeken als De Zilveren Scheepjes en later 
de delen van de onvolprezen AP-Ornnibusreeks: Aar van 
de Werfhorst, Antoon Coolen, A. den Doolaard, Herman 
de Man. 
We hadden ruim uitzicht. Het huis sprong ver uit de rooi 
lijn, waardoor we uit ons zijraam helemaal het Rozen 
daalse Bos in keken. 

Montebello 
En tegen over ons huis lag de moestuin van villa Monte 
bello, die aan de Dennenweg lag. Soms zag je de stokou 
de freule Van Lynden er nog rondscharrelen. Er waren 
kweekbakken en tegen de tuinmuur groeiden bramen, 
frambozen en kruisbessen. Verderop, in de richting van 
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De Voorzorg, stond 
een rijtje donkere 
dennen, dicht op 
een. 
Montebello werd 
spoedig een pension 
voor repatrianten uit 
het voormalig N e 
derlands-Indië, er 
liepen bruine kin 

deren door de tuin en er stegen exotische geuren uit het 
gebouw op. Later was het een bejaardentehuis waar mijn 
grootvader zijn laatste levensdagen doorbracht. Toen was 
die moestuin al opgeofferd aan de woningnood. In het 
eind van de jaren vijftig verrezen er tien huizen, twee 
drieslagen en een vierslag, in de benepen stijl van die 
tijd. Ze staan er nog. Ik heb er nooit aan kunnen wennen. 

Verzorgingshuis Résidence Monte Bello 

Bewoners van de Bosweg 
Wat woonden er voor mensen aan de Bosweg? Het was 
een allegaartje, men zou er nu uit hoofde van diversiteit 
prat op gaan, al was er toen niemand bij die gekleurd 
was. De huizen die al eerder aan de oneven zijde van de 
Bosweg waren gebouwd, als onderdeel van de Model 
hoeve, waren royaler van uitvoering. Er woonden men 
sen die het iets beter hadden, een hoge employé van 

Velp Boschweg rechts de modelhoeve en links de Voorzorg 
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Shell, een provinciale ambtenaar, een handelsreiziger. 
Die laatste was de eerste in de straat met een auto, een 
soort stationcar om zijn monsters in te vervoeren, met 
een opschrift van zijn werkgever, het merk Vinolia, in 
zeep en aanverwanten. Mijn moeder kon zich niet voor 
stellen dat hij er zin in had daar 's zondags uitstapjes mee 
te maken, als een rijdende reclamezuil van je baas! Je 
zag de man al 's morgens vroeg naar het postkantoor 

Kinderen in de sneeuw Bosweg Velp 

rijden om daar sigaren uit te delen aan de beambten, die 
hem dan als dank zijn post overhandigden voordat die 
bezorgd werd, waardoor hij zijn collega's van Vinolia 
een dag voor bleef en hen kon aftroeven. 
Recht tegenover ons woonde de familie Peters, met twee 
zoons. Hun moeder werd door de mijne 'juffouw Peters' 
genoemd, wat een zeker onderscheid in stand aangaf, 
want onze buurvrouw (van de Shell-employé) heette 
'mevrouw Labeur'. Peters was een huisschilder en wij 
hadden weinig omgang met hem en zijn gezin, want zij 
waren katholiek en 'roomsen' liet je toen links liggen. 
Bovendien werd hij ervan verdacht soms een glaasje 
teveel te drinken. 
Een paar huizen verder naar de Ringallee was achter een 
kloeke villa, een timmerbedrijf gevestigd, dat gedreven 
werd door een man die ook Timmermans heette en daar 
woonde. Die villa was merkwaardigerwijs onderverdeeld 
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in twee woonhuizen op twee verdiepingen. De ene had 
alleen een balkon, geen tuin. In Velp wonen zonder tuin, 
het leek mij geen doen. Daarnaast benam een hoge beu 
kenhaag het zicht op een tennisbaan en ik zal nooit de 
warme zomermiddagen vergeten waarop het weemoedig 
plok-plok van ballen op rackets door de straat klonk. 

I(lein {;elrestein 
Die baan hoorde bij het 
grote witte herenhuis 
Klein Gelrestein, waar 
ooit burgemeester 
Brandt had gewoond 
en waar toentertijd zijn 
dochter, de bejaarde 
Deborah Maria Brandt, 
woonde. Zij had goed 
gevonden dat omwo 
nenden de tennisbaan 
gebruikten en buurt 

vereniging Modelhoeve maakte er gretig gebruik van. 
Zoals zij ook een vertrek in haar enorme huis beschik 
baar stelde van de vrijzinnig-christelijke jeugdcentrale, 
waarvan ik jeugdleider was. Zo zong ik op zaterdag 
avond tussen de gepolitoerde lambriseringen van een 
voormalige dokterswachtkamer met een groep 12- tot 14- 

Oe lambrisering die in villa Klein 
Gelrestein zat voor de afbraak, 
bevindt zich nu in kasteel Doorwerth 

Klein Gelresfein 1951 
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jarigen 'My bonny is over the ocean'. 
Mevrouw Brandt was getrouwd geweest met een fameu 
ze arts, Jacobus Tjebbe Wouters. Hij was een vooraan 
staand homeopaat en initiatiefnemer van de Vereniging 
van Homeopathische Geneesheren. Maar zijn reputatie 
reikte veel verder. Tot diep in het land gold hij als een 
soort wonderdokter en soms werd ik wakker van het 
geklepper van klompen op het asfalt van de Bosweg: 
boeren, in alle vroegte van huis vertrokken om op consult 
te gaan bij dokter Wouters. Hij was een man van de grote 
aanpak en nadat hij met zijn vrouw in 1928 het huis 
Klein Gelrestein betrok, liet hij er een schuur bijbouwen, 
een garage, een bloemenkas en die tennisbaan. Vlak 
naast de baan woonde in een kabouterachtig houten huis 
je het echtpaar Sikkink, dat hand- en spandiensten ver 
richtte in het doktershuis. Het had één roodharige doch 
ter, die werkte in de kruidenierszaak van De Gruyter in 
de Emrnastraat en bouwvakkers riepen haar na met de 
befaamde leuze van die firma: "Het snoepje van de 
week!'!" 
Later begon in Klein Gelrestein, kleintjes, het Rhedens 
Lyceum en toen dat eruit groeide is het huis afgebroken 
om plaats te maken voor bungalows. 

Het verdwenen bospad 
Aan het eind van de Bosweg stak je de Ringallee over 
naar een bospad, schreef ik. Maar dat kan niet meer. Er 
lag daar een ruïne van een in de oorlog vernielde villa en 
omstreeks 1960 liet iemand er een groot nieuw huis 
bouwen, waarbij meteen het pad naar het bos met een 
hek en heg werd Het eeuwenoude recht van 
overpad met voe 
ten getreden! Ga 
er maar kijken. 
Ik vergeet niet 
licht de schok 
toen de toegang 
tot mijn domein 
werd afgesneden. 

Oe situatie nu als je uit de Bosweg komt en 
tegen een groene muur aanloopt. 
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'k Weet niet wie mijn [led zat gedenken'" 
Over de dichteres Hélène Swarth. 

Fineke Burgers 

Voormalig pension aan de Pinkenbergseweg 9 

Aan de Pinkenbergseweg no. 9 in Velp staat een aardig 
wit huis. In de voortuin een bordje met de volgende 
tekst: "Hélène Swarth, dichteres, werd op 25 oktober 
1859 in Amsterdam geboren Zij overleed op 20 juni 1941 
in dit huis .... " In Amsterdam kwam Hélène Swarth ter 
wereld als jongste in een gezin met negen kinderen. Haar 
vader, Eduard Swarth (1819-1895) was daar koopman en 
bankier. Tot Hélènes 20c jaar verhuisde het gezin een 
aantal malen tussen Belgie en Nederland. Ze woonde 
resp. in Brussel, weer in Amsterdam, opnieuw in Brussel 
en tot slot in Mechelen. Het gevoelige meisje vertaalde 
deze veranderingen van woon- en leefomgeving in het 
"wonen in woorden". Ze was Franstalig opgevoed en 
maakte haar gedichten tot haar 25e in die taal. 

Zingend hart 
Op haar 20e, in 1879 debuteerde Hélène Swarth bij een 
Parijse uitgever met de dichtbundel Fleurs du rêve. Een 
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tweede Franstalige 
bundel kwam in 1882 
uit in Arnhem bij 
Minkman. In hetzelf 
de jaar schreef ze in 
een brief aan de 
Vlaamse schrijver Pol 
de Mont, haar grote 
voorbeeld en inspira 
tor, dat ze voortaan in 
haar (en zijn) moeder 
taal, het Nederlands, 
zou dichten. 
Haar bundels Eenza- 
me bloemen en Blau- ..._L 
we bloemen, beide 
van 1884, werden H. Swarth door Jan Veth 
geestdriftig ontvangen. 'Sinds de uitgave van Jacques 
Perks gedichten heeft geen jong Hollands dichter mij zó 
aangedaan', schreef Lodewijk van Deyssel. In datzelfde 
jaar ging de bank van haar vader failliet en verhuisde het 
gezin naar Mechelen. Hélène bleef daar toen wonen tot 
haar huwelijk in 1894. Willem Kloos nam vanaf 1885 
regelmatig sonnetten van Swarth op in De Nieuwe Gids, 
al had hij haar eerste bundel sentimenteel gevonden. 
Willem Kloos heeft Hélène Swarth waarschijnlijk één 
maal ontmoet in 1884 in Brussel bij een gezamenlijke 
kennis. Hij ziet daar: "een rank meisje met neergeslagen 
ogen. Haar bleke gezicht wekt geenszins de indruk, dat 
ze gelukkig is". 
Na haar bundel Sneeuwvlokken, (1888) prees hij haar 
echter als 'het zingende hart in onze letterkunde'. Swarth 
schreef op den duur zo veel gedichten, meest sonnetten, 
dat ze zelf de tel kwijtraakte. 

/ 
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P KOUWVlOL[N 
" VAN HELENESWARTH 

~ drie hederez voor een •. 
lIrOUWCl1srem d." A-D10MAN 

De kwaliteit bleef 
achter bij de kwanti 
teit. Frederik van 
Eeden noemde haar 
zelfs het 'herkauwen 
de hart'. Ze vluchtte 
in ingebeelde ver 
liefdheden zoals bij 
de jonge dichter Max 
Waller die stierf in 
1889. Swarth bleef 
altijd terugverlangen 
naar deze "wrede 
godenschone knaap" 
die lachend speelde 
met mijn meisjeshart' 
(Morgenrood, 1929). 

De bundel Rouwviolen (1889), geschreven na de dood 
van Waller, verscheen op het hoogtepunt van haar literai 
re leven. 

Rouwviolen van Hélène Swarth, 
ontwerp H. P. Berlage 

o droef is elke erinnering 
Aan hem, die jong ten grave ging, 
Maar 't allerdroefste dunkt mij dat: 
Nooit heeft mijn lief mij liefgehad. 

In 1891 verloofde ze zich met Hendrik Wolfgang van der 
. Mey, die schreef voor de 'Spectator'. Maar in mei 1892 
kwam deze verloving alweer tot een einde. In datzelfde 
jaar besloot de jaarvergadering van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde met ruime meerderheid, 
vrouwen niet langer te weren als gewoon lid. 

Het jaar daarop aanvaardden dertien 'talentvolle vrou 
wen' hun benoeming. Hélène Swarth was één van hen. 
Hélène trouwde in 1894 in Den Haag met de journa 
list/schrijver Willem Frederik Lodewijk Lapidoth (1861- 
1932), Frits genaamd in de wandeling. Ze werd diep 
teleurgesteld in dit huwelijk. Het strandde in 1910. Lapi 
doth was, zoals ze zelf later zou zeggen, 'niet alleen on 
trouw, maar dat op een beschamende en grievende wij- 
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woonde ze 's zomers 
beurtelinks "buiten". Dat was dan in de Steeg of in Velp 
in pension Nederhagen, maar ook op de Pinkenbergse 
weg bij de familie Salemink. 's Winters woonde ze in 
Den Haag, omdat de stad haar daar met een jaargeld on 
dersteunde. Het moeten eenzame jaren zijn geweest. 
In 1939, in haar 80e levensjaar zegde zij in Den Haag de 
huur op om zich definitief in Velp te vestigen. 
In haar Velpse pension bewoonde de dichteres de voor 
en achterkamer met een serre van het huis aan de Pin 
kenbergseweg 9 . 
De later geïnter 
viewde pension 
houdster Mevrouw 
Salemink vertelde, 
dat "Mevrouw 
Swarth een lieve, 
rustige dame was. 
Ze was (toen) 
corpulent, maar 
eten deed ze wei 
nig. Ze leefde erg 
eenvoudig". Hélè 
ne Swarth hield 
veel van kinderen. 

ze'. Daarna is Hélène 
Swarth tot haar dood 
alleen gebleven. Zij 
vierde in 1929 haar 70e 
verjaardag met andere 
"Haagse schrijvers" die 
ook hun 70e geboorte 
dag vierden, zoals Wil 
lem Kloos en Cyriel 
Buijssche en werd toen 
benoemd tot ridder in 
de Orde van Oranje 
Nassau. 

Nadagen in Velp 
Van 1921 tot 1939 

Frits Laoidoth 

Serre van pension van Hélène Swarth 
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Hélène Swarth - Rosa Spanjaard 
1919, Ned. Leesmuseum 
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Zelf had ze een mis 
kraam gehad, een feit 
dat ook na zo'n lange 
tijd weer tranen opriep 
over haar zo droevig 
geëindigde huwelijk 
met de heer Lapidoth 
en haar met dood en 
smart afgelopen zwan 
gerschap. Ze maakte in 
haar kamer met serre 
ontelbare, ondraagbare 
kinderjurkjes als een 
soort bezwering van 
haar leed. Verder ver 
slond ze literatuur over 

reïncarnatie, soefisme, krisn amurti, spiritisme en geest 
verschijningen. Ook hoorde ze stemmen. Ze bezorgde 
zichzelf aan paranoia grenzende angsten. Geruime tijd is 
er aan de Pinkenbergseweg bij Mevrouw Swarth een 
"geestenziener" over de vloer geweest, een zekere heer 
Muis. De pensionhoudster, mevrouw Salemink herinner 
de zich de extase die deze bezoeken opriepen bij haar 
pensronarre. 

Lief, eens zullen wij sterven, 
wij beiden, wij samen of ieder alleen 

En het graf is zo diep en de hemel zo hoog 
en of God leeft weet geen. 

En 'k heb niets dan de stem van mijn hart, 
die mij 't eeuwige leven belooft, 

En de heilige onsterfelijke sterren, 
hoog boven mijn sterfelijk hoofd 

(Uit: De Stenen, 1919) 

Hélène was verder ook heel druk met het ordenen van 
haar ontelbare gedichten en correspondentie (waarbij ze 
de gewoonte had die overigens allemaal te versnippe 
ren.). Ze correspondeerde o.m. met Jeanne Reyneke van 
Stuwe, de echtgenote van Willem Kloos. In de jaren voor 
de tweede WO kwam de post nog 5 maal per dag langs. 
Hélène Swarth leefde op die postbezorgingen. Die tussen 
11 en 12 uur "s morgens brachten haar de meeste brie- 
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In 1919 opent Hélène Swarth de post die zij ontvangt ter 
gelegenheid van haar 60-ste verjaardag 

ven. De heer Salemink kon het weten, want hij werkte bij 
de Velpse post. Op 18 juni 1941 maakte Hélène "s 
avonds nog een ommetje van haar pension naar de hoek 
van de Pinkenbergseweg en terug. Dat zou haar laatste 
wandeling worden. Ze werd die avond onwel en overleed 
3 dagen later na de woorden: "Is de post al geweest?" op 
21 juni, eenzaam en zwaarlijvig, een ooit bejubelde mam' 
nu vergeten dichteres. Kerkgangers krijgen haar naam 
nog wel eens onder ogen, als vertaalster van Lied 444: 
'Grote God, wij loven U'. Anders zou Hélène Swarth nu 
volkomen vergeten zijn. Zelfs in 1941, haar sterfjaar, 
dachten velen dat ze al jaren dood was. Een halve eeuw 
eerder was ze een literaire sensatie geweest! 

Betekenis 
Hélène Swarth was een van de meest gelezen dichteres 
sen van Nederland. Ze is geroemd en verguisd. De mis 
kenning van Hélène Swarth is tot op een zekere hoogte 
wel te begrijpen, hoewel niet te verontschuldigen. Zij 
heeft te veel en vooral vaak te sentimenteel geschreven. 
Mam' in zijn voorwoord bij Het zingende hart roemt J.c. 
Bloem haar als 'de grote stem, die zingt van de essentia 
lia van leven en dood, van liefde en leed en al die weini 
ge eeuwige dingen, die te allen tijde het werkelijke van 
het mensenleven hebben uitgemaakt' 
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Graf Hélène op Heiderust 
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Hélène Swarth werd op 
24 juni 1941 ter ruste 
gelegd op de begraaf 
plaats 'Heiderust' van 
Worth-Reden, Lentse 
steeg 21. 
Er zijn in diverse steden 
straten naar haar ge 
noemd, o.a. in Gronin 
gen, 's-Hertogenbosch, 
Hillegom, Oegstgeest, 
Uithoorn (een nieuwe 
wijk - Hélène Swarth 
genaamd-" dichterlijk 
wonen"), Utrecht en 
Zwolle. Maar in Gelder 
land tot op heden geen 
enkele ..... 

