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OUDHEIDKUNDIGE KRING 
Rheden 

Doelstelling 
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is 
opgericht op Il januari 1954 en stelt zich ten doel: 
de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
land en volk van de Zuid-Oost Veluwezoom, in het 
bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
Zij tracht dit doelondermeer te bereiken door het 
houden van lezingen, exposities, wandelingen en 
excursies, het uitgeven van een tijdschrift en het 
bijhouden van een website, het bewaren van 
historische voorwerpen, documenten, afbeeldi n 
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. Het 
omvat een grote verzameling boeken, documenten 
en beelddragers. Daarnaast is de Kring een eigen 
archiefruimte aan het opbouwen met boeken, 
documenten en enkele museale voorwerpen. Het is 
de bedoeling dat deze stukken in de loop van 2019 
voor iedereen te raadplegen of te bezichtigen zijn. 

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 
De Kring staat 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 
NL83ABNA0556713591 t.n.v. 
Oudheidkundige Kling Rheden-Rozendaal 

Rozendaal 
Bestuur: 

Voorzitter 
J.W.M. Jansen 0313-416884 
correspondentie via secretaris of via 
janjansen46@planet.nl 

Secretaris 
E.M.T. Knaapen-Rohling 026-4955330 
Rozenbos 3a, 6991 JS Rheden 
secretaris@oudheidkundigekring.nl 

Penningmeester en ledenadministratie 
W.G. van den Beukei 0313-414281 
Labriehof 15, 6952 HW Dieren 
penningmeester@oudheidkundigekring.nl 

Bestuursleden 
B. Blankenspoor 026-3618946 
blankenspoor@hetnet.nl 

M.C.A.P. Brekelmans-Roclofs 026-4952480 
hildebrekelmans@upcmail.nl 

IJ.M. van Gessel 0313-450593 
Archivaris van de Kring 
jeroenvangessel@chello.nl 

W.F. Kleijn 06-21865900 
wi llemkleijntàgrnail.corn 

Webmaster 
R.J.M. Weenink06-25585176 
webmaster@oudheidkundigekring.n1 

Website: www.oudheidkundigekring.nl 

Uitgave: 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

Ambt & Heerlijkheid 
verschijnt 4 keer per jaar, 

ISSN 1384-3362 

Druk: Nextprint 's Hertogenbosch 

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 
lJ.M. van Gessel 

G.F. Havinga-Wielenga 

A.C. Hartgers 

RJ.M. Weenink 

Vormgeving: Nelleke den Boer-Pinxter 

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 los 
staan 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, da n 
verzoekt zij u contact daarover met haar op te 
nemen. 

Losse nummers van Ambt & Heerlijkheid zijn 
voor € 4,75 per stuk te verkrijgen bij: 
The Read Shop in Dieren, Rheden en Velp, Boek 
handel lansen & de Feijter in Velp, Bakkerij 
Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in 
De Steeg. 



Inhoud 

1 Inhoud en van de redactie 

2 De Kring viert 65-jarig jubileum 
Het bestuur 

4 Hotel Horsting 
Nelleke den Boer-Pimáer 

7 

8 

Verhaal van Gelderland 

De Velpse jeugdboeken van Jouke Broer 
Schuil 
Cees de Heer. 

13 Korte biografie van Jouke Broer Schuil 
Fineke Burgers 

Elisabeth Maria Post 
Truus Havinga 

De kerken van Dieren-Zuid 
Jas Leeman 

15 

18 

25 Zoektocht Naar Twee Onbekende Tommies 
John Kapteijn 

De luidklokken van Rheden 
Frans Wellink 

Vaandel van Velp voor Oranje 
Gety Hengeveld 

Maled/Maas lederwaren winkel in Velp 
Anita Matser 

30 

34 

37 

39 Nieuwe webmaster en redacteur 
Rob Weenink 

40 Boekbespreking 
Dwars door Dieren - Hoe de Traverse tot stand 
kwam 

41 Mededelingen van het bestuur 
Jan Jansen 

A&H 201 

Van de redactie 

Voor u ligt de eerste A&H van ons jubileumjaar. 
Helaas is dit het laatste nummer waaraan Ale Hartgers meewerkt. 
Wij bedanken hem voor zijn inzet voor ons blad. We gaan zijn 
kennis over Rheden en speciaal over de begraafplaatsen missen. 
Het bestuur bijt het spits af, met een stukje over het 65 jarige jubi 
leum van de Kring. 
Dan volgt mijn verhaal over Hotel Horsting, dat werd omgebouwd 
tot bejaardencentrum voor uit Indonesië gerepatrieerde mensen in 
Laag-Soeren. 
Hierna vertelt Cees de Heer over de Velpse jeugdboeken van 
Jouke Broer Schuil en Fineke Burgers iets over de schrijver. 
Truus Havinga vindt dichteres Elisabeth Maria Post een sentimen 
teel meisje uit de 18e eeuw. 
Dan is Jos Leeman aan de beurt, min of meer onze vaste schrijver 
over Dieren. Hij doet deze keer de geschiedenis van de vele Ker 
ken in Dieren-Zuid uit de doeken. 
John Kapteijn ging op zoek naar twee Tommies, die waren omge 
komen op de Middachterallee en doet daar verslag van. 
Hierna een verhaal van Frans Wellink over de luidklokken van 
Rheden. Velp voor Oranje, gesticht in 1894, is een van de oudste 
Oranjeverenigingen en heeft een heel bijzonder vaandel. 
Gety Hengeveld vertelt over de restauratie van het vaandel. 
Anita Matser vervolgt haar speurtocht naar verdwenen winkels met 
een verhaal over Maled/Maas lederwarenwinkel in Velp. 
Wij boften, want het bestuur heeft met Rob Weenink een nieuwe 
webmaster gevonden, die ook nog eens de redactie wil komen 
versterken. Rob welkom. 
Hierna bespreekt Ton Burgers het boek Dwars door Dieren - Hoe 
de Traverse tot stand kwam, van Wencel Maresch. 
Dan zijn er de mededelingen van het bestuur van onze voorzitter. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier; het is een gevari 
eerd nummer ge orden, met voor elk wat wils. 

Nelleke den Boer-Pinxter 



heid Rozendaal. 
De jubileum weekenden starten bijna allemaal op vrij 
dagavond van 19.30 - 22.00 uur en gaan door op zater 
dag- en zondagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. 

Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Rozendaai 

OUDHEIDKUNDIGE KRING RHEDEN-ROZENDAAL 65 JAAR; 
Onderweg langs wegen en paden in Ambt en Heerlijkheid 

Acht cultuur-historische weekenden 
De Oudheidkundige Kring is in 2019 begonnen aan een 
bijzonder jaar. Een jaar waarin het 65 jaar geleden is dat 
de vereniging werd opgericht (11 januari 1954). Maar 
ook een jaar waarin de inrichting van de eigen archief- en 
bibliotheekruimte zover is gevorderd, dat in november 
2019 'open huis 'gehouden kan worden. 
Het bestuur van de Kring heeft besloten om dit te vieren 
met acht 'cultuur-historische weekenden '. 

Hotel de Engel waar de Oudheidkundige kring in 1954 is opgericht 

Jubileumviering 
De stuurgroep 'Jubileum' is al enige maanden bezig met 
een groep vrijwilligers met de voorbereidingen van de 
verschillende activiteiten in de acht dorpen. Zij bereidt 
inmiddels verschillende presentaties/tentoonstellingen of 
anderen activiteiten voor. Nadere informatie volgt via 
publicaties in de betreffende dag- en weekbladen en de 
website van de Kring. Het gehele jaarprogramma heeft 
als thema gekregen 'ONDERWEG; langs wegen en pa 
den in Ambt en Heerlijkheid' Het woord 'Ambt' verwijst 
naar de oude naam van de gemeente Rheden, het Schout 
ambt Rheden, en het woord 'Heerlijkheid' verwijst naar 
de oude naam van de gemeente Rozendaal, de Heerlijk- 
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Hieronder volgen de acht cultuur-historische week 
enden in de acht dorpen van de Kring. 

1 Opening in het dorp De Steeg 
In samenwerking met de 25-jarige Stichting Parkhuis. 
Data 12-13-14 april 
Locatie Het Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg 
Programma Vrijdagavond na het welkom volgt de 
opening door de burgemeester van Rheden, de heer Carol 
van Eert. Daarna de bezichtiging van de expositie: 'Een 
wandeling door De Steeg rond 1900', met o.a. schilderij 
en van Theo Goedvriend (1879-1969). 
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie te bezichti 
gen. 
Zondagmiddag is er om 13.00 uur een dorpswandeling 
en om 15.00 uur een lezing door Walter de Wit met als 
titel 'De Steeg van toen ', 

2 
Data 

Rozendaal 
10-11-12 mei 

Locatie Torckschool (en directe omgeving) 
Programma Vrijdagmiddag van 16.00 - 17.30 uur is 
de opening door de burgemeester en kinderburgemeester 
van Rozendaal en bezichtiging van de expositie 'Onder 
wijs in Rozendaal; een lange weg van les bij de koster tot 
Dorpsschool' . 
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie geopend en 
worden twee workshops georganiseerd. 
Zondagmiddag om 13.00 uur is er ook een dorpswande 
ling door de dorpskom en langs de Torckschool. 

A&H 202 



Oudfleiáféunmge Xring Rheden-Rozendaai r~~ 
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3 Ellecom (voorlopig) 
Data 14-15-16 juni 
Locatie Fletcher Hotel Landgoed Avegoor, 

Zutphensestraatweg 2 
Programma Vrijdagmiddag wordt tussen 16.00 en 
17.00 uur een lezing verzorgd door Dr. Elize Storms over 
Gelders Arcadië, in Hotel Landgoed Avegoor. Zater 
dagmiddag wordt daar de expositie 'Monumenten in 
Ellecom' geopend. Op zondagmiddag om 13.00 uur zijn 
er naast deze expositie ook dorpswandelingen. 

4 Dieren (voorlopig) 
Data 12-13-14 juli 
Locatie volgt 
Programma Vrijdagavond is de opening van de expo 
sitie 'Geschiedenis van de Traverse Dieren '. Hierbij is 
het vorig jaar verschenen boek 'Traverse Dieren' van 
Wencel Maresch een belangrijke leidraad. 
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie te bezichti 
gen. Tevens wordt er een wandeling georganiseerd. 

5 Velp (voorlopig) 
Data 16-17 -18 augustus 
Locatie volgt 
Programma Vrijdagavond wordt de expositie 'Indië 
in Velp' geopend en wordt een inleidende lezing ver 
zorgd. Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie geo 
pend. Zaterdag geeft de heer Gerrit van Middelkoop een 
lezing over de Velpenaar kapitein Rudolph Macleod, de 
vader van Non en de man van 'Mata Hari. 
Zondag om 13.00 uur start een wandeling langs woon 
huizen van voormalige Indiëgangers. 
Oproep voor hulp en het ter beschikking stellen van 
documenten! film&video en voorwerpen, voor de ten 
toonstelling. Info Willem Kleijn 06-21865900 

6 Spankeren 
Data 14-15 september 
Locatie Dorpskerk, Kerkweg 2 
Programma Zaterdag- en zondagmiddag is de exposi 
tie 'Rampen door de eeuwen heen' te bezichtigen. 

