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(foto: Walter de Wit) 

1. Nieuwsbrief 1 (2020)          

Dit is de eerste Nieuwsbrief die per e-mail verstuurd wordt. Het bestuur van de OKRR hoopt 

hiermee wat sneller zinvolle informatie met de leden te kunnen delen. We zijn voornemens elke 

twee maanden de actualiteit toe te sturen. 

Gevolg, zo hopen wij, zal zijn: meer interactie met onze leden. Daarbij zal de website 

(www.oudheidkundigekring.nl) een nog belangrijkere rol gaan spelen. Rob Weenink houdt deze 

actueel en heel toegankelijk! Kopij, vragen, opmerkingen van uw kant nemen we graag op. Stuur 

deze naar secretaris@oudheidkundigekring.nl. 

Uiteraard blijft ons blad Ambt & Heerlijkheid 4 maal per jaar verschijnen en wordt bij u bezorgd. 

 

2. Dondermiddag: Archiefwerk        

Op bovenstaande foto ziet u van links naar rechts:  

Inge Marks, Jan de Bes, Chris van Gulyk, Jan Jansen, Bart van Veelen en Harry Boersma. 

Deze mensen zijn op donderdagmiddag in Laag-Soeren bezig met het archiveren van alles wat  de 

moeite waard is om in kaart te brengen en te bewaren.  

Kregen Inge, Jan en Jan in het najaar al versterking van Bart, nu Chris en Harry erbij zijn gekomen , 

kunnen er echt meters gemaakt worden. 

Heeft u oude geschriften, foto’s, ansichten of voorwerpen die u bij de Kring in beeld wilt brengen? 

Neem dan contact op met  archivaris@oudheidkundigekring.nl .   

 

3. Aanwinsten 2019 

Regelmatig ontvangt de OKRR archiefmateriaal van leden, soms uit nalatenschappen.  

Een paar voorbeelden: 

1) Vorig jaar ontvingen wij van mevrouw C. van den Tweel-Berendsen uit Arnhem het archief van 

wijlen haar grootvader Barend Harmsen, die als laatste van drie generaties Harmsen tot 1975 

het boerenbedrijf heeft uitgeoefend op de eeuwenoude boerderij ‘Gronouwe’ aan de 

Beukenlaan in Spankeren. Met dit materiaal is een goed beeld van een middelgroot 

boerenbedrijf in onze omgeving in de 19e en 20e eeuw te vormen. 
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2) Interessant zijn enkele voorwerpen met betrekking tot het dorp Ellecom, waaronder een 

ontbijtbordje van het vroegere hotel ‘Klein Bergsteyn’, die wij ontvingen van ons lid Elis 

Duringhof.  

3) Uit de nalatenschap van wijlen de heer W. Gerritsen uit Dieren, voormalig onderdirecteur van 

Emailleerfabriek ‘De IJsel’ (EDY) in Spankeren, ontvingen we een koffer met materialen en 

documenten van dit bedrijf. Van 1916 tot 1973 heeft dat bestaan en tot de grootste 

werkgevers in de Gemeente Rheden behoord.  

4) Recent verkregen we een enveloppe met foto’s van Oud-Dieren. Met daartussen een 

reclamekalender van de Firma D. Katz Dieren uit 1940 en drukwerk uit de Tweede 

Wereldoorlog Vooral een pamflet dat door de geallieerde luchtmacht boven bezet gebied werd 

afgeworpen en waarin militairen in het Duits werden opgeroepen de strijd te staken, past goed 

bij deze tijd van herdenking van de bevrijding in 1945.  

Zo ziet u maar weer, gooi niets zomaar weg, wij kunnen het wellicht in ons archief opnemen! 

 

4. 75 jaar vrijheid  

In januari zijn tal van artikelen over de 

Tweede Wereldoorlog én over 75 jaar 

vrijheid geplaatst op onze website 

www.oudheidkundigekring.nl.  

2 januari:  drie algemene publicaties, 

die meer dan de moeite waard zijn te lezen: 

 Herinneringsmonumenten in de gemeente Rheden en Rozendaal   

 Ambt & Heerlijkheid nummer 81: 40 jaar vrijheid (1985) 

 Ambt & Heerlijkheid nummer 147: 60 jaar vrijheid (2005). 

Daarna alle 8 dorpen onder de loep: 

  9 januari: Laag-Soeren; 75 jaar vrijheid en herinneringsmonument. 

16 januari: over Dieren; de volgende artikelen:  

 herinneringsmonumenten en 75 jaar vrijheid 

 artikelen uit oude A&H ’s over de oorlog in Dieren 

 het oorlogsdagboek van T.T. Brandsma ‘Nu gaat het spel beginnen.  

23 januari: Ellecom;  75 jaar vrijheid en herinneringsmonumenten.  

30 januari: De Steeg;  75 jaar vrijheid en herinneringsmonumenten.  

6 februari: dorp Rheden; herinneringsmonumenten en verhalen uit A&H ’s. 