Bronnen: 
Jeroen Brouwers. Hélène Swarth; haar huwelijk met Frits Lapidoth. 
(Open Domein) 
Slijper, B. In dit gevreesd gemis; het leven Willem Kloos 
Schrijversinfo.nl, huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon, www.dbnl.org/ 

Heiderust 

Naar Heiderust, naar Heiderust, 
Waar vrede lokt naar veil 'ge kust, 

Daar ben ik heengetogen. 
Door blaadren zeefde zonnegoud, 
Een merel zong in 't lommerwoud 

Toen is hij heengevlogen. 

Op Heiderust, op Heiderust, 
Waar eens mijn hart van lijden rust, 

Daar wil ik zijn begraven. 
Daar zal ik slapen als een kind, 

Daar zal mij wiegen zacht de wind, 
De regen zal mij laven. 

Op Heiderust, op Heiderust, 
Daar wordt mijn hart weer blij gekust 
Door 't ruischen van de boomen. 
'k Vergeet er al de liedjes Mijn 
En àl mijn liefde en àl mijn pijn 

In slapen zonder droomen 

Uit: Natuurpoëzie van Hélène Swarth 

EEN ZINGEND HART VERSTOMDE. Op de vredig, midden in een rijk natuurschoon gelegen begraafplaats Heiderust te Worth Rheden is de te Velp in den 
ouderdom van bijna 82 jaar overleden begaafde dichteres Hélène Swarth, die door Klaas eens het zingende hart van Nederland genoemd werd, aan den schoot 
der aarde toevertrouwd. Links: de stoet op weg naar de laatste rustplaats in de natuur, die Hélène Swarth zo lief was. Rechts: Or. P.I. Krans uit Arnhem, een neet 
van de dichteres dankte aan de groeve, die met een schat van bloemen toegedekt was voor de laatste eer, die men de geliefde doode heeft willen bewijzen 
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Muziektenten in Rheden en Rozendaal 
Nelleke den Boer-Pinxter 

In Gelderland zijn veel muziektenten verdwenen! 
In het boek 'Muziektenten in Gelderland' dat in 1986 is 
uitgegeven, staat dat in Gelderland ongeveer 150 mu 
ziektenten hebben gestaan, waarvan ongeveer de helft is 
verdwenen. Zoals o.a. de muziektenten in Dieren, De 
Steeg en de mooie op het Velperplein in Arnhem, die 'de 
Bloempot' werd genoemd. 

Muziektent bij Musis Sacrum te Arnhem. Prent H. w.J. C. Sjoerdsma, 
1870. Foto Geldersarchief nummer 1551-343 

Als bekroning op het dak komt als muziekinstrument 
regelmatig de lier voor, zoals ook op het dak van de ver 
dwenen muziektent in Arnhem en op de muziektent in 
Spankeren. De lier is een muziekinstrument dat als teken 
wordt gebruikt voor plaatsen waar muziek wordt ge 
maakt. Zo staat zij ook op het concertgebouw in Amster 
dam uit 1888. Variaties in ornamenten zijn er genoeg, 
vooral blaasinstrumenten. Op de muziektent in Rheden 
vinden we een engeltje met een bazuin. 
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Muziektenten in Rheden en Rozendaal 
Hoeveel muziektenten hebben we in Rheden en Rozen 
daal gehad? 
Na het lezen van het boek Muziektenten in Gelderland 
kwam ik erachter, dat alle dorpen minstens een muziek 
tent hebben gehad. De muziektent uit Rozendaal is over 
het hoofd gezien. Sommige dorpen hebben zelfs meer 
muziekkoepels gehad. Jaren voor in Velp een vaste mu 
ziektent werd gebouwd, had men enige tijd een ver 
plaatsbare muziektent in huur. Of de gemeente een ver 
plaatsbare muziektent heeft gehad is niet duidelijk. 

De muziektenten worden niet alleen gebruikt om muziek 
te maken. In sommige dorpen is hij het middelpunt bij 
het Oranjefeest of de plek waar een stille tocht begint of 
een uitje voor ouderen eindigt met een feestelijke ont 
vangst. 

Uit een schrijven van de directeur van gemeentewerken 
van 24 oktober 1961, blijkt dat er problemen zijn met de 
stoelen voor de muziektent in Rheden. De directeur geeft 
aan dat het Rhedense fanfarekorps de stoelen uit de mu 
ziektent in Velp kan gebruiken (conform de regeling 
welke is getroffen met de korpsen uit Dieren en Spanke 
ren). Blijkbaar werden de stoelen hier en daar tussen de 
korpsen gedeeld. Nu is de kelder onder de muziektent in 
Velp leeg en komt Riqq met stoelen en parasols als er 
een uitvoering is. 

Veel van de eerste muziektenten stonden in de tuin van 
een hotel. Van de publieke muziektenten heeft één het 
loodje moeten leggen en wel de muziektent in Dieren. 
In dit zoc= nummer van A&H zullen wij per dorp alle 
muziektenten die bekend zijn bespreken. 

Bronnen 
S. Laansma en T. Brouwer, Muziektenten in Gelderland, De Walburg 
Pers, Zutphen,1986. 
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Muziektenten in Laag .. Soeren 
Aris Blankenspoor 

Musiceren in de open lucht heeft zijn oorsprong bij rond 
reizende troubadours in de middeleeuwen die in de open 
lucht hun kunsten ten gehore brachten en veel publiek 
aantrokken. Aan het einde van de 16e eeuw werden deze 
troubadours opgevolgd door militaire muziekkapellen die 
vooral optraden bij parades. Muziektenten/koepels, in het 
Engels "Bandstands" genoemd, hebben vanaf ongeveer 
1840 hun intrede gedaan in onze samenleving. Ook in 
Nederland ging men bij slecht weer muziek maken in 
tenten, waarvan later de wanden konden worden opge 
rold. 
In bijna elk dorp van de gemeente Rheden staat of stond 
wel een muziekkoepel. De meeste muziektenten/-koepels 
zijn in opdracht van muziekverenigingen gebouwd. 

Laag-Soeren 
Voor het eerst werd in 1916 over een muziektent voor 
Laag Soeren gesproken, toen op 29 juni van dat jaar een 
concert werd gegeven door Semper Crescendo in de tuin 
van hotel Laag Soeren (Dullemond). De Krant schreef 
toen: "Ofschoon een goede muziektent veel zou bijdra 
gen tot een over 't geheel mooier ensemble, kwamen de 

Links de koepel van hotel 'Laag-Soeren' 
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Muziekstukken uitgevoerd door vereniging in deze koepel 
van hotel "Laag-So eren "uitstekend voor de dag. 

Tijdens deze periode in de Tweede Wereldoorlog kwam 
in Nederland en ook in Laag-Soeren het kuuroord 
Bethesda en de Soerense hotels tot bloei. Er kon niet 
meer in het oorlogvoerende Duitsland gekuurd worden 
dus werd het hier drukker. 
De muziektent, die op een eilandje in het park van hotel 
Dullemond stond, is reeds lang verdwenen. Een gammel 
bruggetje dat naar het eilandje leidt, is de enige aanwezi 
ge herinnering. 
Er werd in die tijd in een koepel muziek gemaakt zodat 
men betere akoestiek en bescherming tegen zon en regen 
had. 

Ook bij "het Kuuroord "Bethesda stond in de tuin zo'n 
grote koepel. Uit oude notulen van de Sempre Crescendo 
blijkt dat ook bij Bethesda in een lange koepel muziek ge 
maakt werd. De langere Koepel stond in de tuin bij 
Bethesda Dat zelfde gebeurde ook in de warandaJkoepel 
in de theetuin van Hotel Horsting. 

Bethesda, tuin met koepels 
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Theetuin en waranda Hotel Horsting 

Het programma bestond uit klassieke muziek en in de 
Paastijd werd "gewijde- of koraalmuziek' gespeeld. 
Dat waren dan geestelijke psalmen en gezangen. 
Tijdens de Koninginnefeesten werd tot 1940 op de "Hiet 
wortel" muziek gemaakt op een demontabel podium. 
In 1927 kocht D.P. Plant aan de Harderwijkerweg het 
café Berends, het werd gesloopt en waarna hij daar het 
huidige Hotel Café restaurant "de Harmonie" liet bou 
wen. In zijn theetuin aan de kant van de Prof. Huetlaan 
bouwde hij rond 1935 een houten muziektent met dak en 
achterzijde. Ook daar werden concerten gegeven en oe 
fende Sempre Crescendo als ze naar een openlucht con- 

Café 
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cours gingen. De muziektent werd ca. 1955 wegens ver 
val gesloopt. 

~ 
[! l' I I ~: 

Bouwtekening muziektent de Harmonie Laag-Soeren 
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Muziektent zoals gebouwd 

Net voor 1960 werd door enkele notabelen een feest 
commissie gevormd om het 70-jarig jubileum van Café 
restaurant "Harmonie Sempre Crescendo" te organiseren. 
In 1961 werd na het feest de naam "feestcommissie" 
omgezet in "Supporters Vereniging Sempre-Crescendo" 
met als doelstelling vooral de financiële ondersteuning 
van de muziekvereniging. 
Dit gebeurde o.a. door het ophalen van oudpapier en het 
organiseren van openluchtevenementen. Van de op 
brengsten en geld dat bij de bewoners werd ingezameld, 
is in 1965 op het Jan Ligthartplein een muziektent met 
dak en achterwand gebouwd. Deze werd aangeboden aan 
het dorp en de muziekvereniging. Ook hier werden con 
celten gegeven en in de eerste j aren ook de eerder ge 
noemde "koralen" gespeeld o.a. met Pasen. 
De jeugd gebruikte echter de muziektent als speel- en 
voetbal plek zodat de koepel erg vernield werd. Het dak 
en de stenen achterwanden werden noodgedwongen ge 
sloopt. Er bleef een verhoogd muziekplat over waarop 
nog concerten werden gegeven. 
Tevens vindt hier de jaarlijkse opening van het Oranje 
feest met vlag hijsen plaats. 
Op het platform werd in 2003 een semi-dak geplaatst 
bestaande uit schuin staande rvs palen waartussen een 
zeildoek dak geplaatst werd. Boven op de palen bevinden 
zich lampen. 
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Muziektent met afneembaar dak 2017 

Dit dak kwam tot stand via samenwerking van de Rhe 
dense Alliantie voor Kunst en Cultuur en Soerens Be 
lang. Voor de vormgeving is een prijsvraag uitgeschre 
ven waarop vijf inzendingen binnenkwamen. 

Uiteindelijk is gekozen voor het huidige ontwerp van oud 
Gemeente-architect de Hr. Werner Herold. 
Wel moet dit doek steeds weer weggehaald worden om 
dat er waterzakken in ontstonden bij regen. 

De huidige muziekkoepel met afneembaar dak 
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Muziektent in Spankeren 

Ton Elzebroek 

De muziektent op het Kerkplantsoen in Spankeren 
Eeuwenlang lag vóór de ingang van de Petruskerk aan de 
Kerkweg een akker waarop vaak rogge werd verbouwd. 
Dit verschafte de kerk weinig uitstraling. Om dat te 
verbeteren en tevens om een duidelijk dorpscentrum te 
creëren, is in 1950 vóór de kerk een grasveld aangelegd. 
Op dat grasveld werden een aantal bomen geplant en een 
muziektent gebouwd. De muziektent werd geschonken 
door J. Schotsman, directeur van de 'Edy'. Het ontwerp 

20 

werd belangeloos gemaakt door architect M.I. Hols. Zijn 
echtgenote, mevr. Hols-Plijter, heeft bij de opening van 
de muziektent een gedenksteen onthuld met de tekst: 
"Aangeboden door de directie van de 'Edy' fabrieken 
augustus 1950." Twee metaalbewerkers van de 'Edy', B. 
Wilbrink en G. Weenink, hebben de lier gemaakt, die op 
de top van de muziektent is geplaatst. 
Het initiatief tot de bouw van de muziektent was 
afkomstig van muziekvereniging 'Wilhemina', zoals 
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blijkt uit het onderstaande citaat uit een brief, die in 
oktober 1947 werd gestuurd naar burgemeester De Bruin 
van de gemeente Rheden. 
Weled. Gestr. Heer! 
Namens de Muziek ver. Wilhelmina te Spankeren verzoek 
ik U Ed. beleefd om een bespreeking met het Dag. 
Bestuur onzer muziek vereniging over het plan der te 
bouwen muziek tent. De gelden hiervoor zijn reeds 
toegezegd, maar het voornaamste punt, de grond, zouden 
wij gaarne met U. Ed. willen bespreken. Gaarne zouden 
wij van U. Ed. willen vernemen wanneer het U gelegen 
komt deze kwestie met U te mogen bespreken. Hopende 
hierop spoedig 'n gunstig antwoord te mogen ontvangen, 
Hoogachtend L.H. Luimes Secr. 
Het plan om de muziektent te bouwen werd enthousiast 
gestimuleerd door lS. Wurfbain van de 'Gelderse 
Toren', die beschermheer was van 'Wilhelmina' . Het 
resulteerde in de aanleg van een ongeveer 30 meter breed 
grasveld met een aangrenzende weg tussen de Dorpsweg 
en wat nu de Van Rhemenhof is, die destijds nog niet 
bestond. Aan de aangrenzende weg werden in 1954 
negen woningen gebouwd. Deze weg kreeg daarbij de 
naam Kerkplantsoen. 

Onderhoud muziektent 
De muziektent staat op gemeentegrond en de gemeente 
Rheden was aanvankelijk verantwoordelijk voor het 
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onderhoud. Dat is zo gebleven tot in de zeventiger jaren, 
toen de gemeente besloot om te bezuinigen en de 
muziektent af te breken. Vanuit een deel van de 
Spankerense bevolking is daar hevig tegen geprotesteerd. 
Dat leidde er toe dat op het allerlaatste moment de sloop 
werd afgeblazen. In 1993 heeft de gemeente het 
onderhoud overgedragen aan de Belangenvereniging 
Spankeren. Wel zegde de gemeente een jaarlijkse 
subsidie toe. In 1994 is er vanuit de Spankerense 
verenigingen een beheercommissie samengesteld. 
De muziektent en het plantsoen spelen nu een belangrijke 
rol bij verschillende activiteiten in het dorp. In de 
muziektent worden door 'Wilhelmina' regelmatig 
concerten gegeven. 

Links Muziektent 2016 boven Oranjefeest 2016 

Oranjefeesten 
De muziektent en het plantsoen staan centraal bij de 
opening van de Oranjefeesten in Spankeren. De opening 
vindt altijd plaats in de muziektent en wordt verricht 
door de burgemeester of een wethouder. Bij de opening 
wordt op het plantsoen de vlag gehesen. 
De kelder van de muziektent wordt gebruikt door de 
'Oranje Vereniging Spankeren' en de 'Supporters 
Vereniging Wilhelmina' voor de opslag van gezamenlijk 
materiaal. 
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Muziektent in Rheden 
Ale Hartgers 

De muziektent in het dorp Rheden staat 20 juni van dit 
jaar een en negentig jaar op haar plek en heeft hele roeri 
ge en 'rock & roll' jaren gekend. 

Het veerhuis 
Juni 1923 vragen de heren Gerrit Brouwer en Gerrit 

Bennink, beiden eigenaar van het Veerhuis aan Burge 
meester &Wethouders (B&W) van Rheden, een vergun 
ning tot het bouwen van een houten muziektent naast het 
Veerhuis. Het antwoord is een schrijven van de Directeur 
Bouw- en Woontoezicht van 12 juli 1923 (Afdeling III 
nr. 214) aan de heren Brouwer, Bennink én aan B&W, 
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staat het volgende citaat: 'Ik stel u voor de vergunning tot 
het plaatsen van een muziektent in den tuin, behorende 
bij het Veerhuis te Rheden, overeenkomstig bijgaande 
schetstekening, niet te verlenen, op grond van art. 9 der 
Bouwverordening (Welstandsbepaling) '. 
Tekening muziektent (links van bovenaf gezien en rechts 
het vooraanzicht) voor het Veerhuis. Ondanks alle latere 
aanpassingen ging de bouw ervan niet door. 
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Donderdag 31 oktober 1925 is een bedrag van 1185 gul 
den binnengehaald. 