A&H 202 

Op zondagmiddag start om 13.00 uur een wandeling over 
het kerkhof onder leiding van Ton Elzebroek en!of Wim 
van den Beukei 

7 
Data 

Rheden 
11-12-13 oktober 

Locatie Dorpshuis Rheden 'Willem de Zwijger', 
Meester B. van Leeuwenplein 3. 

Programma Vrijdagavond, zaterdag- en zondagmid 
dag, bezichtiging van de expositie: 'Rheden in oude af 
beeldingen' . 
Zondagmiddag 13.00 uur is er een wandeling langs de 
bebouwing aan de eeuwenoude Groenestraat. 

8 Laag-Soeren, jubileum weekend en de 
slotmanifestatie van de Kring (voorlopig) 

Data 15-16-17 november 
Locatie 't Sprengenhus, Harderwijkerweg 25A 
Programma Een expositie over het dorp Laag-Soeren 
verzorgd door de leden van de archiefgroep Laag-Soeren. 
Slotmanifestatie; een expositie over de overige dorpen 
en over enkele dorp overstijgende thema's zoals bijvoor 
beeld 'infrastructuur '. Dit allemaal vanuit het thema 
'ONDERWEG; langs wegen en paden in Ambt en Heer 
lijkheid'. Vrijdagavond wordt de slotmanifestatie geo 
pend en zijn de exposities en het archief van de Oud 
heidkundige Kring te bezichtigen. 
Zaterdag- en zondagmiddag is dit eveneens het geval. 
Zondagmiddag om 13.00 uur start een dorpswandeling. 
De afsluiting van het jubileumjaar is om 16.00 uur. 
Oproep voor de slotmanifestatie kan het bestuur nog 
hulp gebruiken. U kunt zich aanmelden bij Jan Jansen. 
Mail: jan.jansen46@planet.nl oftel: 0313-416884. 
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Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Rozendaai 

Nelleke den Boer-Pinxter 

Hotel Horsting in Laag-Soeren 
Hotel Horsting werd in 1905 gebouwd door Arnold 
Horsting, de vroegere pachter van Hotel Laag-Soeren. 
De architect was Cornelis van de Engelenburg jz (Jans 
zoon) uit Velp. Zijn vader Jan werkte bij de gemeente als 
secretaris. Het hotel is gebouwd in de overgangsarchitec 
tuur met kenmerken van de neorenaissance verticale 
banden en chaletstijl. Zo hebben de topgevels vakwerk. 
De indeling van de bovenramen is opvallend en er zijn 
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De tuin van hotel Horsting 

mooie paneeldeuren. De balkonhekken, de waranda en 
de daklijsten hebben een mooie afwerking gekregen. 
Horstings nieuwe hotel lag zeer gunstig, aan het spoor en 
naast het station Laag-Soeren. Er werd een prachtige 
theetuin aangelegd met een berceau en een wandelpad 
onder een rozenboog. Om stromend water te hebben voor 
zijn gasten installeerde hij in 1914 een benzine 
generator, die stroom opwekte voor een waterpomp. Het 
dorp Laag-Soeren was toen nog niet op het elektriciteits 
net aangesloten. Op enig moment is de waranda vervan 
gen door een tweede serre. 
In 1935 stond voor dit hotel de eerste Soerense benzine 
pomp, met twee 5-liter glazen en een handpomp. Het 
gebouw deed dienst als hotel tot 1947. 

De Horstink 
In 1947 werd Hotel Horsting aangekocht door het Aarts 
bisdom Utrecht en ingericht als vormingscentrum van de 
organisatie Katholieke Actie onder de naam 'de 
Horstink' . In de tuin werd het koetshuis verbouwd tot 
een kapel naar ontwerp van architectenbureau Van der 
Laan, Hemsen en Van Hal uit Den Bosch. 

A&H 202 



Oudheidkundiqe Xying Rheden. -Rozendaai 

Een ansichtkaart van "De Leeuwerik", tekening van kapel en interieur 

A&H 202 

Halverwege de Koningin Wilhelminalaan (in Amersfoort) staat villa De 
Horstink, gebouwd in 1919 en verbouwd in 1939. De hier gevestigde 
drukkerij De Horstink was in katholiek Nederland bekend door de uitgave 
van verschillende tijdschriften. In de jaren vijftig en zestig herbergde het 
pand een Katholiek vormingscentrum. Aan de rechterkant werd in 1955 
een kapel aangebouwd. Sinds 2011 is het een kantoor annex woonhuis. 
De naam de Horstink is overigens door het vormingscen 
trum de Katholieke Aktie, die in de Horstink zat, meege 
nomen naar Amersfoort waar ze een vormingscentrum en 
drukkerij hadden. 

De Leeuwerik 
In 1958 werd De Horsting omgebouwd tot bejaardencen 
trum voor uit Indonesië gerepatrieerde katholieke oude 
ren. Het pand kreeg de naam De Leeuwerik. Het was 
eigendom van de Stichting Katholieke Aktie. Het verzor 
gingstehuis (bejaardenhuis) was één van de in 1958 vijf 
bekende tehuizen voor bejaarden en vaak hulpbehoeven 
de echtparen, weduwen en weduwnaars in Nederland, 
afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië. De zorg was 
toevertrouwd aan zes leden van het Franciscaanse Leken 
instituut. Pater Hadelinus Ariaans o.f.m., voormalig mis 
sionaris in Indonesië was rector. Pater Ariaans hield zijn 
diensten in een koetshuis dat was omgebouwd tot kapel. 
Ook katholieken uit Laag-Soeren konden hier terecht. Zo 
kregen deze Indische mensen een tehuis met een eigen 
sfeer. Ook hadden de bewoners de gelegenheid op hun 
eigen wijze een potje eten te koken. Dat deden ze in de 
met 4 kookplaten op butagas uitgeruste serre. 
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Oudheidkundige :Kring Rheden-Rozendaai 

Na tafel maken de bewoners met lekenzuster Thijssen een ommelje. 
Zo werden de luchtjes niet door het gehele gebouw ver 
spreid. DL Ir. F.Ph.A. Tellegens kreeg op 25 februari 
1959 toestemming om voor vijf jaar een houten woon 
keet met pannen gedekt neer te zetten in de tuin van per 
ceel Badhuislaan 1 te Laag-Soeren. Hieraan was echter 
wel de voorwaarde verbonden dat de bewoning van de 

" '1 - \_ 

'-~h" 
-". '! J_ ~ 1 

:?I"'~Wt:. {.!.;;!. 

Oe bouwtekeninqen van de woonkeet bii de Leeuwerik. 
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Enkele bewoonsters rusten uit in de tuin. Foto's Jan van Eijck 
woonkeet ten hoogste vijf jaren zou duren. Hij zou vóór 
of op 28 februari 1954 moeten zijn ontruimd. Het ge 
bouw kwam in 2007 leeg te staan. Na sluiting verhuisden 
de inwoners naar 'Nusantara' in Ugchelen. De luidklok 
is aan de voorgevel van de voormalige kapel in Laag 
Soeren nog steeds te zien. 

II 

Recente foto van villa de Horstinq. Alie Ziel/fotoclub Veluwezoom 

A&H 202 
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____ R. IC. Slic.>:Üing de .c.: 
Laag aceren (Gld,) 
Tttl.!-!MlI1:2H 
?c-tt'c>l:~i:l.9'8lftl8_0 

1 "",art 1965 
Oemrum v oor gereplltrieertien 

Arbeidsovereenkomst 

Het Bastuur van de R.K. Stichting HDe Leeuver-Lk" te taag socren 
ter ener zij de 
en rnejuf:,'rouw E. van Gessel 
tE'r andere zijde 
ve r-ck ar-en te zi i n overeengekomen hetgeen volgt: 
mejuffrouw E. van öe s set treedt ingaande: 1 mtlé'lrt in dienst van 
bovengenoemde stichting in h~'8r kwali tt>-i t van bejaardenverzorgster. 
Dit di.enstverbnnd wordt aange gae.n wederzijds voor de ti.jd van áén 
j311r~ Tegen he t einde van de t j88r zal het Bestuur nader bezien 
in hoever de ver7.ol#ng van de bejtlarden op De Leeuweri~ verlenging 
van dit die-nstverbsno wenseli.j k mnatct .. Ti.idig ae.L hieromtrent met 
ver-eneenenee- overlos wor-den gen'Le egd , 

Arbeidsovereenkomst R.K.Stichting de leeuwerik, Centrum voor 
gerepatrieerden 

Villa de Horsting 
Na enkele jaren leegstand is het gebouw maart 2009 in 
gebruik genomen als zorghotel. Villa de Horsting is één 
van de zorgvilla's van Stepping Stones Home & Care. 
De kapel is onderdeel van het zorghotel en wordt ge 
bruikt voor recreatieve activiteiten. 
De oorspronkelijke naam van het hotel keerde terug in de 
huidige naam 'Villa de Horsting'. 