13 februari: Rozendaal;  herdenkingsmonumenten en 75 jaar bevrijding, verhalen uit A&H ’s. 

20 februari:  Velp;  verhalen over 75 jaar bevrijding Velp. 

5 maart: Spankeren; herinneringsmonumenten, dagboek Teunis Burgers en Oorlog op de Overweg. 

12 maart: dagboek Piet Binnendijk en  boekbesprekingen uit Ambt & Heerlijkheid. 

 

5. Presentatie Ambt & Heerlijkheid 206 

Op zaterdag 29 februari gaat hoofdredacteur Nelleke den Boer-Pinxter als dagvoorzitter de nieuwe 

Ambt & Heerlijkheid presenteren. Dat gaat gebeuren in Museum Rheden in Oorlogstijd, 

Hoofdstraat 75 in Velp. Het programma loopt van 14.30 tot 17.00 uur:  
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(Pop-up Museum, Hoofdstraat, Velp, foto klk) 

  
6. Groep 7 en 8 van de basisscholen in Velp 

Het nummer van Ambt & Heerlijkheid gaat geheel over de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar 

vrijheid. Dit nummer wordt door Velp voor Oranje uitgedeeld in de groepen 7 en 8 van de Velpse 

basisscholen. 

 

7. Havikerwaard 1: Aanvraag Monument 

locomotievenloods 

 

Het bestuur van de OKRR heeft een 

aanvraag ingediend om de smalspoorremise 

in de Havikerwaard aan te wijzen als  

gemeentelijk monument. Dit verzoek is nu 

door het College van B&W in behandeling 

genomen. Hierbij zal ook de gemeentelijke 

adviescommissie Cultuurhistorie om advies 

worden gevraagd. 

        

8. Havikerwaard 2: De Grote Historische Vertel Show 

 

Vanaf 13 februari (try-out) tot 20 maart doen verteller Gerrit van Middelkoop, deskundige Walter 

de Wit, journalist Henk Aalbers, filmmaker Jos Jansen en producent Stef de Wit alle Rhedense 

dorpen aan met een avondvullende voorstelling; De Weert. Voor meer informatie en speelschema: 

www.oudheidkundigekring.nl. 
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Lezing Kees Schuyt over prof R.P. Cleveringa 

 

Zondag 22 maart 2020. Aanvang 14.30 uur. Plaats: ‘t Parkhuis, 

Parkweg 5, De Steeg.  

Lezing door prof. dr. Kees Schuyt met als titel: ‘De actualiteit van 

het leven en werk van prof. Cleveringa, bewoner van de Steeg’.  

In 2019 publiceerde Schuyt een biografie over deze beroemde 

inwoner van onze gemeente. Beroemd, vanwege zijn houding en 

toespraak die hij als Leidse hoogleraar op 26 november 1940 

hield tegen de Duitse bezetting.  

Prof. R.P. Cleveringa (1894-1980) besloot openlijk te protesteren 

tegen de nazi's, nadat een van zijn collega’s was ontslagen werd 

omdat hij Joods was. Die toespraak is uitgeroepen tot de 

belangrijkste Nederlandse redevoering van de twintigste eeuw. 

 

9. Agenda  

 

Vanaf donderdag 13 februari  

Grote Vertelshow. Aanvang steeds 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur . Entree € 10,-.   

 

Zaterdag 29 februari 

Presentatie Ambt & Heerlijkheid, nummer 205.  

Vanaf 14.15 uur in Oorlogsmuseum Rheden in Velp; Hoofdstraat 75. 

 

Zondag 22 maart   

Lezing door Kees Schuyt over “De actualiteit van het leven en werk van prof.  Mr.  R.P. Cleveringa, 

bewoner van De Steeg”.  Aanvang 14.30 uur. Plaats: Parkhuis in De Steeg. 

 

Maandag 23 maart  

Bestuursvergadering 20.00 uur Laag-Soeren. 

 

Zondag 29 maart 

Lammetjesdag Rhedense Schaapskudde: zie artikel Ambt & Heerlijkheid nummer 204 (sept. 2019). 

 

Donderdag 9 april   

Lezing i.s.m. de Sociëteit Velp door de  heer L. van Prooije, conservator Ned. Openluchtmuseum.  

Aanvang 20.00 uur. Plaats: Oude Jan te Velp. 

 

Zondag 5 april  Eerste dorpswandeling.  

Aanvang 13.00 uur. 

 

Woensdag 8 april  

Van 12.00 tot 14.00 uur;  WO-2-café in de bibliotheek van Dieren (Omroep Gelderland). 

Woensdag 22 april    

Algemene ledenvergadering.  

Aanvang 19.30 uur. Plaats: Villa Veertien in Dieren. Na het huishoudelijk gedeelte en pauze de 

lezing van Dr. Kim Cohen over het “Ontstaan van de IJssel”. Aanvang circa 20.30 uur. 