Aanvang bouw 
Op 9 april 1927 werd de bouw van de muziektent uitslui 
tend onder Rhedense en Worth-Rhedense ondernemers 
aanbesteed. De laagste inschrijvers waren: G. W. Men 
then, f 778,00 voor het metsel en timmerwerk; W. Jan- 

Tekening van Veerhuis muziektent (afbeelding Gelders Archie~ 
Hierna is op 1 juni 1924 door de heren A.B. Zade1hoff, 
H. de Vries en C.R.W.J. Menthen de stichting 'De Ba 
zuin' in het leven geroepen. Het doel van de stichting 
was: 'de liefde voor goede muziek te bevorderen en wel 
in het algemeen en bij de ingezetenen van het dorp Rhe 
den in het bijzonder'. Notaris F. H. Kooijman uit Velp, 
leefde zo mee met dit initiatief, dat hij het opstellen van 
de acte niet in rekening bracht. Alleen het zegelrecht van 
6 gulden werd in rekening gebracht. 

Stichting muziektent 
Op 1 juli 1924 word door de heren Zadelhoff, de Vries 
en Menthen, allen inwoners van het dorp Rheden, het 
initiatief genomen om een muziektent te bouwen. Helaas 
is tijdens mijn uitgebreide zoektocht geen tekening van 
deze muziektent gevonden. Op 15 juli 1924 is door Bur 
gemeester en Wethouders voor de bouw vergunning 
verleend. Direct daarna is onder de bevolking van Rhe 
den en Worth-Rheden een inzameling gehouden voor een 
financieel startkapitaal. 
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Muziektent voorkant 1939, foto coll. B. Gargoski 
sen, f 153,00 voor het smidswerk; M. Elderman, f 295,00 
voor het loodgieterswerk; D. Bosveld, f 124,00 voor het 
schilderwerk; A. Vlaswinkel f 36,50 voor het elektrisch 
licht. En alles betaald in Nederlandse guldens. 
Op 19 april 1927 is begonnen met de bouw van de mu 
ziektent en dankzij de gunstige weersomstandigheden 
zou dit een zeer vlot verloop hebben. 

Schenkingen 
De heer B. Wentink (steenfabriek uit Giesbeek) en de 
steenfabrieken 'De Mars' en de 'Muggenwaard' leverden 
kosteloos elk 2000 stenen. De directie van 'De Meteoor' 
verstrekte kosteloos 62 zakken cement voor de bouw. De 
Rhedense voerlieden vervoerden al deze materialen ook 
nog eens belangeloos. Voor de bouw van de muziektent 
waren in totaal 14700 stenen nodig. De resterende 7700 
stenen zijn door het bestuur aangekocht. Voor de reke 
naars onder de lezers komen we 1000 stenen tekort, máár 
dan staat er een correctie in de notulen ... dat 'De Mug 
genwaard' geen 2000 maar 3000 stenen heeft geleverd 
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Links de tekst op de gedenksteen "De Oprichters A.B. v. ladelhoft, H. de Vries, CR. w.J. Menthen en 1927", midden de Bazuin, prijkt nog 
steeds op de muziektent (foto's Ale Hartgers) rechts de maker Dirk Bosveld (foto Ineke Bosveld) 

Jonkvrouwe van Sminia van het landgoed 'de Valken 
berg , schonk op 10 juni 1927 een 40-tal stoelen. 
Mevrouw den Tex, mevrouw Wurfbain en de directie van 
motorenfabriek Thomassen schonken lessenaars en 
windschermen. 

Een dagblad meldde 24 oktober 1924 in haar krant: 'Het 
muziek maken door ons fanfarecorps op zaterdagmiddag 
heeft 77 gulden in het builtje van de penningmeester 
gebracht. Het wordt een. bijdrage voor de nieuwe mu 
ziektent, die de vereniging van plan is te gaan bouwen' 

Gedenksteen en windvaan 
Het bestuur van het Rhedens Fanfarecorps schenkt de 
muziektent een gedenksteen die nog steeds zichtbaar is, 
rechts in de muur bij het betreden van de muziektempel. 
De drie namen van de oprichters zijn hierin gebeiteld. 
Ondanks dat de muziektent in die tijd 'buiten de dorps 
kern' kwam te staan, was de dankbaarheid van de bevol 
king groot. 
De smid D.GJ. Bosveld, lid van het Rhedens Fanfare 
corps, schonk de windvaan in de vorm van de Bazuin. 
Een plaatselijke krant laat in haar editie van 20 juni 1927 
weten dat het benodigde koper voor de windvaan is ge 
schonken door motorenfabriek Thomassen. 
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Opening 
Maandagavond 20 juni 1927 om half acht is het dan zo 
ver. Het lint dat voor de muziektent was gespannen, 
word doorgeknipt door Burgemeester Bloemers. Hierna 
werd het Wilhelmus ingezet door het Fanfarecorps. Na 
dat voorzitter Zadelhoff de burgemeester had bedankt, 
betraden de leden van het fanfarecorps de trap van de 
nieuwe muziektent. Hierna lieten zij hun klanken over 
het dorp uitwaaien om zo de komst van de nieuwe mu 
ziektent te verkondigen. De toenmalige directeur van het 
corps, de heer Disma, meldde dat de akoestiek goed was. 

Duidelijk is te zien dat de eerste woningen, boerderijen, op een 
behoorlijke afstand staan van de muziektent tijdens de opening op 20 
juni 1927. (foto uit een weekblad) 
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Vernielingen 
Normaliter is er maar één vergadering per jaar, maar in 
1940 vinden er twee vergaderingen plaats. 
Citaat uit deze notulen 'Bovenvermelde bijeenkomst, 
waarbij alle bestuursleden aanwezig waren, vond haar 
oorsprong in het droeve feit, dat de eertijds met zoveel 
vreugde begroette muziektent sinds enige tijd een dank 
baar object voor de plaatselijke jeugd is geworden, om 
daarin ongestoord haar vernielingszucht te kunnen bot 
vieren'. 
Hierdoor wordt de inventaris van de muziektent elders 
ondergebracht en de kelderingang met een ijzeren luik 
afgesloten. 

1t-- .•.. -. 
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Tijdens de opening, v.l.n.r. C.RWJ. Menthen, A.B. van Zadelhoff, H. 
de Vries en burgemeester Bloemers, terwijl het Fanfarecorps zitting 
heeft genomen in de muziektent. (foto uit een weekblad) 

Moskee? 
Op vrijdag 7 mei 1965 heeft wethouder Moora een 'on 
derhoud' met de heer Granberg, directeur van De Mete 
oor. In dit gesprek komt de vraag ter tafel of de muziek 
tent op kosten van de N.V. is in te richten als moskee, 
'voor de godsdienst verzorging voor haar Mohamme 
daanse werknemers'. In de zestiger jaren trok De Mete 
oor veel buitenlandse werknemers aan waaronder Span 
jaarden, Italianen en Turken. De gemeente Rheden stelde 
wel als voorwaarde dat de muziektent, te zijner tijd weer 
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in 'haar originele staat' teruggebracht moest worden door 
De Meteoor. 
De geschiedenis leert ons dat het zover nooit is gekomen. 

Sprake van sloop 
De zeventiger jaren (van flower power beweging en 
bloemen in je haren) zullen voor de muziektent en de 
Rhedense muziekgeschiedenis als 'Rock en Roll' ervaren 
zijn. September 1971 is er een schrijven van de directeur 
Gemeentewerken aan B&W met een opsomming van de 
kosten aan de muziektenten. Men schrijft dat de werk 
zaamheden in Laag-Soeren en Rheden noodzakelijk zijn, 
respectievelijk 300 en 1200 gulden voor schilderwerk 
zaamheden. 
Dieren behoeft herstel aan de kelder en dat bedraagt 
2735 gulden, maar dat kan eventueel in een later stadi 
um. Men is van mening dat de kosten voor de verlichting 
zijnde 3300 gulden verlaagd kunnen worden naar 2500 
gulden. En dat in een tijd dat er nog geen sprake was van 
spaarlampen of ledverlichting. 
De heer De V ries stelt in de raadsvergadering van 29 
februari 1972, dat een rijdende muziektent met de naam 
'Malle Jan' al eens in de culturele raad ter sprake is ge 
komen. 

De Arnhemse Courant kopte 24 februari 1972 'Rhedense 
muziektenten onder de slopershamer '. De Velpse Cou 
rant kopte 25 februari 1972 'Muziektenten verdwijnen '. 
En dan zijn er ook nog ingezonden brieven van veront 
ruste inwoners. Het Cultureel Contact Orgaan (CCO) en 
het Rhedens Dorpsbelang schrijven bezorgde brieven aan 
B&W. 

Dat alles maakt indruk ten Gemeentehuize en men be 
sluit de muziektent in het dorp Rheden te laten staan. 
De laatst afgegeven vergunningen voor muzikaal ge 
bruik, in de muziektenten, zijn afgegeven voor: Rheden 
in juni 1964, voor Spankeren in mei 1969, voor Dieren is 
dit niet bekend en voor Laag-Soeren in juli 1966. 
Velp blijft hier buiten schot, maar wat wil je met zo'n 
fantastische centraal gelegen locatie. 
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Verplaatsing muziektent? 
Omstreeks 1978 toont Thomassen interesse om de mu 
ziektent in zijn geheel te verplaatsen naar de kern van het 
dorp. Natuurlijk was het eigenbelang omdat Thomassen, 
op de plek van de muziektent, een uitweg wilde maken 
voor zwaar transport vanaf haar bedrijventerrein, maar 
het was voor het muzikale gebruik van de muziektent 
zeker ook goed geweest. 
In de Nieuwe Krant van 15 februari 1984 verschijnt een 
verhaal over een handtekeningenactie van bewoners in 
Rheden-Oost. De bewoners in de omgeving van de mu 
ziektent willen het gemeentebestuur via een handteke 
ningenactie er van weerhouden de muziektent te ver 
plaatsen naar het dorpsplein aan de School weg, het hui 
dige Burg. van Leeuwenplein. In het artikel zegt dhr. 
Janse uit de Apollostraat: 'dat betekent ontluistering van 
dit dorpsdeel 'en 'de industrie heeft hier al zoveel aange 
tast '. Opnieuw is er een vleugje eigenbelang omdat de 
omwonenden de muziektent en het plein als een buffer 
zien voor de oprukkende industrie. 

Parallelweg 
De Arnhemse Courant meldt november 1984: "mevr. 

In 1958 begonnen als Drumband Rheden zien we op de foto de 37 
leden in- en om de muziektent in 1998, het vee/1ig jarig bestaan. 
In 2018 is de naam veranderd in March & Showband Rheden. 
(foto Han Uenk) 
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Van Hout (CDA) vraagt of er geld beschikbaar is voor 
een Parallelweg naast de Veerweg ten behoeve van het 
zware industrieverkeer. Dit plan was al eens verworpen 
en is in 1984 opnieuw verworpen, maar had de muziek 
tent in gevaar kunnen brengen. 
In De Gelderlander van 20 augustus 1992 verschijnt een 
artikel met foto van de muziektent. De kop van het ver 
haal luidt 'Muziektenten in de aanbieding'. Ik hoor u al 
denken ALWEER. De Gemeente Rheden stelt, volgens 
dit artikel, dat zij dan 33.000 harde Nederlandse guldens 
op jaarbasis bespaart. Wethouder van Dijk zegt dat de 
nieuwe eigenaren wel kunnen rekenen op subsidie voor 
onderhoud? Wacht even, denk je dan ... dus die f33.000 
is minder op jaarbasis omdat er subsidie wordt verstrekt. 
Een niet onbelangrijk citaat uit dit artikel is wel 'Mocht 
zich geen nieuwe eigenaar aandienen, dan zal de ge 
meente niet overgaan tot sloop van de kiosken, maar ze 
in eigen beheer houden'. Wablief. .. ? Volgens dit artikel 
is de muziektent ineens gedegradeerd tot kiosk? 

Tot op de dag van vandaag is de muziektent in Rheden in 
beheer bij de gemeente en het moet gezegd worden, 
ondanks het feit dat er geen muziek meer in gemaakt 
wordt: het blijft een prachtige, statige en monumentale 
muziektent in een bijzondere omgeving. En ondanks alle 
stormachtige ontwikkelingen houdt zij het al ruim 91 jaar 
vol. Op naar de 100 jaar zou ik zeggen! 

Dodenherdenking 
Ook dit jaar was de muziektent het vertrekpunt voor de 
stille tocht naar het verzetsmonument op de Rozenbos 
waar de kranslegging en de herdenking plaatsvindt. Veel 
verenigingen uit verschillende dorpen uit onze gemeente, 
waaronder de Oranjeverenigingen, gaven acte de présen 
ce tijdens de herdenking en de kranslegging. 

Bronnen: 
Gelders Archief te Arnhem. Eigen archief. De familie Bosveld en de 
Vries. Het Rhedens Fanfarecorps. De March en Showband Rheden. 
Gemeente Rheden. Stichting De Bazuin. Ineke Jansen-Bosveld. En 
alle personen die mij welwillend te woord hebben gestaan. 
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Muziektent in De Steeg 
Nelleke den Boer-Pinxter 
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Nota van Hotel Oe Engel uit 1880 met op de voorgrond een muziektent? 

Waar nu het gemeentehuis staat, stond eens het ver 
maarde hotel 'Den Engel'. In de tuin van De Engel werd 
in 1902 een nieuwe vaste muziektent gebouwd. 
Waarschijnlijk heeft er eerst een houten uitneembare tent 
gestaan. Ten behoeven van de gasten werden regelmatig 
concerten in de muziektent gegeven. 
Deze concerten werden georganiseerd door de V.V.V. 
Ellecom-De Steeg-Rheden. Menigmaal trad de staf 
muziek van het 8ste regiment Infanterie uit Arnhem op. 
Maar in de zomer werden er concerten verzorgd door de 
Arnhemse concertvereniging. Ook het fanfarekorps 
'Exelcior' uit Ellecom-De Steeg. verzorgde voor de 
Tweede Werdeldoorlog concerten in de muziektent in de 
tuin van De Engel. Jonkheer Brantsen vraagt op 24 april 
1902 een vergunning aan bij B&W om in de tuin van 
hotel de Engel een muziektent te bouwen. Op 25 april 
krijgt hij antwoord van de gemeente-opzichter de heer 
Honig dat hij geen bezwaar heeft. Zoals zichtbaar is op 
de koppen van de nota's uit 1880 en 1901 hierboven was 
er in 1880 misschien een uitneembare muziektent maar 
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Nota van Hotel Oe Engel uit 1901 met op de voorgrond een muziektent 

de tent uit 1901 ziet er mooi uit en lijkt me niet 
makkelijk te verplaatsen, deze was ook al op de nota van 
1886 aanwezig. Blijkbaar is hij in 1902 vervangen, 
misschien voor een stenenexemplaar. We zien dat er op 
het rechter gebouw een verdieping is gekomen. 
Het is niet bekend of de muziektent er nog is, als in 1971 
het doek valt voor hotel De Engel. 

Bron: Drs. C.OA Baron Schimmelpenninck van der Oije, Oe Engel op 
Steeg, Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal, 1971. 
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De muziekkoepel van Rozendaal 
Fineke Burgers 

De muziekkoepel van Rozendaal staat in een lange tra 
ditie van musiceren op de Smidsberg, ook wel Srnitten 
berg genoemd (vernoemd naar de smederij in vroeger 
tijden aan de voet van die berg). 
Waar in de meeste plaatsen sprake is van een muziektent 
heet die van Rozendaal een muziekkoepel, ook wel - 
muziekkapel. Maar ook daar begon het eerst allemaal in 
een tent. 

In 1858 werd de " Rosendaelsche Kapel" opgericht door 
R.J.c. baron van Pallandt. Toen het in 1859 traditie werd 
om iedere donderdag naast hotel Kraijesteijn (door de 
schoonvader en oom van de baron gebouwd in 1838) op 
de Smidsberg te concerteren, kwam er behoefte aan een 
vast onderkomen. Aanvankelijk speelde men in een 
houten theehuis. 

Eerste muziektent op het boventerras voor 1917 

"Er stond een vierkante tent op het eerste terras, waarin 
de kapel musiceerde. Het eerste optreden was in de 
zomer van 1859. Kraijesteijn adverteerde toen: dat er 
iedere donderdag concert gegeven werd door 18 
instrumentalisten onder leiding van de gewezen 
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kapelmeester van het Eerste Regiment Dragonders J.H. 
Köhler". 

Terzijde van het terras van hotel Kraijenstein liet de zoon 
van de baron, F. J.W. baron van Pallandt in 1905 met 
behulp van de leden van de Kapel en het personeel van 
het kasteel een muziekkoepel bouwen, een passende 
entourage voor de kapel. Op 28 juni van dat jaar meldt de 
Velpsche Courant hierover: 
"dat de Rosendaelsche kapel de komende vrijdag 's 
avonds om acht uur een concert zal geven ter 
gelegenheid van de inwijding van den [raaien nieuwen 
muziektempel op het terras van Hotel Kraijenstein". 