De luidklok van de kapel Uithangbord van de Horsting 
www.rhedenopdekaart.nl. Laag-Soeren, Toerisme en Recreatie / 
Religie. Afbeeldingen collectie Aris Blankenspoor 
Blauwdruk en bouwtekeningen: Geldersarchief 

Info. film op: https://erfgoedgelderland.nl/verhaalvangelderland/-> 
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"verhaal van Geiderland 
Verhaal van Gelderland is een initiatief van Erfgoed 
Gelderland, hoogleraar Gelderse geschiedenis Dolly 
Verhoeven van de Radboud Universiteit Nijmegen, de 
Gelderland Bibliotheek en Omroep Gelderland om de 
geschiedenis van Gelderland te beschrijven, breed te 
presenteren en beleefbaar te maken. Daarbij willen de 
initiatiefnemers zoveel mogelijk partijen betrekken. Het 
masterplan Verhaal van Gelderland bestaat uit verschil 
lende onderdelen, die allemaal met elkaar samenhangen. 
Het boekproject 'Verhaal van Gelderland' heeft tot doel 
verspreide kennis over het verleden van Gelderland bij 
een te brengen in een samenhangend en toegankelijk 
overzicht; bestemd voor alle bewoners, bezoekers en 
belangstellenden. 102 Erfgoedorganisaties hebben op 16 
januari 2019 een convenant ondertekend, vormgegeven 
als de Verbondsbrief van 1418, waaronder De kring, 
Kasteel Middachten, Velp voor Oranje en GLK. 
De convenanttekst luidt als volgt: "Hierbij verklaren wij, 
ondergetekenden, dat wij van harte bereid zijn om bij te 
dragen aan het boekproject met de werktitel 'Verhaal 
van Gelderland', hetzij in de vorm van historische infor 
matie, hetzij in de vorm van afbeeldingen van objecten 
uit onze collecties, hetzij door het beschikbaar stellen 
van uren, hetzij anderszins. Het boekproject 'Verhaal 
van Gelderland' heeft tot doel verspreide kennis over het 
verleden van Gelderland bijeen te brengen in een sa 
menhangend en toegankelijk overzicht; bestemd voor alle 
bewoners, bezoekers en belangstellenden. " 

""'~~-~i.+-J"o-~~c;- ... ~~~--" --~- .. 
"'_I<;;--" 

Liefst 102 organisaties hebben het convenant van hel Verhaal van Gelderland 
ondertekend, waaronder de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 
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Van 1874 tot 1879 is de heer Frederik Johannes Jonkheer 
als hulponderwijzer aan dit Instituut Zechner verbonden. 5 

In dat jaar vertrekt hij samen met zijn echtgenote Jennet 
ta Everdina Wijers naar Harderwijk om daar een 
(kost)school voor meer uitgebreid lager onderwijs (MU 
LO) te gaan leiden. 6 Zechner en Jonkheer deden hetzelf 
de werk: jongeren klaar stomen voor bijvoorbeeld offi 
ciersopleidingen, een functie bij de posterijen of zelfs 
voor de studie diergeneeskunde. Op 17 juli 1889 keert 
Jonkheer terug naar Velp om zijn oude werkgever Zech 
ner als instituteur op te volgen. Eerst was dat nog 
onder de naam Instituut Zechner, maar vanaf 1896 
noemde hij de school naar zichzelf: Instituut Jonkheer. 

Oud/ïeidkundige Xring Rheden-Razendaai f~ i,;;..r 

De Velpse jeugdboeken van Jouke Broer Schuil (1891-1892) 

Cees de Heer 

Instituut voor Jongeheeren I 
Aan de Hoofdstraat in Velp was tussen 1876 en 1920 in 
het pand De Groote Kolonnade' een Instituut voor Jon 
geheeren gevestigd. Frederik Caspar Zechner ' was de 
eerste directeur-eigenaar en instituteur. Hij startte zijn 
instituut in 1871 elders in Velp aan de Kerkstraat 1-3, 
waarna hij in 1876 het pand De Groote Kolonnade kocht 
voor 13.000 gulden. 4 

-=- _::::::t 

Instituut voor Jongeheeren van F.J. Jonkheer aan de Hoofdstraat in 
Velp (rond 1903) 

1 Dit artikel van Cees de Heer (Harderwijk, 1966) is eerder gepubli 
ceerd als nawoord in J.B. Schuil en Cees de Heer, Jan van Beek. Met 
illustraties van J.B. Schuil en Kustiawan Eva, Maastricht, Uitgeverij 
Gianni, 2018 (eerder verschenen onder de titel Uit den kostschooltijd 
van Jan van Beek. Met illustraties van Jan Sluyters, Amsterdam, 
Uitgeverij Becht, 1910. (2e druk, onder de titel Jan van Beek, 1917.) 
p.247-252. 
2 Kom D 67, later nr. 197 (bron: Gelders Archief Arnhem). 
3 Voorburg, 30 maart 1843 (bron: Gelders Archief Arnhem). 
4 E.J. Kruijswijk Jansen 'Kostscholen in Rozendaal en Rheden' in: 
Ambt en Heerlijkheid. Mededelingen van de Oudheidkundige Kring' 
Rheden-Rozendaal', 1988, nr. 89, p. 5. 
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Leerling Jouke Broer Schuil 
Als directeur van het Instituut voor Jongeheeren 
verwelkomt Jonkheer op 31 augustus 1891,7 de eerste 
Koninginnedag in de geschiedenis", een nieuwe leerling: 
Jouke Broer Schuil, 16 jaar oud." Schuil blijft hier een 
jaar.'? In zijn woonplaats Harlingen had Schuil de lagere 
school en de hogereburgerschool (hbs) bezocht. Op de 
hbs was hij in 1891 één van de 38 leerlingen!'. Waar 
schijnlijk ging Schuil na de hbs naar de school van Jonk 
heer om zich voor te bereiden op het toelatingsexamen 
voor de Koninklijke Militaire Academie(KMA) in Breda. 

5 Bergen op Zoom, 10 februari 1850. 
6 Gelders Archief Arnhem en www.wiewaswie.nl. 
7 Gegevens uit het bevolkingsregister van het gemeentearchief van 
Rheden (Gelders Archief Arnhem). 
8 C. Fasseur, Wilhelmina, Oe jonge koningin, Amsterdam: Balans 
1998, p. 72. 
9 Franeker, 20 maart 1875. 
10 Gegevens uit het bevolkingsregister van het gemeentearchief van 
Rheden (Gelders Archief Arnhem). 
11 Kees van Ingen (red.), Wat 'n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG 
'Simon Vestdijk', Harlingen: RSG/Flevodruk Harlingen b.V. 1991, p. 
174. 
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Tot 1867 stond het toelatingsexamen op het niveau van 
het overgangsexamen van de 3de naar de 4de klas van de 
hbs. Vanaf 1867 werd dit niveau opgetrokken tot het 
eindexamen van een 5-jarige HBSI2• De hbs in Harlingen 
was tussen 1880 en 1917 slechts driejarig. 13 

Koninklijke Militaire Academie 
Waarom de KMA? Schuil wilde beroepsofficier worden. 
Toen hem ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag in 
een interview werd voorgehouden dat dat helemaal niet 
bij hem paste, antwoordde hij grinnikend: "Dat zei mijn 
moeder ook. 'Waar heeft de jongen het van,' zei ze. 'Van 
de min, het kan niet anders.' De min had een kind van 

een soldaat. Ik was in 
Franeker geboren, ach 
ter het krankzinnigenge 
sticht, misschien komt 
het daar wel van ... maar 
in ieder geval, ze had 
den me nooit iets anders 
kunnen laten worden. Ik 
dweepte met Napoleon 
en ik moest en ik zou 
officier worden, het was 
de romantiek die me 
aantrok. ,,14 
Over het jaar dat Schuil 
in Velp verbleef is niets 
terug te vinden, of het 
moet dit boek zijn. In 
Jan van Beek verwerkte 
Schuil immers herinne- 

Jan van Beek met fantasievoor 
stelling van de kostschool in de 
Hoofdstraat in Velp (1910) 

12.H.J. Wolf (red.), 1828-1978. Honderdvijftig jaar Koninklijke Militaire 
Academie. Gedenkboek, 's-Gravenhage: Staats uitgeverij 1978, p. 41. 
13 Kees van Ingen (red.), Wat 'n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG 
'Simon Vestdijk', Harlingen: RSG/Flevodruk Harlingen b.v. 1991, p. 
20 en 27. 
14 J Roos, 'Van beroepsofficier tot schrijver van jongensboeken, 
toneelstukken en 2000 critieken. J.B. Schuil wordt 80 jaar', Het Parool 
van 19 maart 1955. 

A&H 202 

ringen aan zijn eigen kostschooltijd in Velp. Hij zei daar 
zelf over: "Ik heb er alleen mijn directeur onrecht mee 
aangedaan, want dat was een bovenste beste baas, eigen 
lijk een goeierd, terwijl ik Jan van Beek tegenover een 
verschrikkelijk strenge directeur geplaatst heb. Dat was 
voor de jongens immers veel interessanter. "15 

Kostschool ervaring is de basis van 'Jan van Beek' 
Ook een achterneef van Schuil bevestigt dat het boek op 
Schuils eigen ervaringen is gebaseerd. Volgens hem zijn 
de beschrijvingen van mensen en situaties in de boeken 
van Schuil in vrijwel alle gevallen vrij duidelijk te relate 
ren aan dingen die hij zelf heeft meegemaakt of van zeer 
nabij heeft kunnen observeren. Het valt dus vrij zeker 
aan te nemen dat Jan van Beek voor een deel steunt op 
eigen ervaringen en kennis. Schuil was bijvoorbeeld in 
zijn jeugd net als Jan van Beek lastig voor zijn ouders. 
Het was voor hen beiden beter dat zij afstand van hun 
omgeving namen. 16 
Een ander voorbeeld van het gebruiken van eigen erva 
ringen in Jan van Beek vinden we in de naam van de 
geheime club op de kostschool in dit boek: het Drievin 
gerenverbond. Schuil moet hier tegen aangelopen zijn 
tijdens zijn tijd als officier van het Koninklijk Neder 
landsch Indisch Leger in de Westerafdeling van Borneo 
vanaf oktober 1899.17 De Sam-Tiam-Foei of Sandianhui 
was de naam van een Chinese kongsi op Borneo. De 
Nederlanders vertaalden deze naam als het Drievinge 
renverbond. De leden van dit verbond lieten blijken dat 
zij lid waren door elkaar ofwel met drie vingers te groe 
ten ofwel door iets met drie vingers aan te nemen. Het 
Drievingerenverbond was een geheim genootschap dat 

15 Auteur onbekend, 'Haarlemse schrijver-criticus tachtig jaar. Oud 
officier weet nog altijd jongenshart te boeien', Provinciaal Zeeuwse 
Courant van 12 maart 1955. 
16 Brief van 5 april 2006 van O. ter Haar, Issac (F), aan Cees de 
Heer, Houten (bezit van de auteur). 
17 Algemeen Rijksarchief Den Haag. Klapper op de Stamboeken van 
Officieren van het KNIL, 1815-1940. Toegangsnummer 2.13.07. 
Stamboeknummers 411 (p.134); 638 (p.31); 679 (p.112). Stamboek 
nummer 638 is niet raadpleeg baar in verband met een slechte staat. 
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de renaissance van de Mingdynastie voor ogen stond en 
daarmee de ondergang van de Manhuheerschappij. De 
aanhang van dit gezelschap was groot. Het Drievinge 
renverbond verzette zich ook tegen de Nederlandse over 
heersing op Borneo, onder andere door het vermoorden 
van inheems en die samenwerkten met de Nederlanders in 
dit deel van Nederlands-Indië. 18 Het geheime genoot 
schap was ook in andere delen van voormalig Neder 
lands-Indië actief. 19 

Boek 'Jan van Beek' gebaseerd op KMA? 
Anderen beweren dat de kostschool van Jan van Beek 
met dat akelige strenge regime en met het Drievingeren 
verbond waarvan de leden elkaar nooit zouden verraden, 
was gebaseerd op de KMA. 20 Dat lijkt deels te kloppen. 
Op 5 september 1892 vertrekt Schuil naar de KMA in 
Breda." Frappant is dat in de maand van aankomst van 
Schuil op de KMA de Senaat na 12 jaar afwezigheid 
opnieuw werd opgericht. De Senaat moest de cadetten 
van de KMA bij officiële gelegenheden kunnen verte 
genwoordigen en eventuele kwesties onder hen tot een 
oplossing brengen. De heroprichting hield verband met 
het verbod - en de controle hierop - van het ontgroenen 
van de nieuwe cadetten, ook wel baren genoemd." De 
Senaat van de KMA lijkt op de Senaat die Schuil be 
schrijft in Hoe de Katjangs op de Kostschool van Builde 

18 Yuan Bingling, Chinese democracies: a study of the Kongsis of 
West Borneo (1776-1884) en Mary Somers Heidhues, Golddiggers, 
farmers and traders in the 'Chinese districts' of West Kalimantan, 
Indonesia. Informatie verzameld door drs. S.J. Klooster, Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie Den Haag, in een brief van 4 november 
2008. Privécollectie. 
19 Het nieuws van den dag voor Nederlands-Indië, 21 juli 1905 en 9 
juli 1913. 
20 H. van Gelder, 'J.B. Schuil. Ridderlijk, eerlijk en fair'. In:'t Is een 
bijzonder kind, dat is ie. Bussum, Gooise Uitgeverij, 1980, p.86. 
21 Gegevens uit het bevolkingsregister van het gemeentearchief van 
Rheden (Gelders Archief Arnhem), 
22 Het woord baar is afgeleid van het Maleise woord orang baroe dat 
nieuweling betekent. Baren werden geregeld geplaagd, gesard, 
geslagen en mishandeld. 
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kwamen, het vervolg 
dat Schuil schreef op 
Jan van Beek. Daarin 
staat over de kost 
school in Buurloo: " 
'We hebben nou zelfs 
'n senaat!' vertelde 
Henri de Breul met 
zichtbare trots. ( ... ) 
'Die vertegenwoor 
digt de school!' licht 
te Dirk Meertens in. 
Buikie heeft hem zelf 
ingesteld! Als WIJ 

graag wat anders 
willen hebben op 
school, dan zorgt de 
Senaat er voor. En als 
Buikie of de leeraren Hoe de Kaljangs op de kostschool van 

Buikie kwamen (1930) willen dat wij iets 
anders doen, dan gaat 
Buikie ... naar den Senaat' ( ... ) 'Ja, en als een van ons een 
gemene streek of zoo iets uithaalt, dan komt ie voor den 
Senaat!' vertelde Henri de Breul. 'Wij hebben hier op 
school ook het spieken afgeschaft!' zei Jan van Beek' 
( ... ) 'Nee, spieken doen we hier niet meer! Vroeger wel, 
toen spiekten we d'r maar op los, maar Buikie heeft het 
bij den Senaat er door gekregen, dat het hier op school 
bij de jongens streng verboden werd! Nou zal geen een 
het meer in zijn hart krijgen het te doen!' zei Kees de 
Rijger. ,>2) 

Velpse voetbalvereniging Olympia 
Een andere overeenkomst tussen de kostschool van Jan 
van Beek en de situatie in Velp kan worden gevonden in 
de oprichting van de oprichting van de Buurlose Foot 
ballclub BFC. In het boek over de Velpse voetbalvereni- 

23 J.B. Schuil, Hoe de Kaljangs op de kostschool van Buikie kwamen, 
Met illustraties van T. Leeser, 1e druk, Amsterdam: Uitgeverij H,J.W. 
Becht 1930, p. 236-237, 
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Voetbalvereniging Olympia uit Velp, april 1908 

ging Olympia (VVO) van John Jansen van Galen uit 
2001, wordt de kostschool van Schuil vermeld. Onder de 
kop "De kleuren van kasteel ( ... )" wordt iets van de kost 
school van Jonkheer en zijn leerlingen zichtbaar: Jansen 
van Galen schrijft: "Op de derde dag van maart komen in 
1901 negen jongelui bij elkaar in de huiskamer achter de 
sigarenwinkel van E.K. van den Bovenkamp ( ... ) De 
meeste aanwezigen zijn leerlingen van de kostschool 
( ... ) gevestigd in een groot, deftig maar stijf gebouw aan 
dezelfde kant van de straat, iets verder naar de Parkstraat 
toe. Tussen de winkel en de school bevindt zich het hotel 
Naeff waar ze hun plan de vorige avond bij een glas bier 
bespraken ( ... ) Zoals in steeds meer Nederlandse plaat 
sen moet ook in dit stille dorp aan de Veluwezoom een 
voetbalclub komen! Een naam is gauw gevonden: Olym 
pia, voor wie de klassieken kent het Griekse heiligdom 
van de sport. En de meeste oprichters kennen hun klas 
sieken, want ze stammen uit hogere standen en volgen 
hogere opleidingen. ( ... ) Hun namen verdienen eervolle 
vermelding: behalve Van den Bovenkamp junior (W.) 
zijn het de broers Steygerwalt, de broers Pantekoek, J. 
Buitenweg, R. Erkelens, F. Wijlhuizen en R. baron van 
Pallandt. Dat de laatste zich bij de vereniging aansluit 
heeft haar historie mede bepaald. Olympia is een Velpse 
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Reinhard baron van Pallandt 

club, maar de navelstreng verbindt haar voor altijd met 
het kasteel Rosendael en dankzij de Kasteelheer van 
Rosendael werd een stukske bouwland ( ... ) te Rozendaal 
hun oefenterrein. De geschiedenis wil dat een dames 
kransje in Rozendaal de eerste jerseys in elkaar flanste 
met broekjes die toen nog ver onder de knieën uit kwa 
men. Welke kleuren Olympia ging dragen was géén pro 
bleem, namelijk de Rozendaalse kleuren geel-zwart zoals 
die van het Kasteel waren en zijn.'?" 
Een van de oprichters van de voetbalclub van de kost 
school was dus Rein baron van Pallandt. 

24 J. Jansen van Galen, VVO gaat nooit verloren. Velpse Voetbalver 
eniging en Atletiekclub Olympia 1901-2001, Duiven: WO/JP Print 
2001, p.3. 
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Hij verhuisde met zijn leraar Jonkheer mee naar Dor 
drecht. Hij ging bij hem in huis wonen en werd daar lid 
van de Dordtse Football Club (DFC.). Na drie jaar ver 
blijf in Dordrecht keert hij in 1905 terug naar huis. Hij 
werd lid van de voetbalclub Vitesse in Arnhem. Daar 
speelde hij enkele jaren met veel succes, want hij maakte 
aan de lopende band doelpunten. Ook zijn broers waren 
lid van Vitesse. 
Het is aan de familie Van Pallandt te danken dat Vitesse 
dezelfde kleuren kreeg als de club van de jongens van 
Jonkheer (en de Buurloosche Footballclub van Jan van 
Beekl). De jerseys die door de Van Pallandts ter be 
schikking werden gesteld waren geel en zwart." 

Einde kostschool 
Op 29 januari 1906 overlijdt Jonkheer in Dordrecht op de 
leeftijd van 55 jaar. De kostschool werd na zijn vertrek 
naar Dordrecht nog voortgezet door Hendrik Allan, maar 
sluit op 1920 haar deuren.f De sporen van het gebouw 
van de kostschool zijn uitgewist, maar een oude foto is 
gebruikt voor de illustratie op p. 8. De illustratie laat zien 
dat Schuil bij het beschrijven van de gebeurtenissen in 
Jan van Beek dit gebouw voor ogen moet hebben gehad. 
In 1922 wordt huize De Groote Kolonnade gesloopt sa 
men met het ernaast gelegen Heerenlogement van de 
familie Naeff om plaats te maken voor het nieuwe Hotel 
Naeff' " Hotel Naeff is in opdracht van SS-rechter Ernst 
Hertel op 17 september 1944 in brand gestoken om te 
voorkomen dat het archief van de hoogste Duitse politie 
chef in Nederland - de SS'er Rauter - in handen zou 
vallen van de die dag bij Oosterbeek gelande Britse para- 

25 F. Keverling Buisman, 'Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt 
1888-1938. Edelman en Sportbestuurder' , in: Biografisch Woorden 
boek Gelderland, deel 6. Bekende en onbekende mannen en vrou 
wen uit de Gelderse geschiedenis, Hilversum: Verloren 2007, p. 96- 
98. 
26 E.J. Kruijswijk Jansen, 'Kostscholen in Rozendaal en Rheden', in: 
Ambt en Heerlijkheid. Mededelingen van de Oudheidkundige Kring' 
Rheden-Rozendaal', 1988, nr. 89, p. 5. 
27 Idem. 
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chutisten.f Nu staat er sinds 1959 de Naeff-flat (Hoofd 
straat 108 c.a.)." 

Meer lezen? Het boek Jan van Beek_over de kostschool 
tijd van lB. Schuil in Velp uit 1910, is in de zomer van 
2018 opnieuw uitgegeven door uitgeverij Gianni uit 
Maastricht. Gianni brengt alle jeugdboeken van Schuil 
opnieuw uit. 
Jan van Beek is verkrijgbaar in de boekhandel. 
© Uitgeverij Gianni, Maastricht en C. de Heer, Houten. 

Velp (Gld.) 

Hotel "NAEFF" 
Modern ingericht 
Bekend Restaurant 

Auto Garage 
Tel. 3152, 3153 

Tennisbaan 

B. BEIJER 

28 H. Biersteker, 'Het Trouw-proces / Veel vragen rond fusillade 23 
van Trouw', in: Trouw van 15 augustus 2005. 
29 E.J. Kruijswijk Jansen, 'Kostscholen in Rozendaal en Rheden', in: 
Ambt en Heerlijkheid. Mededelingen van de Oudheidkundige Kring' 
Rheden-Rozendaa/', 1988, nr. 89, p. 5. en 
http://www.bengnederland.nl/projecten/naeff -flat -velp/. 
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Korte biografie van Jouke Broer Schuil 
Fineke Burgers 

Schuil, Jouke Broer, legerofficier, schrijver en journalist 
(Franeker 20-3-1875 - Zandvoort 24-10-1960) 

Nederlands-Indië 
In oktober 1896 vertrok Schuil als luitenant der infanterie 
naar Nederlands-Indië. Zijn echtgenote - een dochter van 

Jouke Schuil aan de wandel met zijn hond in Haarlem 
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de componist Richard Hol -, die zich later bij hem voeg 
de, bleek niet bestand tegen het tropische klimaat, het 
geen Schuil in 1903 deed besluiten terug te keren naar 
Nederland. 
Schuil was nog steeds beroepsmilitair, maar de aantrek 
kingskracht die het toneel op hem uitoefende, werd met 
het jaar groter. Het Indische blijspel in drie bedrijven 
Gedeballoteerd was de vrucht van zijn verblijf op Bor 
neo; in 1905 zou het voor het eerst door Het Nederland 
sch Tooneel in Amsterdam worden opgevoerd. 
Schrijven ging Schuil gemakkelijk af, en zonder dat een 
van deze stukken tot grote hoogte reikte, waren ze on 
derhoudend genoeg om publiek te trekken en geregeld 
door bekende gezelschappen op de planken te worden 
gebracht. Standsverschillen en schijnheiligheid waren 
terugkerende thema's. 