Naar een ontwerp van Marée werd in 1917 de muziek 
koepel gebouwd zoals die nu nog steeds te vinden is in 
de tuin van restaurant de Hunting Lodge. Gelukkig werd 
de muziekkoepel in de Tweede Wereldoorlog niet 
beschadigd. Wel had ze in de periode 1940-'45 dienst 
gedaan als bergplaats voor de drankvoorraad van het 
hotel. Na de oorlog werd de wijn, die toen vijf jaar ouder 
was, weer ongeschonden opgegraven. In 1947 verkocht 
baron W.F.T van Pallandt het in de oorlog wel zwaar 
beschadigde hotel Rosendaal, met de stal, de schuur en 
de muziekkoepel aan Hendrik Jacobus van Toorn, 
hotelhouder te Rozendaal. Voor een gezonde exploitatie 
zou er in de jaren I 

tachtig veel geïn 
vesteerd moeten 
worden in het hotel. 
Begin 1990 werd 
het echter gesloten 
en de inventaris 
geveild. Dus geen 
muziekuitvoeringen 
meer in de muziek- 
tent....... Triest beeld van tuin en muziektent 1990 
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In plaats van "het Paviljoen" zoals de De Hunting Lodge 
eerst werd genoemd, is een geheel nieuw pand gebouwd 
en wordt de Muziekkoepel na te zijn gerestaureerd in het 
jaar 2000 weer volop gebruikt. Het oude plafond was 
vergaan en werd verwijderd en vervangen. 
De koepel staat er nu al meer dan een eeuw aan de 
oostkant van het kasteel Rosendael, gelegen op de 
heuvelrand van de Smidsberg, aan het gazon dat uitziet 
over het lager gelegen park en kasteel. 
Het is inmiddels een Rijksmonument geworden: 

Muziekkoepel Razendaal heden 

"en staat op een rode bakstenen voet op een licht 
trapeziumvormige grondslag waarvan de achter (noord-] 
zijde 3-zijdig is uitgebouwd. Hij is opgetrokken in 
verticale kraaldelen en wordt door een met leien gedekt 
zadeldak overkapt. Aan de voorzijde wordt de aan deze 
zijde open koepel voorafgegaan door een bakstenen trap 
van vier treden. Aan weerszijde van de trap een 
eenvoudige balustrade. In de voet zes rechthoekige 
ijzeren ventilatieroosters. Inwendig heeft de koepel een 
ovale grondslag die door een ovale overkoepeling wordt 
afgesloten ". 

De muziekkoepel is een onderdeel van de historische 
buitenplaats Rosendael. Volgens het rapport van de 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed: 
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in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - 
wegens de gaafheid; - wegens de functionele en com 
positorische ensemble waarde van de bebouwing op de 
Smidsberg met het kasteel en de bebouwing aan de voet 
van de Smidsberg; als zeldzaam voorbeeld van een 
muziekkapel op een Nederlandse historische buiten 
plaats. " 
Heden ten dage wordt de muziekkoepel nog steeds volop 
gebruikt: op Hemelvaartsdag speelt de Koninklijke 
Rosendaelsche Kapel tegenwoordig in de Koepel, waar 

Publiek bij concert 2008 

het zo prettig speelt vanwege de goede akoestiek en 
natuurlijk het prachtige uitzicht over het park en kasteel 
Rosendael. 

Maar er kan ook worden getrouwd in de Muziekkoepel 
vanwege de historische locatie en de romantische 
omgeving . 

Bronnen 
A&H 159 p.20, p. 26, p.32 Henk van Toorn, 1999. Van Logement tot 
Residence. 
Gelders Archief 
Delpher 
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Muziektent te Dieren 
Jeroen van GesseZ 

Afbraak muziektent 1974 
Afgebroken 
De bijzonderheid van de muziektent van Dieren is dat hij 
er als enige van de muziektenten in de dorpen in de ge 
meente Rheden en Rozendaal niet meer is, terwijl deze 
muziektent ooit zo'n markante beeldbepalende en ste 
denbouwkundige plaats innam midden in het dorp tegen 
over de monumentale Gazelle fabriek. 

Geschonken door Gazelle 
De oorsprong van deze muziektent lag ook bij Gazelle en 
in het bijzonder bij haar directeur Willem Kölling. Rond 
1920 kocht de gemeente Rheden het bouwland aan de 
Wilhelminaweg tegenover de Gazelle om daar een nieu 
we woonwijk te ontwikkelen. De oorspronkelijke schet 
sen voor wat we nu de Oranjebuurt noemen voorzagen 
niet in de aanleg van een plein tegenover de Gazelle. Het 
Wilhelminaplein is het gevolg van het feit dat bij gele 
genheid van het 35 jarig bestaan van Gazelle Kölling een 
cadeau wilde doen aan de bevolking in de vorm van een 
muziektent. 
De plek recht tegenover de hoofdingang van Gazelle was 
daarvoor een ideale plaats. Dat 35 jarig bestaan van Ga- 

30 

directie Gazelle 1927 

zelle in 1927 werd uitbundig gevierd en een van de hoog 
tepunten was de ingebruikname van de muziektent. De 
Arnhemsche Courant schreef: 
"Maandagavond (12 september 1927) werd de muziek 
tent bij monde van den heer W. Kölling op het terrein 
voor de Gazelle Rijwielfabriek geopend. De heer H. 
Overweg bood daarop als voorzitter van 'Algemeen Be- 

Muziektent en de Gazellefabriek 1934 Coll. Jas Leeman 
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lang' 10 banken aan het gemeentebestuur aan. De heer 
Bloemers bracht vervolgens de directie van de Gazelle 
Rijwielfabriek en den heer Overweg dank voor hun 
prachtig aanbod, zoodat nu de burgerij van Dieren weet, 
wie de goede geest was, die de tent liet verrijzen. De 
burgemeester sprak het Harmoniecorps hartelijk toe en 
bood het de gemeentelijke medaille aan. De voorzitter 
van D.H.C., de heer Smeitink, dankte den heer W. 
Kolling voor het prachtige geschenk en den heer Bloe 
mers voor diens hartelijke woorden en de mooie onder 
scheiding van het gemeentebestuur. Hiermede was het 
officieele gedeelte afgeloopen en gaf het Dierensen 
Harmoniecorps een concert voor een zoo groot aantal 
belangstellenden, als nog nimmer het geval is geweest, 
ondanks den druilerigen regen, die soms overging in 
plasregen. " Hoewel er geen bouwtekening tot nu bekend 
is van de muziektent zou het een ontwerp van de Dieren 
se architect G.J. Uiterwijk kunnen zijn, die ook mee 
werkte bij de (ver- )bouw van de Gazelle fabriek en een 
goede vriend van de Köllings was. 
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Oorlog 
Toen in 1942 op last van de Duitse bezetters straten met 
namen van levende leden van het Koninklijk Huis wer 
den gewijzigd, kreeg het Wilhelminaplein de naam Ga 
zelleplein en de Wilhelminaweg werd Gazelleweg. In de 
oorlog kreeg de muziektent de nodige schade door een 
aantal voltreffers in de buurt. Na de oorlog werd de 
schade hersteld, maar werd de oorspronkelijke leibedek 
king vervangen door een bitumen dakbedekking. 
In de jaren 50 werd er steeds vaker gesproken over over 
last van het weg- en treinverkeer bij uitvoeringen en 
polste de gemeente de families Breukink en Kölling hoe 
men stond tegenover een verplaatsing van de muziektent 
bijvoorbeeld naar het Carolinapark. Die wensten daar 
niet aan mee te werken: de muziektent was voor de fami 
lie een dierbare herinnering aan Willem Kölling, stichter 
van Gazelle. 

Plannen voor twee nieuwe muziektenten 
Plannen van wethouder Labrie voor 2 nieuwe muziekten 

ten in Dieren. Op 3 mei 1958 
kaartte wethouder Labrie de 
verplaatsing van muziektent 
op het Wilhelminaplein nog 
maals in het College aan. "Het 
is de gevestigde mening dat 
gegeven concerten in de tent 
op het Wilhelminaplein niet tot 
hun recht komen. Verkeer en 
spoorwegen maken het tot een 
mislukking. Evenwel leert da 
gen als 30/4 (Koninginnedag) 
toch ook weer dat de muziek 
tent op het Wilhelminaplein 
niet te missen is." Hij haalt 
daar ook bij aan dat de omlei 
dingsroute van de Burgemees 
ter de Bruinstraat die op punt 
van openen staat dit nog zal 
verslechteren. Op de begroting 
voor 1960 werd een bedrag 

~'. 

Koninginnedag 31 augustus, begin jaren 30, het Marktplein aan de Hogestraat in Dieren. 
Verplaatsbare muziektent! Foto Atelier Dirksen. Coll. Thomas Hilhorst 
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Luchtfoto van de Gazelle met op de voorgrond de muziektent 1955 

van fl. 5000 geplaatst voor een muziektent "in Nieuw 
Dieren waar een merendeel van de ingezetenen woon 
achtig is H. Ook blijft het plan de bestaande muziektent te 
verplaatsen naar het Carolinapark . Gazelle krijgt dan de 
gelegenheid op het Wilhelminaplein een fontein te plaat 
sen "b.v. met een beeld volgens hun goede en doeltref 
fende reclame 'een Gazelle'". 
In juli 1959 bespreekt de burgemeester de plannen met 

de familie Breukink. Die 
zijn niet onverdeeld posi 
tief en stellen voor de 
plannen voor te leggen 
aan het Dierens Harmonie 
Corps en de vereniging 
Algemeen Belang. Wet 
houder Labrie merkt over 
de opstelling van de fami 
lie Breukink op: "er zal 
vreemd aan zijn dat een 
wethouder van de P. v.d.A. 

Plattegrond met muziektent in het 
Carolinapark 
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dit ter hand neemt". 
De plannen worden con 
creet uitgewerkt. Na eerst 
gekeken te hebben naar de 
hoek Wilhelminaweg / 
Harderwijkerweg wordt 
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een tekening gemaakt op de veel rustiger plek aan Mr. 
Aalbersestraat hoek Dr. De Visserstraat in Stenfert 1. 
Ook wordt grond gekocht voor de bouw van de muziek 
tent aansluitend aan het Carolinapark van de heer H. 
Wil brink van het Stationskoffiehuis aan de Prinsenstraat. 
Uiteindelijk lopen deze plannen op niets uit: de hoge 
kosten zijn daar waarschijnlijk debet aan. In plaats van 
de fl. 5000,- op de begroting, worden kosten voor alleen 
de muziektent in het Carolinapark al begroot op fl. 
38.000,-. 

De jaren zestig 
In de jaren 60 werden er nog met regelmaat door het 
Dierens Harmonie Corps (DHC) concerten gegeven in de 
Muziektent, maar het hoogtepunt in die jaren was de 
aubade op Koninginnedag op 30 april. Vanuit alle lagere 
scholen in Dieren trokken honderden schoolkinderen in 
optocht naar de Muziektent op het Wilhelminaplein. Na 
het vlag hijsen door de scouting en een toespraak van de 

Aubade bij de muziektent op koninginnendag met de Harmonie ±1965 
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burgemeester werden er, begeleid 
door de muziekkorpsen uit het dorp, 
vaderlandse liederen gezongen zoals 
"Waar de blanke top der duinen" en 
"Piet Hein ", die tevoren op school 
waren geoefend. V eel handigheid 
vergde de klepper mars met twee 
houten plankjes. Daarna trok men 
gezamenlijk naar de kermis op het 
terrein van de Veltkuul aan de Har 
derwijkerweg, met de vrijkaartjes 
voor o.a. de draaimolen die de Oran 
jevereniging aan alle kinderen ver 
strekte. Deze Dierense traditie stopte 
in 1970 toen een aantal scholen en 
leerkrachten er geen medewerking 
meer aan wilde verlenen. Ook was het 
Wilhelminaplein het centrale dorps 
plein waar elk jaar na de busreis de 
"Ouden van Dagen" feestelijk werden ingehaald. 

Het einde van de muziektent 

Zij waren wel van mening dat het 
Wilhelminaplein opnieuw diende te 
worden ingericht waarbij het gewenst 
was daar een plaatselijk kunstenaar 
bij te betrekken. De petitie vond geen 
steun in de gemeenteraad en nadat 
uitgezocht was - ook na contact met 
Gazelle - dat er geen beperkende 
bepalingen waren ten aanzien van de 
schenking in 1927, besloot de ge 
meenteraad op 29 februari 1972 tot 
sloop. De sloop vond plaats in juni 
1974. Door de beeldend kunstenaar 
Eugène Terwindt, die toen in Dieren 
woonde, werd een herinrichtingsplan 
gemaakt. Dat kostte uiteindelijk zo'n 
fl. 40.000, een veelvoud van wat de 

W'lh I' I' T' d geraamde herstelkosten waren. 
1 e rnmap ein ontwerp erwm t . Vlak voor de opemng van de geres- 

taureerde Gazelle fabriek door Koning Willem Alexan 
der op 3 september 2015 is dit kunstwerk weggehaald, 
inclusief de oude taxus bomen en ligusterheggen die nog 
stamden van de aanleg in 1927. De tuinarchitect van Het einde van de muziektent kwam in zicht In 1971. 

Omdat naar mening van het 
gemeentebestuur er nogal 
wat achterstallig onderhoud 
was en er ook geen gebruik 
meer werd gemaakt van een 
aantal muziektenten, wenste 
men die te slopen. Hoewel 
er in Dieren nogal wat pro 
test kwam en er door veel 
betrokken inwoners, waar 
onder veel leden van de 
familie Breukink, een peti 
tie werd getekend om de 
muziektent als markant ge 
bouw in het dorp te behou 
den, adviseerde o.a. de Cul 
turele Raad vanwege het 
geringe gebruik tot afbraak. 
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Het saaie Wilhelminaplein in 2018 

Gazelle heeft de nieuwe 
aanleg ontworpen, evenals 
de tuinaanleg van Gazelle. 
Het beeld Levensdans van 
Adriaan van Esveld dat in 
1994 op het Wilhelmina 
plein is geplaatst is als eni 
ge blijven staan. 
Het Wilhelminaplein is een 
saai grasveld geworden met 
wat bankjes: de rookplek 
voor de medewerkers van 
Gazelle. 

Bron: Gelders Archief 3108 Se 
cretarie Gemeente Rheden, 1950- 
1979 inv. nr. 15434 Muziektent te 
Dieren 1950-1974 
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Muziektenten in Velp 
Nelleke den Boer-Pinxter 

QVERTUIN VA~ HOTEL RESTA.URANT • N •••• EFF.. VELP {G_, • S, BEUER. 

Oe ovet1uin van Hotel Restaurant Naeff. In het midden een mooi 
rozenplantsoen en rechts een punlje van de muziektent 

Muziektent Heerenlogement 
De eerste vaste muziektent in Velp stond waarschijnlijk 
in de overtuin van het Heerenlogement aan de Hoofd 
straat in Velp. Vanaf 1822 is J.R. Naeff de eigenaar van 
het Heerenlogement. De fraaie tuinzaal met de witte pila 
ren is er zeker al voor 1850. Wanneer de muziektent tot 
stand is gekomen, is niet duidelijk. Wel werden in de tuin 
door verschillende orkesten concerten gegeven, in ieder 

geval vanaf 1848 en 
wel 'ter gelegenheid 
der Velpsche Kermis 
zal op zondag den 
3den September 1848 
door de gunstig be 
kende Familie Stips, 
gegeven worden: vo 
caal en instrumentaal 
murijk, bij den Heer 

Hotel "NAEFF". 
HET HEERENLOGEMENT 

Café-Restaurant met evertuin. 
Gedurende seizoentijd, dag e lij k 5 

CONCERTEN 

VELP 
a, SElJER 
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Naeff, in het Heeren-Logement '. 
Verder waren er concerten door de Veld Artillerie, het 8e 
Regiment Infanterie, de Arnhemsche Orkestvereniging, 
het Muziekcorps der d.d. Schutterij, enz. 
Op een gegeven moment was er in het seizoen vanaf 
1 juli zelfs elke middag en avond een concert. 
"Men schrijft ons uit Velp.' Op 24 augustus 1892 werd 
door de zangvereniging 'Polyhymnia' alhier een openba 
re uitvoering gegeven in den tuin van het Heerenloge 
ment 'Naeff' te Velp. Begunstigd door prachtige weder, 
had zich een talrijk publiek onder het heerlijke lommer 
verzameld. Geaccompagneerd met piano, door haren 
verdienstelijken directeur, den heer C.l. Wensink, mag 
deze jeugdige vereeniging met voldoening op deze avond 
bogen. Klonk de zang over 't geheel ook al wat zwak, 
voor een groot deel is dit te wijten aan de acoustiek der 
muziektent. " 
Dit is mijn eerste vondst van het bestaan van de muziek 
tent in de overtuin op papier, dat wil niet zeggen dat hij 
er niet eerder was. Op 3 april 1900 bestaat de schietvere 
niging Velp-Rozendaal 12Y2 jaar en worden er internati 
onale schietwedstrijden gehouden in een zaal in het Hee 
renlogement. Om twee uur opent burgemeester A.H. 
Brandt dit met een toespraak, terwijl de Velpsche Har 
monie, niettegenstaande de sneeuw, lustig in de muziek 
tent zat te spelen. 
In 1920 laat B. Beyer, gerant en eigenaar van het Heeren 
logement, aan de overkant van de Hoofdstraat een voor 
die tijd modern restaurant in de tuinzaal inrichten. Vaak 
werd de tuin met waxinelichtjes versierd bij concerten. 
Van 17 op 18 september 1944 vliegt hotel N aeff in brand 
op bevel van SS-officier Rauter i.V.m. het belastend ar 
chief. In 1946 koopt A. van Tilburg de overtuin van Ho 
tel Naeff, het bijbehorende paviljoen en de muziektent. 
In 1962 sluit restaurant Naeff en het terrein wordt aan 
AH verkocht die het restaurant en de muziektent afbreek. 
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Hotel Tramstation aan de Zutphensestraatweg, nu Esso pomp 

Muziektent Hotel Tramstation 
De tweede muziektent stond bij Hotel Tramstation, Café 
Restaurant - Billard met theetuin enz. van de heer Adr. 
Bongers. Deze vraagt op 15 september 1903 een vergun 
ning aan om zijn muziektent te vergroten zoals op bijge 
leverde plattegrond is aangegeven. Op de tekening staat 
'bij te bouwen gezelschapsmal '. Deze is links op de plat 
tegrond naast de achthoekige muziektent getekend. Hoe 
lang de muziektent er in 1903 al staat is niet bekend. 
Helaas heeft het hotel ondanks het openen van een res 
taurant maar kort bestaan na de opheffing van de stoom 
tram. Nu staan op zijn plaats de Esso benzinepompen. 

•• 
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Velpsche Harmonie bestaat 35 jaar. 
Jaren voor in Velp een vaste muziektent gebouwd werd 
in het villapark, had men enige tijd een verplaatsbare 
muziektent in huur. Van 30 juli tot en met 4 augustus 
1906 werd namelijk op het landgoed 'Overbeek' te Velp 
een groot nationaal concours van Harmonie- en Fanfare 
korpsen gehouden. Voor deze gelegenheid werd 'eene 
muziektent' in huur gevraagd met 'ruimte voor 35 man'. 
Dit concours werd gehouden ter gelegenheid van het 35- 
jarig bestaan van de 'Velpsche Harmonie '. 

Velpsche Harmonie met vaandel in 1906, op de achtergrond huize 
Overbeek dat nog net niet was afgebroken 
In de gids van dit feest stond o.a.: "Hotel Tramstation 
Velp, allergunstigst gelegen aan den Zutphensehen 
straatweg, met grooten lommerijken Tuin, ruime Muziek 
tent, Eetzaal, Kegelbaan enz.". Het volgende concours 
van de Velpsche Harmonie bij het 40 jarig jubileum, 
vond plaats op donderdag 29 juni 1911, in de houten 
muziektent in de overtuin van het Heerenlogement, maar 
tien jaar later bij het gouden jubileum hebben ze hun 
eigen muziektent en wat voor een! 

Muziektent in het villapark 
Reeds in augustus 1920 werden plannen gemaakt om de 
muziekvereniging een vaste tent aan te bieden. Op ver 
zoek van timmerlieden- en metselaarspatroons werd op 
18 februari 1921 een bedrag van f 500,- uitgetrokken 
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voor de te bouwen muziektent van de Velpsche Harmo 
nie. De voorzitter van de raad vertelt dat het bestuur bij 
hem is geweest en dat hij bij voorbaat heeft gezegd: "dat 
bij eventueele toestemming het gebouwtje aan strenge 
eischen zal moeten voldoen. Nu is het gewenscht om te 
weten, dat de Raad in beginsel er niet tegen is, anders 
zou de vereeniging geld verknoeien. Spr. geeft in over 
weging in principe eene beslissing te nemen, hem per 
soonlijk komt het goed voor, maar met zorg zal moeten 
worden te werk gegaan, opdat de schoonheid van deze 
omgeving niet onder dezen bouw lijdt. " Dan wordt het 
voor en tegen van de tent afgewogen. De heer De Koning 
vindt de plaats van de ronde bank bij Groenoord nog niet 
zo slecht. Volgens de heer Honig zou dat het uitzicht van 
de villa's belemmeren en de voorzitter vindt het daar te 
druk. Uiteindelijk wil de raad het aan B&W overlaten. 
Op 18 februari 1921 hielden de Geërfden van Velp een 
jaarvergadering waar 59 leden aanwezig waren. "Naar 
aanleiding van een verzoek van de timmerlieden- en met 
selaarspatroons om een bijdrage voor de aan de Velp 
sche Harmonie bij gelegenheid van haar Sa-jarig be 
staan aan te bieden muziektent, werd met algemeene 
stemmen een bedrag vanf 500,- toegestaan. " 
Op een gegeven moment ontspon zich een discussie in de 
raad over de post voor de muziektent in Velp. "Waarbij 
bleek, dat de opzet was om de tent aan de gemeente ten 
geschenke te geven. De patroonscommissie is er echter 
niet in geslaagd om de noodige gelden daarvoor bijeen 
te brengen. De voorzitter meende, dat men in ieder geval 
heeft te waarderen, het tot stand brengen van de tent, al 
bleek men verkeerd te hebben gezien, dat er voldoende 
gelden zouden worden gevonden om de tent aan de ge 
meente te kunnen aanbieden. Aan de Velpsche Harmonie 
zal worden verzocht om eenige concerten meer in de tent 
te geven." 
B& W waren eerst van plan een verbinding met de oever 
van de vijver tot stand te brengen door een weg. Uitein 
delijk is het een draaibrug geworden. 
Al met al heeft het heel wat voeten in de aarde gehad 
voordat de muziektent er stond en de beplanting was 
aangebracht. 
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De officiële openingsfoto 

Het feest der Velpsche Harmonie 
"Hedenmiddag te halfvier had onder grootte belang 
stelling in het Villapark Overbeek de inwijding plaats 
van de muziektent, welke bij gelegenheid van het Sa-jarig 
feest der Velpsche Harmonie werd aangeboden door de 
timmerlieden en metselaars patroonsvereeniging. 
Tegenwoordig waren o.a. Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Rheden, enkele leden van den gemeente 
raad en leden van de feestcommissie. 
De heer Chr. lansen, voorzitter van de Timmerlieden en 
Metselaars patroonsvereeniging wenschte het muziek 
korps geluk en droeg de muziektent aan de Velpsche 
Harmonie over. Door medewerking van B. en W. en den 
gemeenteraad werd het eiland in de parkvijver voor de 
plaatsing van de tent afgestaan. Spr. bracht dank aan het 
gemeentebestuur en de ingezetenen van Velp voor de 
verleende medewerking. 
Vervolgens voerde Burgermeester Bloemers het woord. 
Spr. wees op de moeilijkheden, welke te overwinnen vie 
len en huldigde hen die het plan ontwierpen en tot uit 
voering brachten. De Velpsche Harmonie is daardoor in 
bezit van een passend podium. 
De heer Verhoef sprak daarna namens de eereleden en 
het muziekkorps om dank te brengen voor dit kostbare 
geschenk. Daarna werd door het foto-persbureau uit 
Amsterdam een opname gemaakt van de fraaie muziek 
tent en van de aanwezigen .Er volgde daarna een concert 
van de Velpsche Harmonie in de tent. Na afloop van het 
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concert ontving de beschermheer, de heer E. Lüps, met 
het feestcomité de Velpsche Harmonie in het Heerenlo 
gement. waar vervolgens een gemeenschappelijke maal 
tijd plaats had. " 
In 1923 moet er in de raad gestemd worden over de kos 
ten van overneming en onderhoud van de muziektent in 
het park Overbeek te Velp, f 2300,- De Voorzitter, zegt 
dat B&W f 2000,- vraagt voor de overname en f 300, 
voor onderhoud. De tent heeft ongeveer f 5000,- gekost 
en is niet geschonken aan de Velpsche Harmonie maar 
zal aan de gemeente komen ter ere van de jubilerende 
Harmonie. Men dacht dat de bevolking wel alle kosten 
voor de Harmonie over had. Maar helaas! 
Ze is wel een sieraad voor Velp en de patroonsvereeni 
ging heeft toch f 3000,- bijeengebracht. De heer de Ko 
ning zegt: "dat de tent duur is geworden door de aanwij 
zingen van de gemeente, die er ook een kelder onder 
wenschte. Nu hebben de ondernemers ook reeds rente 
verlies. " De voorzitter vindt dat de vereeniging hiervan 
niet de dupe mag worden. Het wordt op prijs gesteld als 
de Harmonie vaker optreedt, daarna wordt tot vaststelling 
van deze post besloten. 
Als je de foto van de opening goed bekijkt, zie je dat er 
onder de reling spijlen zijn. Deze zijn verdwenen waar 
schijnlijk om op het onderhoud te bezuinigen. 
Ook het rieten dak mist zijn nok versiering en heeft nu 
nokvorsten. 
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Het eiland en de muziektent krijgen een opknapbeurt 
Zoals op de foto links is te zien was het groen op het 
eiland flink gegroeid sinds de aanplant. Als er een con 
cert gegeven werd kwam Stef de Wit van de Alliantie 
met een grote snoeischaar om de muzikanten toegang te 
verschaffen tot het eiland en de mensen aan de Vijver 
laan zicht te geven op het orkest. De gemeente organi 
seerde in 2012 een bijeenkomst in de muziektent waar je 
de gelegenheid kreeg om de plannen van de gemeente 
voor het eiland te bekijken. Zoals altijd waren er voor- en 
tegenstanders. Het eiland werd opnieuw beplant. Voor de 
winter was alle oude beplanting verwijderd, de oever 
verstevigd en al een deel van de nieuwe beplanting ge- 

Beplantingstekening van het eiland, bijna alles is vernieuw 
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December 2012, de struiken zijn geplant Vooriaar 2013. de nieuwe olanties voor het eiland De muziektent prijkt trots op het eiland zomer 2018 
poot, samen met de rododendrons die werden terugge- In 1999 is de brug, met een forse bijdrage van de Geërf 
plaatst. Omdat er risico was op winterschade moet de rest den, gerenoveerd. Bovendien bekostigen ze jaarlijks twee 
na de winter worden geplant. Het voorjaar liet lang op concerten in de tent. Deze zijn gratis voor iedereen die 
zich wachten zodat de plantjes pas in april de grond in het leuk vindt om te luisteren in juni en september. 
gingen. Het resultaat is mooi, de muziektent is goed Velp voor Oranje 
zichtbaar en het eiland heeft meer kleur gekregen. In de Arnhemse courant van 25-07-1914 staat het vol 
De muziektent heeft een verfbeurt gekregen en als be- gende: "In een gehouden vergadering van de Vereeni 
kroning werd het rieten dak vernieuwd. Het dak wordt ging Velp voor Oranje, werd door den voorzitter, dr. 
als het ware opgeschud, de slechte uiteinden van het riet Langemeijer, voorgesteld te Velp een muziektent op te 
worden afgeschoren met de heggenschaar, er wordt riet richten; de kosten werden geschat op i 1000. Spreker 
bijgestopt en alles wordt mooi stevig aangeklopt en af- meende dit geld bijeen te kunnen brengen door uitgifte 
gewerkt. De rietdekker neemt telkens een stukje dak van 20 rente/oaze aandeelen van i50, waarvan jaarlijks 
onderhanden, dat na afloop er als nieuw uitziet. een of twee aandeelen door de vereeniging Velp voor 
De Geërfden Oranje zullen worden uitgeloot." Velp voor Oranje geeft 
De Geërfden dragen de muziektent een goed hart toe. elk jaar een concert in de muziektent in het villapark, 
Allereerst gaven ze een flinke bedrag voor de bouw. vroeger:' met waxinelichtjes versierd en vuurwerk na. ' 

Bronnen: Gelders Archief, Delpher, http://villaparkoverbeek.blogspot.com, www.velpschecourant.nl/foto overtuin fam. Clous 

Koninginnedag met een terras en muziek in de tent. Burendag in het kader van 'ik buurt mee', 
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Muziektenten in Ellecom 
John Striker 

Als een feniks herrezen uit zijn as! 
Een spreekwoordelijk begin van dit stukje ter ere van de 
geplande herbouw van de muziektent in Ellecom. Een 
Feniks was volgens de Griekse mythologie een vogel, die 
na een bepaalde tijd verbrandde en als een jonge vogel 
uit zijn as herrees. De vogel heeft de gedaante van een 
reiger en staat daarmee symbool voor onsterfelijkheid en 
opstanding. Zo bezien mag dit illustratief zijn voor de 
recente gebeurtenissen rondom de Ellecomse muziektent. 

Een eerste muziektent 
Dorpsspelen en muziekuitvoeringen werden voor de 2e 
WO in de Overtuin van Hotel Brinkhorst gehouden. De 
heer J.L.Brinkhorst, eigenaar van het gelijknamige hotel, 
diende in april 1902 een verzoek tot de bouw van een 
muziektent in .. Overtuin de 2:ernee:n 

Muziektent Ellecom-1902 

Hier werden geregeld concerten gegeven door het lokale 
muziekkorps Excelsior en het muziekkorps van het 8e 
Regiment Infanterie uit Arnhem.Het hotel is weliswaar 
afgebroken in 1979, maar aan de overzijde van de 
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straatweg ter hoogte van restaurant 'de Peerdenstal " is 
deze Overtuin met haar oude, hoge bomen nog altijd 
herkenbaar. 

Overtuin - Hotel Brinkhors!, Ellecom 

Muziektent Overtuin 1912 (John Striker) 

Tweede muziektent 
Toen de muziektent bij Hotel Brinkhorst tijdens de 
oorlog werd opgeheven zat het muziekkorps Excelsior 
zonder openbare concertruimte. Mevr. E. Massink-de 
Rooij, eigenaresse van het huis Bernhalde en 
beschermvrouwe van de Muziekvereniging Excelsior zou 
het korps en het dorp een hand toesteken.Zij maakte het 
in 1947, mede gesteund door een lokale inzamelingsactie 
met een mooie gift mogelijk, dat een nieuwe muziektent 
gebouwd kon gaan worden. 
Om de bouw mogelijk te maken stelde de gemeente 
Rheden een stuk grond beschikbaar van het na de oorlog 
in eigendom verkregen park van het huis Groot 
Bergstein. Dit landhuis was in januari 1945 verloren 
gegaan door de inslag van een te vroeg neergekomen V 1. 
De toenmalige voorzitter van Excelsior, de heer A. 
Houwen viel de eer te beurt om het bouwwerk begin 
1948 officieel uit handen van burgemeester W.Th.C. 
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Muziektent 1954 (John Striker) 

Zimmerman te aanvaarden. Mevr. Massink ontving 
sindsdien bij haar verjaardag jaarlijks een met een 
serenade omlijst bloemstuk. Nog slechts een inge 
metselde plaquette met geblakerde letters in de fund a 
tiemuur herinnert aan haar weldaad. 

Verouderd en vervallen 
Omdat de muziektent naarmate de jaren verstreken 
steeds minder bleek te voldoen aan de eisen en wensen 
van de gebruikers, raakte hij in onbruik. 
De muziektent werd in de jaren tachtig van de vorige 

De gesloten muziektent van de laatste jaren 

40 

.An'Lht & J-{eer[ijfifieic( 200 

eeuw dichtgetimmerd om vandalisme en baldadigheid te 
voorkomen. Hiermee werd echter ook het actief gebruik 
belemmerd. Sporadisch nog namen leden van het 
muziekkorps Excelsior voor een concert plaats in de 
inmiddels te krappe ruimte. 
Zoals de pers in 1981 schreef: "de dichtgetimmerde 
muziektent staat erbij als een geblinddoekt slachtoffer, 
dat wachtte op de uitvoering van het doodvonnis." 

Door brand verwoest 
Dat gebeurde dan ook op oudejaarsavond 2016. 
Een koppel onvoorzichtige jongelieden, die experimen 
teerden met vuurwerk, was er de oorzaak van dat de 
muziektent met haar strooien dak in vlammen opging. 

Brand oudjaaravond 2016 (foto perbureau Heitink) 

Het restant na de brand 
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Door diverse acties en met volledige medewerking van 
de Gemeente Rheden is geld bijeen gebracht voor de 
oprichting van een nieuwe muziektent op de oude plaats. 
Deze zal, als alles meezit, tegen het einde van 2018 weer 
fier overeind staan. 