Toneelrecensent Haarlem's Dagblad 
In 1910 werd Schuil toneelrecensent van het Haarlem 's 
Dagblad. Schuils kritieken waren meestal opbouwend 
van aard; alleen wanneer het niet anders kon, doopte hij 
zijn pen in gal. 
Overigens kreeg Schuil pas in januari 1914 eervol ont 
slag als kapitein bij het 3e Regiment Infanterie. Kort na 
afloop van de Eerste Wereldoorlog zou hij met onbe 
paald en in september 1923 met groot verlof gaan. 

Jongensboeken schrijver o.a. over de kostschool in 
Velp 
In hetzelfde jaar, 1910, waarin Schuil als toneelrecensent 
aan de slag ging, werd ook zijn eerste jongensboek, Uit 
den kostschooltijd van Jan van Beek door uitgeverij 
Becht gepubliceerd. De hierin beschreven avonturen - 
gedeeltelijk gebaseerd op hetgeen hij in zijn jeugd had 
meegemaakt op een kostschool in Velp - vonden bij zijn 
jonge lezers zo'n gretig onthaal, dat hij in het genre ver 
der ging. Schuils voorbeelden waren Mark Twain, Hec- 
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tor Malot en Charles Dickens. De vaderlandse literatuur 
vond hij minder. 
Zo schreef hij in 1912 de kritiek op auteurs als Chr. van 
Abkoude en Johan Kieviet te delen; hun slechte taal, 
onmogelijke dialoog en burgerlijke geest ergerden hem. 
Schuil probeerde er betere boeken voor in de plaats te 
stellen, in chronologische volgorde: De Katjangs (1912), 
De A.F.C.-ers (1915), De Artapappa's (1920), Doodver 
klaard (1928) - in 1932 herdoopt in Rob en de stroper 
van Tjot-Idi - en ten slotte Hoe de Katjangs op de kost 
school van Buikie kwamen (1930). 

Hij wil niet schrijven over 'KuIturkammer-toneel' 
In 1941 liet Schuil het Haarlems Dagblad weten: 'Ik 
schei uit, ik wil niet schrijven over Kulturkammer 
toneel'. 

Na de Tweede Wereldoorlog deed het hem wel deugd dat 
de wederwaardigheden van de Katjangs en de A.F.C.'ers 
opeenvolgende generaties bleven boeien. Bewondering 
viel hemzelf ook ten deel: om zijn toewijding aan de 
schone kunsten, om de jongensboeken die lang na hun 
verschijningsdatum nog weinig van hun oorspronkelijke 
frisheid hadden verloren, en om zijn onvermoeibaar ijve 
ren scholieren in contact met de cultuur te brengen. 
Gaandeweg werd duidelijk dat Schuil 'classics' in hun 
soort had geproduceerd. Volgens vrienden betreurde 
Schuil het wel dat hij, die hechtte aan onderscheidingen 
en niet gespeend was van ijdelheid, nooit een lintje kreeg 
opgespeld. Er een verdiend had hij zeker, al is het maar 
omdat weinig en aan Nederlandse jongens zoveelleesple 
zier hebben geschonken als de gewezen beroepsmilitair 
J.B. Schuil. 

Dit artikel is een verkorte versie van A. Lammers dat eerder is gepu 
bliceerd als 'Schuil, Jouke Broer (1875-1960)'in Biografisch Woor 
denboek van Nederland. Oorspronkelijke versie opgenomen in: 
Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (Den Haag 1994) 
URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn 1880- 
2000/lemmataJlndexlbwn4/schuil.© Huygens ING - Den Haag 
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Wie kent deze heer? 
Deze foto werd gevonden op de 
zolder van Gasthuislaan 8, te 
Velp. Een eerdere bewoner van 
dit huis was de dichter Ds. B. ter 
Haar, die daar in 1880 overleed. 
Hij is het niet. Ook de in 1916 in 
Laag Soeren overleden peda 
goog en schrijver Jan Ligthart, die 
eerder werd verondersteld het te 
zijn, is het niet. 

Wie het denkt te weten: bericht 
het de redactie van Ambt & Heer 
lijkheid! Vast hartelijk dank! 
redactie@oudheidkundigekring.nl 

Pand Gasthuis/aan 8 in Velp 

Website Kring 
Op de website van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal: 
www.oudheidkundigekring.nl/. hebben we een rubriek vraag en aan 
bod. Kijk daar af en toe eens op. 
Wie weet kunt u ons helpen vragen te beantwoorden. 
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ELISA13ETtl MARIA rost (1755 -1812) 
E 0YV ~lA1t0Y1t"ee{; ~e,; uil: db 18e- ee«MJ 

Truus Havinga 

Zij was het 6e kind van Evert Post 
(1719-1787) en Maria J. van Romondt 
(1724-1792). Het gezin bestond uit 9 
kinderen. Haar vader was eigenaar van 
een suikerwerkiabriek in Utrecht en 
behoorde tot regentenfamilies. Elisa 
beth wordt gerekend tot de schrijvers 
van het "sentimentele genre in de litera 
tuur." Ze was een tijdgenoot van Betje 
Wolff en Aagje Deken. Post schreef 
gedichten. De natuur wekt aandoenin 
gen op die leiden tot godsdienstige en 
moralistische overpeinzingen. 

Omdat haar vader failliet ging verhuis 
de het gezin naar Emminkhuizen (bij 
Renswoude) en leefde daar in zorgelij 
ke omstandigheden. Elisabeth was toen 
12 jaar. Daar overleden ook haar oudste 
en jongste broer. Ze trok zich terug, 
wandelde door de natuur, las veel en 
toen ze 18 was, kreeg haar vader een 
baan als schout en watergraaf van de 
Heerlijkheid Amerongen (177 4) en 
verhuisde het gezin Post naar het Dros 
tehuis. Daar was zij gelukkig: ze 
dwaalde langs de uiterwaarden en daar 
ontstond haar debuutroman: "Het Land 
in brieven." (1788) Dat gaat over het 
leven op het platte land, over vriend 
schap tussen twee vrouwen en dat men 
God kan ervaren in de natuur. Ook de 
thema's: dood en eeuwigheid komen 
aan de orde. Het boek beleefde 4 druk- Het landhuis Emminkhuizen waarde fam. 
ken en was een succes. Post waarschijnlijk enige jaren verblijf hield 

Het portret van E. M. Post dat ter gelegenheid 
van de Reinhart-uitgave werd gegraveerd 
door Reinier Vinkeles naar een tekening van 
I. van 't Haft 
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Vader Post overleed in 1787 en Elisa 
beth ging met haar moeder en twee 
zussen naar Arnhem, waar haar ene 
broer predikant was geworden. De 
andere broer vertrok naar Guyana om 
fortuin te maken en werd daar eigenaar 
van plantages. Er werden over en weer 
brieven geschreven en toen ontstond 
het boek: "Reinhart of natuur en gods 
dienst. " Dat gaat het over de slaven 
handel. 
Zij verzet zich daartegen. Als haar 
moeder in 1792 sterft, verhuist Elisa 
beth met haar oudste zus Adriana Ma 
ria naar Velp. Het huis aan de Arnhem 
seweg noemden ze: "Retraite." Daar 
voelt Elisabeth zich zeer thuis en ze 
sluit vriendschap met de eigenaar van 
Biljoen en het landgoed Beekhuizen, 
baron van Spaen, zijn zus en dochters. 
De zusjes Post krijgen onbeperkt toe 
gang tot het landschapspark en daar 
ontstaan dan ook gedichten. 

"Lief beekje dat daar kronkelt, 
En zachljes murm 'lend vloeit, 
Zo aangenaam verdonkerd 

Door 't lommer dat hier groeit. 
Ik zet mij onder eiken, Op 't zwellend oe 

vermos, 
Geen zorg kan mij bereiken 

Hier in dit zalig bosch. 
Hoe geuren Eik en Berken, 
Wat is 't hier koel en fris. 

Hier voelt zich 't hert versterken 
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Dat mat en dorstig is 
Hoe lavend is dit water, 

0- welk een teug- het leeft. 
Men hoort van ver 't geklater 
Der bron die 't leven geeft." 

Uit"Voor eenzamen." 

Elisabeth Post was zoals we nu zou 
den zeggen: "overdreven gevoelig." 
Ze dichtte over "geknakte roosjes en 
wemelende wormpjes." Het frisse 
bloempje moest verwelken en de 
grijsheid hijgde naar het graf. Ze 
dweepte met de dood en in haar 
godsdienstige beleving was het graf 
de poort naar de hemel. Maar ze 
bezong het Gelders Arcadië op deze 
schone wijze: 

"0 zalig land, zoo rijk in schone 
vruchtb 're dalen. 

En heuvïen met geboomte en veldge 
was begroeid 

Waar klare beek jens, mild, zoo vrolijk 
kronkïend dwalen 

En bron bij bron, zoo rijk uit zwellend 
eeäte« vloeit.(-) 

o zalig land! Zoo rijk in trotsche donk're , 
boschen 

Op 't blaauwend heigebergte, en hier en 
ginds verbreid 

Alwaar de grond, begroeid met onder 
scheiden moschen 

Den moede wandelaar een mollig rust 
bed spreidt." 

I 
I 
I , 

Inscriptie Gastenboek Beekhuizen 
o Natuur hoe grootsch en streelend 

Ligt gy in dit zalig dal! 
Bij t gemurmel dezer beekjes, 
Bij het klaatren van dien val, 
Bij t gezuis der zagte windjes, 
Jn de blaad'ren van het bos, 

By den glans der milde droppen 
Jn het schoon bedaauwde mos, 
By het lied der nachtegaalen 
Jn het zagt en trillend groen, 

Bij het blaauwen gindseher bergen 
Die mijn oogen rusten doen, 
Ja by alles wat mijn zinnen 
Hier zoo zagt betovrend vleit, 
Voel ik het geluk des aanzyns; 
Met een stille dankbaarheid. 

Zalig mensch! wiens nedrig hulje 
Jn dit stil en hemels oord 

Staat verschoolen; die geen toonen 
Dan van vreede en blydschap hoord; 

Die, terwyl gewoel en zorgen 
Uwe stille wooning vlied, 

Bloemen van verborgen vreugde 
Voor uw voeten bloeien ziet. 

Hoe, hoe zinken de ydle glanzen 
Van den rijkdom van - een troon 
By de stille eenvouwge luister 
o Natuur van al dit schoon! 