Derde muziektent 
In nauw overleg tussen Gemeente, architectenbureau 
Roding en de Ellecomse belanghebbenden: de 
Oranjevereniging, Ellecoms Belang en hoofdgebruiker 
muziekvereniging Excelsior, is gekozen voor een iets 
ruimere, rondom open muziektent op de bestaande 
sokkel. Er wordt gebruik gemaakt van geschilde, houten 
stamelementen. Het zadeldak wordt geknikt uitgevoerd 
en in de omtrek hoekig. 
De opslagruimte onder de sokkel wordt makkelijker 
toegankelijk via een toegangstrap. Een belangrijke wens, 
een toiletruimte toe te voegen aan de achterzijde, kan nu 
worden vervuld. De herinneringsplaquette ter ere van 
beschermvrouwe Mevr. Massink zal worden herplaatst, 
zoals werd toegezegd. 

Het is te hopen dat de muzikale noten weer veelvuldig te 
horen zullen zijn op het Ellecomse dorpsplein, waar in 
het zomerseizoen traditiegetrouw veel gezellige 
activiteiten plaatsvinden. 

Wordt vervolgd 
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Jvlonumenta[e muziektenten 
Nelleke den Boer-Pinxter 

Rheden en Spankeren gemeentelijk monumenten 
De muziektent van Rheden staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst! De stichting steen geeft aan dat het 
bouwwerk in 1927 werd opgericht In hetzelfde jaar werd 
in Dieren ook een muziektent gebouwd in eenzelfde stijl. 
Zeer waarschijnlijk zijn ze door dezelfde architect ont 
worpen in de stijl van het Traditionalisme. 
De muziektent van Spankeren is centraal gelegen naast 
de kerk. Architect Hols ontwierp het bouwwerk in 1950, 
hij koos voor het functionalisme als bouwstijl, wat in 
hield dat de functie van bouwwerk het uiterlijk bepaalde. 
De muziektent is een achthoekige constructie, de draag 
balken steken elk door het dak heen, die in het midden 
bekroond wordt door een koperen lier. 

Velp en Rozendaal Rijksmonumenten 
De muziektent in Velp is in de Gooise Landhuisstijl ge 
bouwd in 1921. Hij valt op door de hoogwaardige kwali 
teit van het ontwerp. Deze komt onder ander tot uitdruk 
king in het bijzondere materiaalgebruik en de zorgvuldi 
ge detaillering. De rechthoekige muziektent op het eiland 
staat op een aan de korte zijden, driezijdig vormgegeven 
bakstenen sokkel. Daaromheen zijn struiken aangeplant. 
Op de sokkel bevinden zich de bewerkte verticale houten 
stijlen die het dak dragen en die met elkaar verbonden 
zijn middels een horizontale houten reling. Het schilddak 
van de muziektent is uitgevoerd in riet en voorzien van 
rietvorsten. Aan de lange zijden is het 
dak gedeeltelijk opgelicht. Aan de kant 
van de Overbeeksingel is de sokkelzone 
voorzien van traptreden. 
De monumentenbeschrijving van de 
muziekkoepel van Rozendaal staat in het 
stukje over de koepel van Rozendaal. 
In 2000 is het stukwerk aan de binnen 
zijde helemaal vernieuwd zoals te zien 
op de foto en daarna geschilderd. 

41 



..Amht & J-{eeY[ijfelieid 200 

'De eerste 13eroeysfotografen in Vieren 
Jos Leeman 

Inleiding 
Eind 1ge, begin 20e eeuw kwamen de eerste beroepsfo 
tografen naar Dieren. Zij vestigden zich in het dorp of 
openden er een atelier. Opvallend was dat het ging om 
fotografen die al op andere plaatsen in Nederland ge 
woond en gewerkt hadden. Fotograaf was zeker geen 
alledaags beroep, er waren in Dieren maar enkele fo 
tografen in de periode 1888-1948. Uit omringende 
steden kwamen wel andere fotografen in Dieren op 
namen maken. 
In deze periode zijn veel ansichtkaarten in grote opla 
gen uitgegeven met afbeeldingen van gebouwen en 
straten uit Dieren. In de regel werden wel de meestal 
landelijke uitgevers, maar niet de fotografen vermeld. 
Een voorbeeld van een plaatselijke uitgeverij was G.G. 
Opwijrda uit de Kerkstraat in Dieren. 

Fotografen met een atelier in Dieren 
Mej. Van Bebber, van 1888 tot 1896, Kerkstraat A235, 
atelier Kerkstraat 
Salomon Trompetter, rond 1906, Kruisstraat A 111, 
atelier Kruisstraat 
Hendrik Berend Dirksen, van 1909 tot 1948, Kerk 
straat 5, atelier Hogestraat 

Fotograaf werkend in Dieren 
Bernardus Bruining, in Arnhem van 1880 1894, atelier 
Steenstraat 

Fotografie 1ge eeuw 
Fotografie was in de tweede helft van de 1ge eeuw nog 
volop in ontwikkeling. Het proces om afbeeldingen 
met behulp van een camera vast te leggen op lichtge 
voelig materiaal maakte een aantal stappen door. Van 
het Daguerreotype-proces (er werd direct een positief 
beeld op een ondergrond vastgelegd) naar de verschil- 
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lende procedés, waarbij eerst een negatief gemaakt 
werd dat vervolgens gebruikt werd om een positief 
beeld te maken. De negatieven werden vooralsnog 
gemaakt met behulp van glazen platen waarop lichtge 
voelige materialen aangebracht waren. Het vervaardi 
gen van de glazen platen met als doel een negatief te 
kunnen vormen was een ingewikkeld chemisch proces. 
De fotografen van de 1ge eeuw waren op zichzelf aan 
gewezen om dat in hun atelier te doen. De ontwikke 
ling van de negatieven en het maken van afdrukken op 
papier was eveneens een ingewikkeld proces, waarbij 
veel chemicaliën noodzakelijk waren. De foto's uit die 
tijd geven blijk van rust en stilstand, fotograferen kost 
veel tijd. 
In een advertentie die mej. Van Bebber liet plaatsen 
gaf zij aan deskundig te zijn in het maken van 
'Onveranderlijke portretten van Groepen, Gebouwen, 
Landschappen en dat zij Bekroond Vee voor de 
Maatschappij van Landbouw kosteloos photo 
grapheerde. Zieken en ontslapenen worden eveneens 
gephotographeerd. Alles à I 'instantaneé en bij elke 
weersgesteldheid' . 
Zij maakte reclame met de 'Photographie Instantanée, 
die slechts een oogenblik poseeren vereischt, zoodat 
het lastige gebruik van steunijzers geheel vervalt en de 
portretten in juistheid van uitdrukking winnen'. Deze 
methode maakte het mogelijk binnen enkele tellen een 
opname te maken, men hoefde niet meer minutenlang 
te poseren. 

Vanaf 1860 werd de Carte de Visite (met een formaat 
van ± 6 x 10 cm), zeer populair. Een Carte de Visite 
kan je zien als het visitekaartje uit de 1ge eeuw: een 
portretfoto op een kartonnen kaartje. De foto bestond 
uit een op albuminepapier afgedrukt positief beeld van 
een glasplaat negatief. Het dunne papier met de af 
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Directe opnamen en verqrootinqen. 
ARNrlEM. B. BRUINING ~L- ~ 

Carte de Visite, portret van een onbekende vrouw 
(albumine druk, papier op karton, 6x10 cm), ±1890 
Fotografie B. Bruining 

beelding werd op een kartonnen ondergrond geplakt. 
De albuminedruk geeft de afbeeldingen een licht 
bruingele tint. Op het karton werd aan de voorzijde en 
soms ook nog op de achterzijde de naam van de foto 
graaf vermeld. Men kon in speciaal daar voor vervaar 
digde insteekalbums een verzameling visitekaarten van 
bekenden en geliefden aanleggen. 
Na 1870 kwam een groter formaat in trek, de Carte 
Cabinet, de kabinet kaart. Het geheel had een afmeting 
van ± 10 x 16 cm bij een zogenoemde kleine kabinet 
kaart of van ± 13 x 18 cm bij een grote kabinetkaart. 
Vaak werd de naam van de fotograaf aan voor- en 
achterzijde vermeld. 
Steeds meer mogelijkheden voor het afdrukken van 
foto's werden ontwikkeld en er kwam een einde aan de 
populariteit van visitekaartjes en kabinetkaarten. 

Carte de Visite, ± 1890 
Portret van een onbekende vrouw 

Fotografie Mej. Van Bebber 

Tot de jaren 1920 werden ze nog gemaakt. 
Op het einde van de 1ge eeuw kwam de fotografie in 
een stroomversnelling. De camera's werden steeds 
minder log en makkelijker om mee te nemen. 
De 'natte' glasplaten werden vervangen door 'droge' 
glasplaten, daarna kwamen er nog makkelijker han 
teerbare fotomaterialen. 
In het begin van de 20e eeuw waren de ontwikkelingen 
op het gebied van fotografie zo vergevorderd, dat naast 
de beroepsfotografen ook de amateurfotografen aan de 
slag konden gaan. 

Mej. Van Bebber, Photographiste in Dieren en Om 
streken 
Mej. Van Bebber was een bijzondere vrouw, die een 
vooral door mannen beoefend beroep uitvoerde. 
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Dieren, Spoorstraat, Postkantoor, 1894. Fotografie B. Bruining 

In advertenties en bij vestiging in Dieren gaf zij als 
beroep op: photographiste Mej. Van Bebber, vreemd 
genoeg als mejuffrouw met de naam van haar overle- 

den man. Pas in 
haar latere, niet 
meer als fotogra 
fe actieve leven 
noemde zij zich 
mevrouw de 
Weduwe Van 
Bebber geboren 
van den Hazel 
kamp. 
Maria van den 
Hazelkamp, ge 
boren in 1832 in 
Horssen, trouwde 
daar in 1853 met 

Den lOen April hoopt door Gods 
oedheid 
Mej. de Wed. VAN BEBBER, 

te Dieren, 
loM' 25-jarig Jubileum als 
'hotographiste te herdenken, 
ie zien steeds bij het geachte 
tlbliek blijft aanbevelen. 
, Haar dankba'/'e Zoon: 

.A.. H. VAN BEBBER) 
Opz. vld Waterstaat, 

Magalang (Ned.-Indië). 
Het Personeel : 

H. v. D. KERKHOFF. 
G. v. D. KLASHORST. 
T. T. HOEKSTRA. 
À. JACOBS. 

Het nieuws van den dag 1890 
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Reinier van Bebber. 
Maria en haar man 
kregen in Nijmegen 
van 1857 tot 1874 
11 kinderen, waar 
van slechts één kind 
in leven bleef, hun 
zoon Antonius Hen 
drikus. Zij overleef 
de haar man, die 
slecht 64 jaar werd, 
en ook haar zoon, 
die maar 38 jaar 
werd. Antonius 
stierf in Nijmegen, 
zijn moeder was 
toen op Java in de 
stad Magelang. Zij 
heeft in Nijmegen 
gewoond van 1853 
tot 1884, in Does 
burg van 1884 tot 
1888, in Dieren van 

1888 tot 1896, in Magelang (Ned. Indië) van 1896 tot 
1907. Zij verkocht daar haar zaak en vertrok in 1907 
naar Nijmegen, waar ze in 1908 stierf. 
Uit advertenties in dagbladen is op te maken dat zij 
vanaf 1884 zich Photographiste noemde. In een adver 
tentie van 1890 vermeldde haar zoon dat zij al 25 jaar 
het beroep van fotograaf uitoefende, dus al vanaf 1865. 
Het is aannemelijk dat zij 1865, het jaar dat haar man 
fotograaf werd in Nijme- 
gen, als startmoment nam PHOTOGRAFIE. 
voor haar carrière . 
Toen Mej. Van Bebber in 
1888 in Dieren kwam 
wonen, in een pand van 
Opwijrda, was zij wedu 
we van Reinirus van 
Bebber (overleden 111 

Doesburg in 1885). Tubantia 1889 
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niet goed, in 1894 werd haar faillisse 
ment aangevraagd. Zij verliet Dieren 
en vertrok in 1896 naar de stad Mage 
lang op Java, naar zoon Antonius 
Hendrikus van Bebber die daar woon 
de en werkte als architect. Zij keerde 
niet onbemiddeld, terug naar Nijme 
gen. Zij kocht daar in 1907 een huis 
aan de Berg en Dalseweg ter waarde 
van 2500 gulden en twee panden aan 
de St. Annastraat in Nijmegen ter 
waarde van 8000 gulden. 

In het Gelders archief bevinden zich 
19 prachtige foto's van haar, opnamen 
in Dieren, Ellecom en Velp. De foto's 
zijn gemaakt tussen 1890 en 1900. 

Dieren, Hogestraat, gebouw links Hotel De Kroon, 1890. Fotografie Me}. Van Bebber 

Zij en haar man hebben gewoond in 
Nijmegen en hebben daar zeer waar 
schijnlijk de daar toen wonende G.G. 
Opwijrda leren kennen. Opwijrda, een 
bekende drukker en uitgever, woonde al 
sinds 1880 in Dieren. In de voormalige 
lagere school van de buurtschap, gelegen 
op de hoek Veerstraat - Kerkstraat, be 
gon Opwijrda zijn uitgeverij, boekhan 
del en drukkerij. Gerrit George Opwijrda 
bezat twee panden aan de Kerkstraat, het 
bedrijfspand op de hoek en het ernaast 
gelegen woonhuis. Mej. Van Bebber 
heeft daar ook gewoond en gewerkt, 
rond 1890 zelfs met 4 personeelsleden, 
allen van beroep fotograaf. 

Uit advertenties in landelijke dagbladen 
blijkt dat mej. Van Bebber tussen 1885 
en 1896 op meer plaatsen gewerkt heeft, 
onder andere in Zwolle, Enschede en 
Assen. Maar de zaken gingen blijkbaar 
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Dieren, Stationsplein, Stoomlocomotief G. T.M. voor het spoorwegstation, 1895. 
Fotografie Me}. Van Bebber 
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Dieren, onderwijzers Openbare Lagere School, links zittend meester J.A. Surink, 1880-1900. 
Fotografie S. Trompetter, Deventer-Dieren 

Dieren, Hotel De Kroon, uitvoering van het klasje van mw. Smit, 1906. 
Achterzijde foto: Photographie S. Trompetter, Kruisstraat 111 
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Opvallend is dat veel van de 
bewaard gebleven foto's buiten 
opnamen zijn. Bij de afbeeldin 
gen wordt vermeld: Photo 
graphische Inrichting Mej. Van 
Bebber Dieren. De foto's kun 
nen door haar zelf gemaakt zijn 
of door een van haar personeels 
leden. De afgebeelde opnamen 
zijn kabinetkaarten. 

Salomon Trompetter 
Salomon Trompetter, geboren in 
Beilen in 1872, werkte als foto 
graaf in Assen, Bolsward, Den 
Haag, Beilen, Deventer, Hilver 
sum en in Amsterdam tot 1908. 
Toen vertrok hij naar Amerika, 
hij stierf in Kingston Pennsylva 
nia, overlijdensdatum niet be 
kend. 
Vanuit Deventer, waar hij van 
1903 tot 1907 woonde en werk 
te, maakte Trompetter een uit 
stap naar Dieren. Hij werkte als 
fotograaf in Deventer en in Die 
ren. Het kwam vaak voor, dat 
fotografen in één plaats woon 
den en werkten, en tegelijkertijd 
in een plaats in de buurt nog een 
atelier onderhielden, waar ze 
dan 1 of 2 dagen van de week 
werkten. Hij had in 1906 een 
onderkomen in Dieren, in de 
Kruisstraat. Hij vroeg in 1906 
een bouwvergunning aan voor 
een verplaatsbaar atelier aan de 
Kruisstraat A111, in 1889 nog 
het kantoor van architect G.J. 
Uiterwijk. Het is onzeker of het 
atelier gebouwd is. 
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Bouwdossier, ontwerp fotografisch atelier S. Trompetter, 1906 

Hendrik Berend Dirksen 
Geboren in Culemborg in 1880, overleden in Dieren in 
1948. Was als fotograaf werkzaam in Culemborg, 
Deventer, Vriezenveen, Warnsveld en vanaf 1908 in 
Dieren. Hij heeft in zijn werkzame periode van 1906 
tot 1948 erg veel foto's gemaakt, op veel plaatsen in 
Nederland en met allerhande onderwerpen. Hij foto 
grafeerde onder andere dorpsgezichten, bedrijven, 
kerkinterieurs, villa's, optochten, feesten, schoolklas 
sen en straatbeelden. 
In zijn Dierense tijd had hij veel fotografen in oplei- 

Helden-Pannfnqen, 
Tip-Top fotograp~ie, 12 foto' s voor 25 ~ .cts. 
a. B. Zondag' en Maandag g,elégenheid tot het maken dezer foto's 

in Café JOOSTEN;.JOOSTEN.. . 

230 
Beleefd aanbevelend 

H. B. DIRKSEN, Fotograar, Dieren. 

Nieuwe Venlosche Courant 1914 
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1916 achter zijn huis, 
grenzend aan de Hoge- Graafschap-bode 1914 
straat een atelier laten 
bouwen. Tot zijn dood in 1948 heeft hij in Dieren ge 
woond en gewerkt. 
In het Gelders archief zijn veel foto's van H.B. Dirk 
sen bewaard gebleven. 

ding onder zijn hoede. 
Hij was blijkbaar in zijn 
tijd een bekend en des 
kundig fotograaf, een 
man om het vak bij te 
leren. Jarenlang was 
H.B. Dirksen de enige 
fotograaf in Dieren, het 
herenhuis aan de Kerk 
straat was dé plek om 
gefotografeerd te wor 
den. Aan de buitenkant 
was duidelijk te zien dat 
hier een fotograaf werk 
te. H.B. Dirksen heeft in 

TERBORa. 

TiJ TOJ FOWm'lne 
12 Foto', ,oor f 8.25. 
••.•. A ••• Zo •• da& 10 Mei 

etS M •••• dag 1I Mei geleg_ 
heid tot het maken deur Poto·. 
In de Zaal YIn dea Heer CAREL 
VOS. 

AANBEVELEND: 

H. B. DIRKSEN, 
retour_.'. 

Dieren, Kerkstraat, 1e huis links woning lateiier H.B. Dirksen', 
1930. Op de gevel staat vermeld 'Fotografie', aan de gevel een 
vitrinekast met voorbeelden van foto's 

47 



..Ambt & Heeriijkheiä 200 

Dieren, Hogestraat schoolplein School 1. 
Controleurs en politiefunctionarissen die in Dieren poseren bij een 
op 23 juni 1918 in beslag genomen partij smokkelwaar die ver 
borgen was in uitgeholde boomstammen. Het betrof smokkel van 
chocolade en zeep naar Duitsland. Oe man met de grijze baard, 
uiterst rechts is de vader van de fotograaf Dirksen 1918. 
Fotografie H.B. Dirksen 

Dieren aan het Veer, richting Lagestraat, links pension IJssel 
zicht. Ter gelegenheid van het huwelijk van H.KH Prinses Julia 
na en Prins Bernhard in 1937 werd de Lagestraat omgedoopt in 
den Koningslaan. Fotografie H.B. Dirksen 
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Tenslotte 
Hoewel zijn fotohandel werd voortgezet door zijn 
zoon en later kleinzoon kwam met het overlijden van 
Hendrik Berend Dirksen in 1948, in Dieren een einde 
aan een periode van fotografen van de oude stempel. 
Zij hadden het vak elders geleerd, oefenden het uit in 
veel plaatsen in Nederland, waren vaak opleiders en 
beheersten alle facetten van het handwerk. 

Bronnen 
'Van photographeurs, photografisten en fotografen: een aanzet tot 
de geschiedenis van de beroepsmatige fotografiebeoefening in 
Doesborgh', J.w. van Petersen. Mededelingenblad van 'Stad en 
Ambt Doesborgh' 37/38 (ianuari 1985) 14-20 
Photographers in the Netherlands, vol. 1 en 2, Steven Wachlin, 
2011 
Nederlandse Fotografie, de eerste 100 jaar, Claude Magelhaes, 
1969 
Fotografische termen en technieken, Jan van Dijk en Johan de 
Zoete,1988 
De kunst van het fotoarchief, 170 jaar fotografie en erfgoed. R. 
Kockaerts & J. Swinnen, 2009 
https://rkd.nl/explore (o.a. Mej. Van Bebber, H.B. Dirksen, S. 
Trompetter, B. Bruining) 
Gelders archief, Arnhem, afbeeldingen 1540-7829, 1501-948,-230, 
951, -595. 
RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. 
Afbeelding IB01014217 
Carte de Visite, project mei 2017, Historisch centrum Overijssel, 
vestiging Deventer, 
www.geldersarchief.nl. 2503-bevolkingsregister gemeente Rheden 
wwwDelpher.nl 

Afbeeldingen 
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gen, collectie Jos leeman 
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Mina Kruseman; een feministe avant [a iettre. 
Truus Havinga- Wielenga 

De in Velp geboren Wilhelmina Jacoba Pauline Rudol 
phine (Mina) Kruseman ( 1839 - 1922) zag al op jonge 
leeftijd de ondergeschikte rol die ) '/'0 U wen in de 1ge 
eeuw hadden binnen gezin en huwelijk. In de lezingen die 
ze later hield, kon ze haal' ideeën kwijt en daarnaast was 
ze actief als schrijfster, actrice en zangeres. 
Mina Kruseman werd geboren op 25 september 1839 in 
Velp. Dat is de reden om een artikel aan haar boeiende 
leven te wijden. Haar vader Hendrik Georg Kruseman 
was generaal in Nederlands-Indië en werd al op 38 jarige 
leeftijd "gepensioneerd." (Indische jaren telden dubbel) 
Haar moeder heette Jenny Cantz'laar. 
Mina had nog 3 andere zussen. Ze brachten hun jeugd in 
Indië door. Toen Mina 15 jaar was (1854) ging het gezin 
terug naar Nederland, maar ze vond het in het 'koude en 
bekrompen Nederland' maar niks. Het gezin woonde in 
Den Haag en Ginneken (bij Breda) en toen Mina 19 jaar 
was (1858) schreef ze: "De wereld duldt niet dat eene 
vrouw, veel minder nog, een meisje, zich buiten den en 
gen kring harer eentoonige, onbeduidende, huiselijke 
bezigheden houdt dan met de keuken, de wasch, de 
schoonmaak, de inmaak, de naaimand, de breikous, 
enz. enz. Men ziet haar niet gaarne te midden van boeken 
en papieren, men hoort haar niet gaarne over weten 
schappelijke onderwerpen spreken, of haar oordeel vel 
len over hetgeen haar huishoudboekje te buiten gaat. " 
Ze had al jong een hekel aan "wat hoort" en ze was niet 
bang voor tegenwerking. 
Ze stak haar mening niet onder stoelen of banken, maar 
vond dat de opvoeding meisjes dom en afhankelijk hield. 
Een meisje moest toch vooral volgzaam, gehoorzaam en 
onderdanig zijn. En dan ging het natuurlijk "last but not 
least "om haar bestemming in het huwelijk te vinden. 
De bestemming van de vrouw was: trouwen, kinderen 
baren en opvoeden en in haar man moest ze haar meerde- 
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re erkennen. Zo lagen de zaken. Mina kwam hiertegen in 
verzet: "Men heeft hem leeren denken en haar leeren 
gehoorzamen. Hij is zonder haar geacht; zij is zonder 
hem bespot. " 
Mina Kruseman had, evenals Belle van Zuylen in haar 
tijd, "geen talent voor ondergeschiktheid." 
In 1854 overleed Mina's moeder en toen haar vader met 
zijn 4 dochters naar Brussel verhuisde, stierven twee van 
haar zussen aan t.b.c. De toen 20 jarige Mina besloot te 
kiezen voor "het enige eerbare beroep dat voor vrouwen 
openstond, dat van kunstenares" en werd toegelaten op 
het Brusselse conservatorium voor zang en pianospel. Ze 
is even "verloofd" geweest maar waarschijnlijk was het 
de familie van haar verloofde die hem afraadde met haar 
te trouwen. Ze nam toen zelf het heft in handen en ver 
brak de verloving. Ze volgde zanglessen en gaf zelf ook 
zangles, leerde Engels en deed naaiwerk om in haar on 
derhoud te voorzien. Afhankelijk zijn wilde ze niet, wel 
haar eigen geld verdienen. Haar vader ondersteunde haar 
wel financieel. Mina was 
te vinden op bals en di 
ners, ze bezocht opera' s 
en concerten en viel op 
met haar imposante ver 
schijning. Ze wist altijd 
onmiddellijk de aandacht 
op zich te vestigen 
De ruzie met haar zangle 
raar (1862) liep hoog op 
en ze vertrok naar Parijs 
om daar haar geluk te 
beproeven. (1870) Maar 
omdat de Frans-Duitse 
oorlog uitbrak kon ze 
daar niet blijven. 
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Terug in Nederland, lukte het haar niet om als zangeres 
op te treden, want ze was (nog) onbekend. 
Daarom wilde ze naar Amerika, het land van de vele 
mogelijkheden. Maar het viel haar niet mee om als al 
leenstaande vrouw daar voet aan de grond te krijgen. Ze 
wilde als zangeres aan de slag, maar natuurlijk kende 
niemand haar en ze kreeg daarom geen contract. 
Vanuit New York schrijft ze aan haar vader: "Ik sta als 

Het portret van Mina Krusernan dat in het najaar van 1871 in New 
Vork werd gemaakt door de societyfotograafNapoleon Sarony. 'Een 
beelderig mooije, levensgroote crayon buste: vond Kruseman zelf, 

waarmee zij belangstelling en publiciteit hoopte te trekken. 
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geïsoleerde artiste tegenover den geheelen managers 
club en als vrouw heb ik ook nog te kampen met de man 
nenwereld, waarvan alle middelmatigheden strijd voeren 
tegen de opkomende emancipatie der vrouw. Het is hier 
eene effectieve koopmans- dus dievennatie. 
Men koopt en verkoopt alles en de grootste man is hij, 
die het meeste geld wint, n'importe hoe. 
Het beste bewijs voor die waarheid is een algemeen aan 
genomen taalgebruik. Men vraagt nooit "wat doet die 
man" maar: "Hoeveel is hij waard?" En dan antwoordt 
de andere hoeveel inkomen hij heeft. De grootste kunst in 
dit affiche- en reclameland is om te worden opgemerkt. 
Is men eenmaal bekend, dan is men ook gered. 
Welke moeilijkheden ze ondervindt schrijft ze ook aan 
haar vader: 

ug CIC- lng,auo In nae "lmo resuruea ~nl,llr pup.Cl!S ou 
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on thc 
9Uyand 
.clatlon, 
~ld havo 
I returu 
mor )'ou 
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Aankondiging in The Daily Constitutionalist voor een concert 
op 6 juni 1872 in Augusta, Georgia. 

"In Amerika maakte ik opgang, daar zou ik er gekomen 
zijn, als ik maar had willen bukken voor de eischen die ze 
gewoonlijk als voorwaarden stelden om me bekend te 
maken. Ik moest daar 's nachts slapen met een pistool 
naast me, zoo voortvarend waren de ridderlijke helpers. 
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Mijn weigering hielden ze voor berekening om betere 
voorwaarden te verkrijgen. Ik moest me niet verbeelden 
er zonder hun hulp te komen, ze konden me hoog bren 
gen of breken; ik moest maar kiezen: mijn geld of mijn 
lichaam. " 
Ze moest de heren van haar aantrekkelijke lijf houden. 
(Wat dat betreft is er helaas niet zoveel veranderd als we 
de verhalen uit Hollywood mogen geloven). 
In New- York legde ze de laatste hand aan haar roman: 
"Schetsen naar het leven." Dat boek kwam na veel geru 
zie met de uitgever in 1873 uit met de titel: "Een huwe 
lijk in Indië." Het boek is nu niet meer te lezen, maar het 
was de eerste roman met de "vrouwenkwestie" als the 
ma. Kruseman houdt in haar roman een pleidooi tegen de 
onzedelijkheid van het huwelijk uit conventie. Het geeft 
een kijkje op het Indische leven van de Europese boven 
laag in het midden van de 19-e eeuw. 
De gehuwde vrouw was een tweederangs burger. Ge 
trouwde mannen hielden het volledige gezag over hun 
vrouwen kinderen, gezamenlijk bezit en eigen ver 
mogen, ook het hare. Het mag duidelijk zijn dat zo'n 
boek in die tijd voor de nodige deining en opschudding 
zorgde. 
Mina vond geen werk in Amerika, trok haar conclusie en 
keerde terug naar ederland. Daar ontmoette ze Betsy 
Perk. 

Radicaal feminisme 
Betsy Perk was schrijfster en oprichtster van vrouwen 
bladen en de vereniging Arbeid Adelt. 
Samen met Betsy Perk ging Mina vanaf 1873 lezingen 
geven door heel Nederland. Ze kon op deze manier haar 
ideeën over liefde, huwelijk en de opvoeding van meisjes 
kwijt en trok daarmee volle zalen. Vanwege haar felheid 
en radicale standpunten kreeg ze natuurlijk veel publici 
teit en kritiek. 
Na een jaar hield Betsy Perk het met haar voor gezien. 
Maar Mina Kruseman was nu wel bekend geworden en 
ze oogstte naast bewondering ook spot. "Gesmaad door 
de kritiek, maar geliefd door het publiek." Over kunst en 
acteren had ze zo haar eigen mening. De kunst in Neder- 
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land stelde NIETS 
voor: c c Kunst en 
Nederland- och 
hemel. Dat licht en 
duister tot elkander 
brengen? Dat wit en 
zwart ineen doen 
vloeien? " 
Ze noemde Neder 
land anti -artistiek. 
De kritiek op haar 
felle standpunten 
zwol aan maar Mul 
tatuli (Eduard Dou 
wes Dekker) be 
dankte haar voor 
haar moed en dat Affiche voor: Een blik in de kunstenaars 
kwam Mina goed wereld met onderaan een waarschuwing 
uit. Ook hij was iemand die met zijn geschriften en voor 
drachten veel mensen trok. Ze zag in de schrijver een 
medestander. Mina bezocht hem in 1873 in Wiesbaden 
en uit die ontmoeting ontstond een intensieve correspon 
dentie. Multatuli vond haar "van 'n buitengewone edelen 
inborst, ze heeft Gevoel, Verbeelding en vooral Moed. " 
Mina zocht kameraadschap bij Multatuli; maar Multatuli 
was een verleider van vrouwelijk schoon. Was vriend 
schap tussen man en vrouw mogelijk? Ze geloofde er 
niet in. Mimi, de wettige vrouw van Multatuli, schreef 
o.m. aan haar: "Weet je wel Mientje dat jij de heele eeni 
ge vrouw bent die niet geprobeerd heeft hem te verleiden. 
Getrouwde en ongetrouwde, jonge en oude, 0, tot in het 
gekke toe, hebben hem mij zoeken af te troggelen. Jij 
alleen nietl." In een brief aan Multatuli schrijft Mina: 
"Ik zoek geen liefde, ik wil geen liefde, ik zou bijna zeg 
gen: ik ben bang voor liefde.! Ik geloof niet aan blijvend 
geluk en ben te trotsch om te sterven voor een man. 
Maak u nu niet ongerust over mijn bewondering voor uw 
kolossaal talent; gij staat als mensclt zoo hoog voor mij, 
dat het mij verdrietig zou maken u van uw hoogte te zien 
afdalen, om u te voegen bij de ordinaire amoureux, die 
mij overal en altijd omringen en die ik uitlach of mishan- 
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del, al naar gelang ik ze minacht of hoogacht en ze niet 
liefhebben kan of wil, omdat ik niets in de toekomst zie 
dan wispelturigheid aan hunnen kant. Liefde voor een 
man is passie, heerschrucht, studie, of spel, zulke liefde 
begrijp ik niet, dan loop ik ook geen gevaar er door in 
gepakt te worden. Zijt ge nu gerust gesteld? Toen ik een 
paar jaar geleden uwe "Vorstenschool" gelezen had, heb 
ik mij mijzelve gezegd: "Die rol is mijn, dat stuk zal ik 
laten opvoeren als niemand anders er de moed toe heeft. 
Weldra zal 't mogelijk heel gewoon worden dat ik op laat 
voeren wat ik goed vind. " 

Multatuli, Eduard Douwes Dekker (1820-1887) 

Toneel 
In een brief van 1 september 1874 schrijft ze aan Multa 
tuli: "Alle mensen hebben altijd alles gedaan om mij van 
de planken af te houden en mij te ontmoedigen op alle 
manieren en alle genres, maar 't heeft nooit gebaat, inte 
gendeel, de tegenwerking heeft me kracht gegeven." 
In 1872 had Eduard Douwes Dekker een toneelstuk:" 
Vorstenschool "geschreven en Mina Kruseman wilde dat 
toneelstuk opvoeren waarin zij de hoofdrol speelde van 
koningin Louise. De schrijver kwam er voor uit Wiesba 
den over maar hij vond haar niet goed acteren. 
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il/Pot toestemmiilj van het II oot d Mn I,et 
Pln,ttselijlc BestuuT . 

BUITENGEWONE VOORSTELLING 
door het Tooneclgczelschap vau de 

Nieuwe Rot1crdamsche Schouwburg-ferecniging 
onder het bestuur van 

U: GRAS, m ZUfLEN & 1l..ISpnS, 
met medewerking van de Darnes 

:n:ina Hrü.eRlan en Elize Daart . 