Streel ai streel altoos het harte 
Van al de Eig'naars van dit goed 
Door dat rustig zagt genoegen 

Dat gy my genieten doet 
E M Post 

Den 29 April 1791 
Ze trouwde met de 8 jaar jongere Justus Lodewijk Over 
dorp die dominee in Noordwijk-Binnen was. Dat huwe 
lijk betekende dat ze haar geliefde Gelderland moest 
verlaten en het duurde nog even voor ze zo ver was. Met 
heimwee verliet ze Gelderland en in Noordwijk verdroeg 
ze de koude en vochtige zeelucht niet. 

N.tI~".t"c""'.iJ!c fl'e;n ;Ic"\," ·l;n.sa.:fte J)o~:?~".o::L 
'v c-a t:ë.helP.l (Illl'1t) 'N'·~·r.'J.a;:,_'lt:l .••• e r:! ; 

)~r.tmgt n:n~ :HIGI1.l.m.~} .1~'~·-1Si~l en .K=.~ll:il~,.'~} 
}~.n. :ril®X ~u:ilrl~ U:;:,·n_tl11..!'.n. VCllD:t"'~'. 

G~hc&~l ~rt:n 11 He!!:' gcW"ct'l 3.!.1:lke v- .f'.u.. 
:K~u: .h.ilr'~ JC:l! .. :Ut!!"CC1L .~~h1.k1:~0 ]~:r-'Y~!"!':' .. 

De afbeelding van Noordwijk uit De 
Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver. In dit 
dorp bracht EM. Post 14 sombere jaren door: 
ze mist de Veluwse natuur 

De pastorie te Epe met de tuin en het 'Hermiten 
Huisjen' die op verzoek van EM. Post 
aangelegd zijn 

Het zijn fragmenten uit de lange gedichten van Elisabeth 
Post. Maar hardop gedeclameerd zou dat zeker van toe 
passing zijn op een Oudheidkundige wandeling langs de 
Beekhuizense beek. 
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Ze miste de landelijke natuur van de 
Gelderse bossen en beken en ook de 
veelvuldige contacten met haar vrienden 
en bekenden. Ze was astmatisch en be 
gon aan depressies te lijden. Op de ver 
jaardag van haar man, in 1805, dichtte 
ze :"'k Zou zo graag uw jaardag vieren 

Beste gade! met een lied. 
Maar mijn stem is schor en beevend 

En mijn veldlier, waar is die? 
Ach, zij hangt aan een der wilgen 

In dit kaal en waafrig oord 
Daar zoo ver van berg en beeckjens 

Leeven en 
gezondheid kwijnt. " 

Het huwelijk bleef, tot haar grote ver 
driet, kinderloos. Ze was veel ziek. 
En de Noord-Hollandse natuur inspi 
reerde haar niet tot schrijven. Ze hoopte 
en bad dat haar man maar een beroep 
naar Gelderland kreeg. Dat gebed werd 
verhoord. In 1807 werd hij beroepen in 
Epe op de Noord-Veluwe, ze vertrokken 
en in de pastorietuin kreeg ze een werk 
kamer. Ze maakte tochtjes in de omge 
ving en ging weer schrijven. Ze raakte 
bevriend met Jan Hendrik Rouwenhoff, 
ex-burgemeester van Elburg en diens 
dochter Anna. Maar het herstel zette niet 
door en mi een ziekbed overleed Elisa 
beth Post op 3 juli 1812. Ze is 56 jaar 
geworden en werd begraven op de na 
tuurbegraafplaats op het landgoed Ton 
geren. Heide, mos en lage bosplanten 
bedekken haar graf. Twee maanden later 
stierf ook haar vriendin Anna, die vlak 
bij haar begraven is. Op haar grafsteen 
staat; "Hij leeft en ik zal leven. Dit stof 
wordt gezaaid door de Onsterfelijkheid. " 
De voorzitter van het Haags Dichtgenootschap herdacht 
haar met de volgende woorden: 

De grafsteen van EM. Post op het 
Rauwenhoff-familiekerkhof in de 
bossen bij Tongeren (gem. Epe) 

Monument ter naqedachtenis van EM. 
Post bij de Ned. Herv. Kerk te Epe. 
Het werd vervaardigd door de kunste 
naar W. C. Brouwer uit Leiderdorp 
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"De gade van Overdorp, de schrijfster 
van Het Land 

Wier geest en citertoon, zo velen kon 
bekoren 

verwisselde van stand, 
Zij, voor de Hemel lang gevormd door 

lichaamslijden 
de onsterfelijke Post 

Mag nu als engel, zich natuurspiegeling 
wijden 

Van "t logge stof verlost. " 

Maar we eindigen niet in mineur. Tot 
slot het gedicht uit haar laatst verzen 
bundel: "Ontwaakte zanglust," waarin ze 
over Velp het volgende schrijft: 

"Hoe vreedzaam ligt dat dorpje 
Daar aan den voet des heuvels 

Met al zijn boerderijen 
Zijn kleine lage hutten 
En bruine rieten daken 

Met groen bemoste vakken 
Zijn peer- en appel-boomgaards 

Zijn breede lindenboomen 
Die wandelpad en hutten 
Omschaduwen en koelen. " 

;. p ~' .cc»: Ite;) "!- ,. ...4 I!.a... k"--.:, 
\'o-.:~ H:"')~v-, ~;{-...-i a» ..... :z".....,r-4~ 

"1 ••..••. (; -I~." •... r;,....-:...Q, ~e ?fJ7../-~t::J 
'_'7~S,""';;l~y- ~...,Q.,...~1'_' 
(,,(; "j, ~.:.. ~.2J -tV{, "",-,j_ü/)~ k~~_ 
J~ ~'!--- ~ a.J+. fJc ~C4ft.-L... ~ 
J,_;..J) "'...,....~:_:, _0u-.w....-d{.. ~~. 
kjh. ~ _. 9 •.• i.,"-W ~ •••.•• ".i.. ~.~ 
t~ ~,p..;!._.......-D :z." rL'J..,~ .....A ,{..:f..4..':-'J.J<.<. 
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Inscriptie van EM. Post in de Vriendenrolle van 
de Amhemse Jacoba Maria Nijhoff. 

Bron: AN. Paasman Elisabeth Maria Post (1974) 
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'De kerken van Vieren-Zuid 
Jas Leeman 

In de jaren vijftig en zestig speelde het culturele en eco 
nomische leven zich vooral in Dieren-Zuid af. Daar 
stonden onder andere de apotheek, het postkantoor, de 
winkels, een hotel, een kleuterschool, drie lagere scholen 
(openbaar, R.K. en P.c.), een middelbare school, het 
politiebureau, de huisartsen- en tandartsenpraktijken, het 
notariskantoor en vier kerkgebouwen. Door de week 
gonsde zuid van leven en op zondag was het een komen 
en gaan naar de kerken. Op zondagmorgen kon je naar 
drie diensten in de rooms-katholieke kerk, de hoogmis 
van 10.00 uur werd aangekondigd met klokgelui. Op 
zondag gingen kerkgangers van de gereformeerde kerk 
vaak tweemaal naar de Opstandingskerk, andere gelovi 
gen gingen naar de Dorpskerk van de hervormde ge 
meente of naar de Protestantenbond. 

Veel mensen in Dieren wisten in die tijd niet van het 
bestaan van een klein gebouw, niet zichtbaar vanaf de 

straat met een religieus verleden. In de Spoorstraat liep 
een pad tussen huisnummer 32 en 36 naar een gebouw 
dat lange tijd een synagoge was geweest. Tot 1943 maak 
te de joodse gemeenschap gebruik van deze synagoge, de 
Dierense Sjoel. 

In 2018 zijn er in Dieren-Zuid vier kerkgebouwen en een 
kerktoren. Drie kerken zijn niet meer in gebruik voor 
kerkdiensten, van de Mariakerk rest slechts de toren, ze 
hebben hun functie voor de geloofsgemeenschap waar 
voor zij gebouwd werden verloren. In de vorige eeuw 
hadden de Nederlandse Hervormde Gemeente, de Gere 
formeerde Kerk, de Protestantenbond en de Rooms 
Katholieke Parochie ieder hun eigen kerkgebouw. 
Maar één kerk is na restauratie en verbouwing in 2010 
weer in gebruik genomen. Dieren heeft haar synagoge 
terug, de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is de 
vaste gebruiker. 

De gebouwen zijn nu rijks- of gemeentelijke monumenten of hebben geen status. 
Synagoge gebouwd in 1884 Spoorstraat 34 Gemeentelijk monument 
Gereformeerde kerk gebouwd in 1911 Zutphensestraatweg 20 Geen status 
Hervormde kerk gebouwd in 1848 Kerkstraat 41 Rijksmonument 
Protestantenbond gebouwd in 1912 Middelhovenstraat 11 Gemeentelijk monument 
R.K. Kerktoren gebouwd in 1925 Hogestraat 12 Gemeentelijk monument 

Oe Ark Vineyard Gemeente, 1984 Synagoge na verbouwing, 2009 
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Een nieuwe vleugel ,2014 Interieur synagoge, 2018 
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De Dierense Sjoel 
De Dierense Sjoel werd einde 1ge eeuw gebouwd en op 
22 januari 1884 ingewijd door de Joodse Gemeente Die 
ren. Het was een eenvoudig rechthoekig zaalgebouw met 
aan de voorzijde drie ijzeren rondboogvensters. Jaren 
later, in 1898, kon een leslokaal aangebouwd worden en 
nog later in 1903 een ritueel bad. Tot november 1942 
functioneerde de Joodse gemeente nog. De Dierense 
sjoel kwam in 1943 leeg te staan, de inhoud werd ge 
roofd en het gebouw verviel. Vervolging en deportatie 
maakten een einde aan het Joodse leven in Dieren. 
Slechts weinig Joodse families overleefden. Na de 
Tweede Wereldoorlog was de Joodse Gemeente te klein 
geworden om te kunnen voortbestaan. In 1950 is de 
Joodse Gemeente in Dieren opgeheven en bij Arnhem 
gevoegd. Het gebouw werd in 1952 verkocht aan de 
Dierense slager JA. Broshuis die in de Spoorstraat 26 
zijn slagerij had. Achtereenvolgens werd het een rokerij, 
woonhuis, timmermanswerkplaats, theater en kerkge 
bouw voor de Volle Evangelie Gemeente Vineyard. Deze 
gemeente groeide eruit. 
De in 2005 opgerichte Stichting De Dierense Sjoel heeft 
het gebouw in 2007 aangekocht en in 2009 verbouwd en 
gerestaureerd. De Dierense Sjoel is op 7 maart 2010 op 
nieuw ingewijd als synagoge. In 2013/2014 kon een lang 
gekoesterde wens in vervulling gaan, aan de achterzijde 
werd een nieuwe vleugel gerealiseerd. De aanbouw bevat 
een sociale ruimte die ook voor lesmogelijkheden ge 
bruikt kan worden. De Dierense sjoel is een gemeentelijk 
monument 

De Opstandingskerk van de Gereformeerde Kerk 
In 1911 werd aan de Zutphensestraatweg een nieuwe 
kerk gebouwd op de plaats van de oude kerk uit 1888. 
Het was een markant gebouw onder architectuur van de 
bekende Amsterdamse architect Tjeerd Kuipers. Hij 
ontwierp een gebouw in de zogenoemde rationalistische 
stijl, een stijl rond 1900, geïntroduceerd door H.P. Berla 
ge. Bijzonder was dat Kuipers alle ramen in een neo 
romaans aandoende rondboogstijlliet uitvoeren. 
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Gereformeerde kerk, nieuwbouw aan Zutphensestraatweg, 1911 

Opvallend aan de buitenzijde was de op een hoek van het 
kerkgebouw aangebrachte stenen adelaar. In 1927 werd 
nog een poging ondernomen om het bescheiden torentje 
van de kerk te verrijken met een luidklok, maar de con 
structie van het torentje werd te licht bevonden. In 1931 
werd het interieur opgeknapt. Begin zestiger jaren werd 
achterstallig onderhoud geconstateerd aan dak, ramen en 
vloer. Men besloot tot een grondige verbouwing. Andere 
voorstellen zoals sloop van de kerk of het bouwen van 
een nieuwe kerk 'over het spoor' werden terzijde gelegd. 