.\IAANlJAG 1 :MAAHT 19Î~: 
Eerste Opvor.ring van 

VORSTENSCHOOL, 
Drama in 1) Bedrijven (G Tafrcelen), 

door MULTATUI,}. 
Ter wille van de scèncric heeft de auteur 
de bereidwilligheid gehad zijn toestem 
ming te geven, tot het maken van eenige 
bekortingcn in het 3. Bedrijf cn het aan 
brengen van oenige geringe wijzigingen. 

Aanvang ten ZEVEN 

Affiche voor de première van Vorstenschool op 1 maart 1875 
in de Utrechtse schouwburg. 

"Als je zoo speelt doen de menschen beter thuis te blij 
ven en 't stuk te lezen.", terwijl Mina op een natuurlijke 
wijze de rol vertolkte, zag Multatuli te weinig "zieleac 
tie." Hij hield van het grote gebaar en vond haar spel te 
ingetogen. Het werd een daverende ruzie en volgens 
Mina gedroeg hij zich zo omdat hij bij haar een blauwtje 
had gelopen. Zij was niet voor zijn charmes gevallen. De 
kritieken over haar optreden waren immers lovend ge 
weest. Maar Multatuli trok aan het langste eind en Mina 
Kruseman werd ontslagen van haar koninginnenrol, al 
had ze intussen wel 25 voorstellingen gegeven. 

A&H 200 



.Jlmf3t & J-{eer[ijfëheiá 200 

Openingstoneel van Vorstenschool met Mina Kruseman 
als koningin Louise gezeten aan haar schrijftafel. 

Haar trots was natuurlijk behoorlijk gekrenkt door het 
brute optreden van Multatuli, maar ze was ook blind voor 
haar eigen aandeel in deze affaire. Mislukkingen lagen 
nooit aan haar tekortkomingen. Maar het is wel haar 
verdienste geweest dat de miskende Multatuli door haar 
bekendheid en succes kreeg en "het miskende genie" was 
hij niet meer. 
Kruseman had het nationale toneel willen verheffen tot 
"een leerschool van smaak, beschaving en grootheid." 
Ze nam op een Krusemanniaanse manier wraak. Begin 
1877 kwam "Mijn leven" uit, een autobiografie in brie 
ven. Ook haar brieven aan Multatuli werden daarin op- 
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genomen tot grote woede van de schrijver. Maar hij kon 
zijn aanvankelijke bewondering voor Mina Kruseman 
niet meer ontkennen. Het stond zwart op wit te lezen. 
Ook anderen vonden het geen stijl dat ze het briefgeheim 
geschonden had. Tegenstanders waren er nu genoeg. Niet 
zozeer in haar boeken en toneelstukken laat Mina Kru 
seman zich kennen als een begenadigd, openhartig en 
beeldend schrijfster, wel in haar talloos veel geschreven 
brieven, waardoor we een aardige kijk op haar leven, 
avonturen en opvattingen krijgen. Het leven in Nederland 
had voor Mina afgedaan en ze besloot in 1877 naar Ne 
derlands-Indië te gaan. 

Nederlands-Indië 
Aangekomen in Nederlands-Indië gaf ze lezingen, die 
echter geen succes hadden. Daarom richtte ze zich op het 
geven van muziek- en toneelonderwijs. Ze vond zelf dat 
het haar taak was om de lokale meisjes tot zelfbewuste 
dames op te voeden. Ze zette in Soerabaja een schooltje 
op, waar ze haar leerlingen lessen gaf en ze deed met 
hen aan voordrachtskunst en zang. Tijdens haar voorstel 
lingen voor de plaatselijke bevolking las ze voor uit ei 
gen werk. Haar nieuwste novelle, Fellah Damstone, ging 
over een bruid die op de dag van haar huwelijk sterft van 
geluk, zodat de bruidegom op haar graf de hand aan 
zichzelf slaat. Zijn vader wordt dan krankzinnig . Dit 
werkte op de lachspieren van het publiek. Kruseman had 
iedere vorm van zelfkritiek verloren. De Indische pers 
strafte die hoogmoed genadeloos af. Ze was zo overtuigd 
van haar capaciteiten en kwam maar moeilijk tot samen 
werking. Geen tact en geduld, wel een groot zelfbewust 
zijn en geldingsdrang. 
Ze stopte met optredens en hield zich bezig met het ma 
ken van kostuums en feestkleding. Haar leven leek in 
kalmer vaarwater te zijn gekomen. 
In februari 1883 opende ze een kosthuis voor heren. Daar 
zat ook een jonge fotograaf die Frits Hofman (1859) 
heette, maar in september 1883 stond haar woning plot 
seling te huur. Alles werd verkocht, ook de inventaris 
van de fotograaf. De geheime affaire met de 20 jaar jon 
gere Frits Hofman, een van haar leerlingen, kwam pas 
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Kruseman op oudere leeftijd, geportretteerd door Frits Hoffman. 
Dit exemplaar stuurde zij aan Jacqueline Reyneke van Stuwe. 

later aan het licht. Mina Kruseman was zwanger gewor 
den op 44 jarige leeftijd en voor het schandaal bekend 
zou worden, vertrokken ze uit Nederlands-Indië. In Na 
pels kreeg zij een dochtertje dat ze tot verbijstering van 
de ambtenaar van de Burgerlijke stand zelf als ongehuw 
de moeder de geboorte aangaf van:Mina Kruseman. (21 
januari 1884). Het dochtertje werd geboren uit de verbin 
tenis tussen de moeder en "een ongetrouwde man" meldt 
de geboorteacte. Ze legde de heren uit dat ze om princi- 
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piële redenen niet was getrouwd. Dat baarde opzien, zo 
vertelde ze later op hoge leeftijd. Hofman en Kruseman 
bleven in Napels wonen, maar in april overleed het kind 
en in 1886 werd een tweede dochtertje geboren: Frederi 
ka Wilhelmina Kruseman, maar ook deze baby overleed 
na 2 maanden. Kruseman heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat zij het recht van ongehuwd moeder zijn zag 
als het meest natuurlijke van alle vrouwenrechten. In een 
later interview zei ze over deze periode in haar leven: 
"Jammer, ik zou goede feministen van ze hebben ge 
maakt. " 
De laatste 35 jaar van haar leven bracht ze in Frankrijk 
door. Hofman bleef tot zijn dood bij haar en ze vormde, 
ondanks het leeftijdsverschil en hun ongetrouwde staat 
een hecht koppel. 
Mina bleef tot op hoge leeftijd een levendige en krachti 
ge persoonlijkheid. De Eerste Wereldoorlog deed haar 
verzuchten: "Waar gaan we heen in onze barbaarse 
eeuw, die pocht op haar beschaving. " Haar pacifistische 
overtuiging zorgde voor antimilitaristische pamfletten. 
Zolang vrouwen zich schikten in hun ondergeschiktheid 
en hun zonen bleven klaarstomen om hun plaats in de 
oorlog in te nemen, zou er niets veranderen. Vrouwen 
doorbreek de vicieuze cirkel van geweld en vernietiging 
waarin de mannenmaatschappij gevangen zit. "De oor 
log is een opeenstapeling van misdaden, een aaneen 
schakeling van wreedheden, zoals de wereld nog niet 
gekend heeft, maar het kan nog erger worden, " schreef 
ze. Tot overmaat van ramp overleed Frits Hofman in 
1917, 59 jaar oud. Zij was inmiddels 78. Ze waren 37 
jaar samen geweest. "Ik ben moe, " schreef ze aan Indi 
sche vrienden, "niet van het werken, noch van het leven, 
maar van het snakken naar ruimte en licht, van het zoe 
ken naar goedheid, van het hunkeren naar rechtvaardig 
heid. Wat heeft de oorlog het leven bezoedeld en de toe 
komst vervuild. " Kruseman bleef tot vlak voor haar dood 
actief als schrijfster. Ze maakte nog net mee dat een 
nieuwe golf feministen in de periode na de Eerste We 
reldoorlog haar in de armen sloten als pionier. Op 30 juli 
1922 stierf Mina Kruseman in haar eigen woning in 
Frankrijk op 82 jarige leeftijd. 

A&H 200 



200 jaar gemeente Rozendaai 
In het eerste hoofdstuk wordt verteld hoe Rozendaal van 
een Heerlijkheid een gemeente is geworden, een geleide 
lijk proces. In het begin pasten de opeenvolgende b31:on 
nen Van Pallandt, als er een tekort was op de begrotmg, 
het verschil bij. 
Het volgende hoofdstuk gaat over Kerk en religie. De 
kerk is meer dan alleen een plek voor religie. In deSerre 
van Rozendaal' worden lezingen en concerten gehouden, 
gesprekskringen, bazaars en kunstmarkten, het is het 
culturele centrum van Rozendaal. 
Hierna komen leven en sterven aan bod. 
Vervolgens het onderwijs. Momenteel wordt het derde 
gebouw voor de Dorpsschool gebouwd en dat ging niet 
over rozen, kunt u lezen. Op het grondgebied van Ro 
zend aal staat ook nog de middelbare school 'Het Rhe 
dens Lyceum'. 
Dan komt een hoofdstuk over wonen en werken. 
Het groen kan natuurlijk niet onbesproken blijven met in 
het verlengde recreatie, sport en verenigingsleven. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de gemeentepolitiek 
vanaf het midden van de twintigste eeuw. 
En tot slot het steeds weer terugkomende opheffings- 

Boekbesprekingen 

200 jaar gemeente Rozendaal 
Ingrid D. Jacobs 

In dit boek is de focus gelegd op de burgerlijke gemeente 
Rozendaal, de gemeente die in 2018, 200 jaar bestaat als 
kleinste zelfstandige gemeente op het vaste land. Over 
het kasteel zijn al meerdere boeken verschenen en in het 
verleden was de geschiedenis van kasteel en gemeente 
nauw met elkaar vervlochten. 
Alle grond in het dorp was oorspronkelijk van de bewo 
ners van het kasteel en zelfs nu spreekt men nog van op 
Rozendaal wonen, als of men nog op het kasteel woont. 

In acht hoofdstukken worden de belangrijkste thema's 
die Rozendaal betreffen in het boek besproken. Maar 
goed dat het geen canon is geworden, want in zo'n keurs 
lijf kun je zo 'n bijzondere gemeente niet persen. 
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spook! 

Het boek werd in opdracht van de gemeente Rozendaal 
geschreven door schrijver en journalist Ingrid J acobs. 
'200 jaar gemeente Rozendaal' geeft een goed beeld van 
de geschiedenis van de gemeente. 
Het boek is mooi vormgegeven door Leon Mommersteeg 
uit Velp. Het boek is rijk geïllustreerd met oude en nieu 
we afbeeldingen en kaarten, een must voor iedere (ex-) 
Rozendaler! 
De redactie van het boek werd gevormd door Jan Jansen, 
Frank Keverling Buisman, Cathrien van de Ree en Fer 
nand Schakenraad. 

Ingrid D. Jacobs, 200 jaar gemeente Rozendaal. boek 
handel Jansen & de Feijter / Oudheidkundige Kring Rhe 
den-Rozendaal. Verkrijgbaar tot het einde van het jaar 
voor de introductieprijs van €14,50. bij Jansen & de Feij 
ter, ISBN 978-90-81785-19-8 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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Eeuw in versnelling 
Marian Rijk 

Op 20 april 2018 werd het 
eerste exemplaar van dit boek 
in de Gazelle rijwielfabriek 
door de schrijfster Marian Rijk 
aangeboden aan de directie van 
Gazelle en aan Peter Breukink, 
als vertegenwoordiger van de 
nazaten van de families Kölling 
en Breukink die lang Gazelle 
als familiebedrijf bestuurden. 
Het boek beschrijft een dubbele 
geschiedenis die interessant met 
elkaar verweven wordt. 
De ene geschiedenis is die van 
de fiets. Van een exclusief en 
kostbaar vervoermiddel van 
sportieve notabelen aan het eind 

van de negentiende eeuw, werd het in begin van de 
twintigste eeuw snel tot een vervoermiddel voor 
iedereen. Deze revolutionaire ontwikkeling maakte 
vervoer voor veel mensen goedkoper en daarmee hun 
wereld veel groter. Men trok er massaal met de fiets op 
uit. De technische ontwikkelingen in het fietsontwerp die 

MARIAN RIJK Eeu r 

in ver 1elling 
I1 d~ ".., "<IOrft'l' 111&.11 t· 11~·h'\.t'"""tll,ltlf' 

Ut'" ,t"fl .•• ,.tIIt\I'lÓ~ 

Links: Peter Breukink, rechts schrijver van het boek Marian Rijk 
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de ontwikkeling 
beschreven. 

mogelijk maakte wordt daarbij ook 

Daarnaast is het boek een geschiedenis van de familie 
Kölling en Breukink en van hun Gazelle fabriek. Willem 
Kölling, in Dieren gekomen als assistent beheerder van 
het postkantoor, stond in 1892 samen met de smid 
Rudolf Arentsen aan de wieg van Gazelle. Nadat 
Arentsen zich had teruggetrokken trad broer Hendrik 
Kölling en neef Jan Breukink tot de directie toe en werd 
Gazelle een echt familiebedrijf. Met heel veel tot nu toe 
onbekende details en bijzonder openhartig worden hun 
levens en het wel en wee van de familie en het bedrijf 
b~schreven. Omdat Willem en Hendrik Kölling 
kinderloos bleven werd deze eerste generatie van de 
directie van Gazelle opgevolgd door drie zonen van Jan 
Breukink: Marius, Gé en Wim. Dit verhaal eindigt als in 
1971 de familie gedwongen is de fabriek te verkopen aan 
TI Raleigh, hoewel Wim - vader van wielrenner Erik 
Breukink - nog tot 1985 als directeur aanbleef. 
Het prettig geschreven boek is een echte aanrader voor 
iedereen die geïnteresseerd is in het verhaal van de fiets, 
maar zeker ook voor geïnteresseerden in de regionale 
geschiedenis en die van Dieren in het bijzonder. 

Marian Rijk, Eeuw in versnelling, Hoe de fiets voor 
een maatschappelijke revolutie In Nederland zorgde. 
(AMBO / Anthos 288 blz.) Jeroen van Gessel 
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Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 

Het boek '200 jaar gemeen e Rozendaal. vaar 00 de Kring aan meegewerkt heeft, werd op 25 mei van dit jaar gepresenteerd. 
Nu mogen wij u de 2 s.e ui ga e a 0 slede lad Ambt & Heerlijkheid aanbieden. Een bijzondere uitgave van ons tijdschrift, 
dat door velen om zijn in den vormge ·ng op prijs wordt gesteld. Het bestuur wilt graag namens u allen de waardering 
hiervoor doorgeven aan de redac ie. 

De 200ste uitgave roe de vraag op naar de eers e ui gave van Ambt & Heerlijkheid. Bij een uitgave van vier nummers per jaar 
zou dat begin 1968 e zijn. Ech er van he voorafgaande ledenblad 'Mededelingen' is het eerste nummer verschenen in 
juni van het opric . gsjaa 1954. Ons tijdschrift kende in de aanloop nog geen vier nummers per jaar. Vanaf juli 1983 verschijnt 
ons ledenblad onder e ieuwe lel 'Ambt en Heerfjkheid en vanaf 1999 verschijnt het blad 4 x per jaar. 

Belangrijk was de in e i name op 1 mei j.1. van onze archief- en studieruimte in het Sprengenhus te Laag-Soeren. Vol 
enthousiasme is beg en om de ruimten in te richten (zie foto) en inmiddels zijn archiefstellingen geplaatst en de 
archiefdozen uit hei e N van 'Het Rhedens' in Dieren overgebracht naar Laag-Soeren. Het is van maatschappelijk belang 
dat aan de Kring aa e en archiefmateriaal goed toegankelijk is voor leden en andere belangstellenden 
Het bestuur hoop begi september ook een aantal boekenkasten te verkrijgen voor het opbouwen van een bibliotheek. 
Hierdoor kunnen boe en. die aan de Kring in de afgelopen decennia zijn geschonken, een goede plaats krijgen. 
Volgend jaar hoo e Kring het 65-jarig jubileum te kunnen vieren met een tentoonstelling over de dorpen van de gemeente 
Rheden en de ge ee e Rozendaal 

Het bestuur zoe rij' illiqers die behulpzaam willen zijn bij de nieuwe activiteiten van de Kring. Belangstellenden om te helpen 
bij ons archief, onze bibliotheek of de jubileumtentoonstelling kunnen zich opgeven bij onze secretaris (zie colofon).' 

De zomerexcursie naar Dordrecht op 23 augustus a.s. kent inmiddels voldoende deelnemers en voor de dorpswandelingen zijn 
weer vele belangs ellenden. 

Tenslotte heeft de nieuwe burgemeester van Rheden in een gesprek met ondergetekende met belangstelling kennisgenomen 
van onze Kring en is er onzerzijds, conform de oproep van de laatste ledenvergadering, aandacht gevraagd voor het 450-jarig 
bestaan van de gemeente Rheden in 2023. 

Namens het bestuur 
Jan Jansen, voorzitter. 
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