Opstandingskerk, het interieur met preekstoel en orgel, 1960 
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Gereformeerde kerk, 1911, Kerk na renovatie, 1962 

Architect Zuiderhoek maakte een ontwerp waarbij alleen 
de muren nog overeind bleven, maar waarbij verder alles 
vernieuwd werd. In 1962 kon de verbouwde kerk in ge 
bruik genomen worden. Het kerkgebouw was van buiten 
nogal veranderd, wit geschilderd, geen boogramen maar 
moderne glas-in-beton ramen, geen adelaar meer, de 
meerbeukige dwarsbeuk was deels gesloopt. 

In 1987 verscheen het boek 'Honderd jaar gereformeerd 
kerkelijk leven in Dieren 1887-1987', hierin wordt de 
feestelijke ingebruikneming in 1962 beschreven. Er staan 
alleen positieve geluiden over de verbouwing van de 
kerk. We mogen aannemen dat men geen bezwaren had 
tegen de forse ingrepen op het ontwerp van architect 
Tjeerd Kuipers. 
In 1968 werd een nieuw kerkgebouw in Dieren-Noord 
geopend, de Ontmoetingskerk, voor gebruik door zowel 
de hervormde gemeente als de gereformeerde kerk. De 
Opstandingskerk verloor zijn functie, aan het einde van 
de 20e eeuw werden er geen diensten meer gehouden en 
het kerkgebouw werd in 2000 verkocht. Dieren-Noord 
was aanzienlijk gegroeid in inwoneraantal, vrijwel alle 
belangrijke sociale instellingen zoals kerken, apotheek, 
banken, winkels, vestigden zich er. 
Na 2000 raakte het gebouw in onbruik, werd korte tijd 
zelfs gekraakt en verval sloeg toe. In 2013 waren er 
plannen voor sloop van het kerkgebouwen daarvoor in 
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Kerk buiten gebruik, 2017 (Pirn Groen Gelderlandery 

de plaats zou een nieuw woonzorgcomplex gebouwd 
worden. Bewoners uit de omgeving protesteerden tegen 
het voorgenomen plan, met name door de omvang van 
het complex en de te verwachten drukte die het met zich 
mee zou brengen. De gemeente Rheden liet in 2015-2016 
onderzoeken wat de mogelijkheden waren om het be 
stemmingsplan rond Zutphensestraatweg 20 te wijzigen 
in een woonbestemming en wat de status van het kerkge 
bouw was. Eind 2016 zou dan men dan tot een oordeel 
moeten kunnen komen. 
In het onderzoeksrapport wordt uitvoerig stil gestaan bij 
het cultuurhistorisch belang van het kerkgebouw. 
Echter: 'Zeker in zijn oorspronkelijk verschijningsvorm 
zou het kerkgebouw van Tjeerd Kuipers een monumenta 
le status verdienen als een voorbeeld van rationele kerk 
architectuur van een belangrijk architect'. Door de ver 
bouwing van 1962 en de huidige staat van het gebouw is 
er zoveel verloren gegaan dat het kerkgebouw geen be 
schermde status had en gesloopt mocht worden. 
Veel bewoners van Dieren vinden het jammer de aanblik 
te moeten missen van een beeldbepalend kerkgebouw op 
een plek waar dat al sinds 1888 het geval was. 

De Dorpskerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente 
Een kapel verbonden aan het Commandeurshuis van de 
ridders van de Duitse orde, het latere Hof te Dieren, was 
het eerste kerkelijk gebouw van het dorp. 
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De kapel werd in 1652 afgebroken. De pogingen tot her 
bouw faalden en daardoor kwamen de hervormden van 
Dieren onder de kerkelijke gemeente Spankeren 
Ellecom. Na de scheiding met Ellecom bleef het meren 
deel van de hervormden naar de kerk in Spankeren gaan. 
Na een vergeefse poging in 1789 om tot een eigen kerk 
te komen, werd in 1846 de stichting van een kerk en 
pastorie in Dieren in gang gezet. 
De Nederlandse Hervormde Gemeente in Dieren werd in 
1848 zelfstandig. In de jaren 1846-1848 werd de Dorps 
kerk gebouwd in opdracht van Sophia Wilhelmina van 
Heeckeren van Kell, weduwe van IU.W. van Wassenaer 
Obdam, bewoonster van het Hof te Dieren. De kerk werd 
in een neoclassicistische stijl ontworpen door de Elle 
cornse architect J. Brink Evers. De eerste steen werd op 
24 november 1846 gelegd door de opdrachtgeefster, en 
kele weken voor haar overlijden op 13 januari 1847. 
De tekst op de steen boven de entree herinnert aan deze 
eerstesteenl e gging. 
De kerk had oorspronkelijk een rechthoekige vorm, een 
zogenoemde zaalkerk. Dertig jaar later, in 1876, vond er 
een uitbreiding met een beuk in noordelijke richting 
plaats. De kerktoren bestaat uit drie geledingen, die zijn 
opgetrokken in baksteen. 

De toren wordt bekroond door een vierkante verdieping, 
waarin aan elke zijde een uurwerk is aangebracht. Op het 
koepeldak van de toren staat een weerhaan. 
De kerk is erkend als rijksmonument en werd in 1978 
ingeschreven in het monumentenregister. In verband met 
de uitbreiding van woningbouw in Dieren-Noord vond in 
1963 oriënterend overleg plaats tussen de Nederlandse 
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, ge 
richt op mogelijke gezamenlijke kerkbouw in Dieren 
Noord. Dit overleg heeft geleid tot de bouw van de Ont 
moetingskerk, die in 1968 in gebruik werd genomen. 
Er bleek niet langer behoefte te bestaan aan twee kerkge 
bouwen in Dieren-Zuid, alle diensten werden gehouden 
in de Ontmoetingskerk. 
In 2000 zijn beide kerken verkocht. Het interieur van het 
kerkgebouw aan de Kerkstraat werd na 2005 verbouwd 
en geschikt gemaakt voor andere doeleinden zoals expo 
sitieruimte en kantoormogelijkheden. Het pand wordt nu 
te huur aangeboden als een bijzonder stijlvolle, multi 
functionele bedrijfsruimte. Aan de buitenzijde doet het 
goed onderhouden gebouw in 2017 nog steeds denken 
aan een stijlvolle kerk waar men ooit te voet of per fiets 
ter kerke ging. Het is nu een Rijksmonument, er worden 
geen kerkdiensten meer gehouden. 

I DIEREN, - Hery. Kerk. 

Nederlands hervormde kerk,1925, 
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Ned. herv. kerk, buiten gebruik, 2017. Interieur; 2006 
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Kerk Protestantenbond, 1912. 

De Protestantenbond 
De voormalige kerk van de Nederlandse Protestanten 
Bond in Dieren stamt uit 1912 en werd ontworpen en 
gebouwd door de Dierense timmerman/aannemer AR. 
Schoonman en zijn zoon, de bouwkundige J.R. Schoon 
man. Het gebouw vertoont kenmerken van de stijl van 
Berlage. Het heeft een aantal hoge glas-in-loodramen in 
pasteltinten en een rond venster boven in de voorgevel 
met de symbolen van geloof, hoop en liefde. Het gebouw 
is een gemeentelijk monument. 
Nadat de afdeling Dieren van de Nederlandse Protestan 
ten Bond werd opgeheven, was het kerkgebouw niet 
meer in gebruik als kerk. Het gebouw werd in 2011 ver 
kocht. Eind 2012 werd het de locatie van Tagore: ruimte 

Kerk buiten gebruik, 2017 Interieur, 1927. (coII. Twan Custers) 

voor kunst, debat en inspiratie. Dat centrum is begin 
2015 gesloten en het kerkgebouw is sindsdien in gebruik 
als woonhuis. 

De Toren van de R.K. Maria-kerk 
De bouw van de kerk van Maria of Onze Lieve-Vrouw 
ten Hemelopneming van de rooms-katholieke parochie 
aan de Hogestraat in Dieren vond plaats in 1894. De 
architect van de kerk was de bekende architect A Tepe, 
die al vele neogotische kerken op zijn naam had staan. 
Bij de bouw van de kerk was rekening gehouden met de 
mogelijkheid om een toren te plaatsen tussen het kerkge 
bouwen de Hogestraat. In 1923 ontving het kerkbestuur 
een schenking van Mr. F.J.M.A Reekers waarmee de 

Rooms Katholieke Mariakerk nog geen toren, 1910 

22 

Interieur, 1945. Kerk met toren, 1960. Achterzijde toren, 2017 
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Eind 1974 bestond het voornemen de Maria-kerk, toren 
en kerkschip, te slopen. Twee kerken, waarvan de Maria 
kerk bouwvallig en ouderwets werd geacht, in stand 
houden was volgens het parochiebestuur niet haalbaar. 
Eind 1975 werd de Maria-kerk voor de eredienst gesloten 
en werd de inventaris verkocht. De kerk werd in 1976 
voor 1 gulden door de gemeente Rheden overgenomen. 
Eerder werd door college en raad van de gemeente beslo 
ten de gehele kerk te slopen. 
Na veel protest uit de Dierense gemeenschap werd onder 
voorbehoud besloten de kerktoren te sparen. Onder aan 
voering van Comité K12 werd voldaan aan de gestelde 
voorwaarden en besloot de gemeenteraad in 1976 de 
kerktoren te behouden en het schip van de Maria-kerk te 
laten slopen. In 1978 was het zo ver, de Maria-kerk werd 
afgebroken, alleen de toren bleef over. Veel bewoners 
van Dieren en zeker de ouderen die de kerk nog in volle 
glorie hadden meegemaakt namen met weemoed af 
scheid. 
Pas in 1984 stemde de gemeenteraad in met het voorstel 
een krediet beschikbaar te stellen voor restauratie en de 
toren voor 1 gulden te verkopen aan de Stichting De 
Dierense Toren, opvolger van Comité K12. De toren 
kreeg ook de status van gemeentelijk monument. 
De exploitatie was in handen van de stichting De Dieren 
se Toren. Juni 1987 kon de verbouwde toren in gebruik 
worden genomen met bestemming kantoor-, vergader- en 
ontmoetingsruimte. In de bestrating achter de toren zijn 
de contouren van het voormalige kerkgebouw zichtbaar 
gemaakt. 
Een beeldbepalend element van het dorp was behouden. 

Ouáfieidliundlge Xring Rheden-Rozendaal. 

De kerk van boven, met aan de linkerzijde het parochiehuis; omgeven 
door links de Lagestraat, midden-boven de Doesburgsedijk en rechts 
de Hogestraat, 1960 
bouw van een kerktoren bekostigd kon worden. De archi 
tect van de kerktoren was W.A.M. te Riele. In 1925 werd 
de ruim 45m hoge toren in gebruik genomen. Het uur 
werk in de toren was een schenking van de kinderen van 
steenfabrikant Van de Loo en zijn echtgenote. Het uur 
werk van de klok staat nog steeds op zijn oude plaats en 
drijft de wijzers op de aan vier zijden van de toren ge 
plaatste wijzerplaten en het slagwerk aan. Vroeger werd 
het slag- en uurwerk aangedreven door gewichten, nu 
gebeurt dat elektrisch. De huidige klokken zijn in 1948 
gegoten door Js. Timmer & Zn. uit Amsterdam, naar 
model van de drie klokken uit 1925 die geroofd waren in 
de Tweede We.reldoorlog. 
Eind zestiger jaren nam de bevolking in Dieren-Noord 
steeds verder toe en daarmee ook het aantal parochianen. 
Het parochiebestuur constateerde in die jaren gebreken 
aan het kerkgebouw. Onderhoud en verwarming zouden 
steeds meer geld gaan kosten. 
De excentrisch ligging van de Maria-kerk en de bouw 
valligheid waren de belangrijkste motieven om in Die 
ren-Noord een nieuwe kerk te bouwen. De hoek Harder 
wijkerweg-Rode Kruislaan bleek het meest centrale punt 
van Dieren en daar werd in 1971 de nieuwgebouwde 
Emmauskerk ingewijd. 
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Epiloog 
Sinds lange tijd is in Dieren-Zuid het Kerkgenootschap 
Vineyard Gemeente gevestigd. 
Het genootschap was van 1983 tot 2007 gehuisvest in de 
voormalig synagoge. Het kerkgenootschap Vineyard 
noemde het gebouw toen 'De Ark'. 
In 2018 maakt het kerkgenootschap gebruik van de door 
hen aangekochte en verbouwde, voormalige R.K. St. 
Joannesschool in Dieren. 
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Dieren - R,. 1(. School 

St. Joannesschool, 1923 

Weliswaar geen oorspronkelijk voor het genootschap 
gebouwd gebedshuis maar met deze school IS er een 
tweede praktiserende kerk in Dieren-Zuid. 
De school is een gemeentelijk monument. 

Bronnen 
F. van Zadelhoff, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in vroegere 
tijden, 1958 
J.J.M. van Gessel, Oe bouw van de Dierense toren, Ambt & Heerlijk 
heid no. 80, dec. 1984 
Wolter te Riele, bouwmeester van de Dierense toren, P. G.J. Breu 
kink, A&H no 80, dec. 1984 
Gerbrand Kamerling Honderd jaar gereformeerd kerkelijk leven in 
Dieren 1887-1987, 1986 
Hans Kooger Joods leven in Dieren, Rheden en Velp, 1987 
Bert Dirkse van den Heuvel, Geloven aan de Veluwezoom, 1999 
Jeroen van Gessel en Peter Breukink, Oe Dierense Toren, 2005 
Memo cultuurhistorie Zutphensestraatweg 20, gem. Rheden, 2015 
C.T. Scheffers, Inventaris NH Gemeente, Dieren, 2016 
'Buurt vreest komst woon-zorgcomplex op plek verloederde kerk' De 
Gelderlander 22 02 2017 
Programmaboekje Open monumentendag gemeente Rheden, 2017 
Mw. Maud van der Knaap, Stichting Dierense Sjoel; 
www.dedierensesjoel.nl; www.reliwiki; www.wikipedia 
Afbeeldingen van de Rijksdienst voor het culturele erfgoed op blz. 4, 
5 en 6 
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Marktkoopman van Erwin Kulsdom 
Het Buurtschap van Dieren gaf Erwin Kulsdom opdracht 
een beeld te maken voor de plaats waar vroeger de markt 
werd gehouden. Hij maakte daarvoor een uit soepele, 
ronde vormen opgebouwde marktkoopman met een krat 
en in zijn geheven linkerarm een glazen bol. Soms is dat 
een symbool dat het kijken in de toekomst verbeeldt. 
Misschien ook hier omdat Dieren zich snel heeft ver 
jongd en uitgebreid? 
Het beeld de marktkoopman staat op het Marktplein, 
hoek Kerkstraat/Hogestraat in Dieren, sinds 2003 

Erwin Kulsdom volgde een opleiding aan de Design 
Academy in Eindhoven. Hij woont en werkt in Dieren. 

Bron: Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur 
I nfo: www.rhedenopdekaart.nl/Dieren/kunstwerken 
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ZOEKTOCHT NAAR TWEE ONBEKENDE TOMMIES 
John Kapteijn 

Middachterallee 16 april 1945 
Iedereen kent de kaarsrechte laan met de dubbele rij beu 
ken aan weerskanten tussen De Steeg en Ellecom. Feite 
lijk onderdeel van de weg van Arnhem naar Zutphen. Na 
de bevrijding van Arnhem kwam de Middachterallee dan 
ook in de 'Route Maple Leaf Up , te liggen. Het Esdoorn 
blad (Maple Leaf) was symbool van Canada dat met de 
Britten de strijdmacht vormde die dit deel van Nederland 
moest bevrijden van de Duitse bezetting. De Duitse be 
zetter zag het einde naderen. Op 7 maart waren geallieer 
den de Rijn bij Remagen overgestoken. Britten en Cana 
dezen waren daarna naar het noorden afgebogen. Voort 
varend, want op 16 april werd de stad Groningen bevrijd. 
De Duitse troepen echter, bestonden grotendeels uit on 
gemotiveerde oude mannen en jonge jongens die boven 
dien slecht bevoorraad waren. Terwijl het Rode Leger 
Berlijn naderde, trachtten de terugtrekkende eenheden in 
het westen het vege lijf te redden Tegen die achtergrond 
was het dat in de nacht van 5 op 6 april de bewoners in 

De sporen van zinloze vernielzucht, de eens beroemde Middachter Allee 
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De Steeg werden opge 
schrikt door zware ont 
ploffingen. De Duitse 
bezetters waren begonnen 
de beuken van de binnen 
rij van de Middachteral 
lee met trotyl te vellen. 
Op 10 april gingen ze 
daarmee verder. Van het 
deel van de Allee tussen 
het dorp De Steeg en de 
oprijlaan van het kasteel 
werd de zuidoostelijke rij 
op deze manier geveld. 
Van de 1500 bomen die 
omstreeks 1770 waren geplant hadden de Duitsers 145 
bomen geveld om de opmars van de oprukkende Brits 
Canadese eenheden zoveel mogelijk te vertragen. 
Met de omgevallen bomen dwars over de weg, voorzien 
van boobytraps en omringt door mijnen zou het de geal 
lieerden in ieder geval ophouden. 

Middachter-Allee Canadese engineers 
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Het ruimen van de versperring voorkwam een snelle 
opmars en gaf de Duitsers tijd om elders hun verdediging 
in te richten. Het blokkeren van wegen met bomen heet 
in het genie-jargon: het aanbrengen van verhakkingen. 

Ooggetuige 
De heer Alex Muller was er als 19-jarige bij toen de een 
heden van het 49 (West Riding) Infantry Division - Polar 
Bears - op maandag 16 april 1945 door De Steeg heen 
trokken. 
Hij stond zich met anderen op de Hoofdstraat ter hoogte 
van Het Postkantoor te vergapen aan de stoet van militai 
re voertuigen die allemaal richting Dieren wilden. Tot 
die enorme knal. De explosie veroorzaakte een grote 
donkergrijze wolk, daar waar de oprijlaan van Kasteel 

Met Tommy in de Hoofdstraat 
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Middachten aansluit op de Middachterallee. Pas dagen 
later werd bekend dat er ook twee Engelse soldaten wa 
ren omgekomen. Zij waren omgekomen toen ze bezig 
waren op 16 april de Middachterallee weer vrij te maken. 
Stuit een leger op een obstakel dan wordt ogenblikkelijk 
'genie naar voren' geroepen. Dit legeronderdeel is name 
lijk niet alleen gespecialiseerd in het opwerpen van hin 
dernissen en het aanleggen van versperringen maar ook 
in het opruimen daarvan. Zo ook in het geval 'De Steeg '. 
De genie beschikt over materieel en gereedschap om de 
klus te klaren. Lex Muller herinnert zich nog goed de 
bulldozer. Zoiets hadden ze in De Steeg nog nooit voor 
bij zien komen. Maar wie waren die 'twee Tommies " die 
omgekomen waren? 

De zoektocht 
Op 18 april 2015 - toen de jaarlijkse Markt-op-Steeg 
werd gehouden - startte de zoektocht op internet. Via de 
site van de organisatie die de laatste rustplaatsen van alle 
slachtoffers van die wereldwijde inzet gedurende twee 
wereldoorlogen beheert - Commonwealth War Graves 
Commission - is er een keurige zoek-functie op datum 
en land. 

De Majoorsfoto is gemaakt tegen de gevel van de lagere school in De 
Steeg. De majoors maakten allemaal deel uit van de staf van het 
bevrijdende Britse legeronderdeel. 
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Zo kwam er een 
overzichtelijke lijst 
boven van alle ge 
sneuvelden op 16 
april 1945 in Ne 
derland. Tussen de 
overledenen ston 
den op 16 april 
1945 twee 'sap 
pers', sappeurs in 
goed Nederlands, 
een categorie genis 
ten met hun specia 
lisatie, zoals je ook 
pontonniers en mi 
neurs hebt. Twee 
personen die inder 
daad bij de Engelse 
genie zaten: Royal 

Sherman voor Diepesteeg 14 Engineers. 
De site gaf ook hun 

leeftijd en waar ze begraven lagen. Nota bene via een 
Duitse site die alle oorlogsslachtoffers rubriceert, onge 
acht aan welke kant ze vochten, werd ook nog duidelijk 
bij welke compagnie deze mannen waren ingedeeld: 294 
Field Company was de eenheid van het korps Royal En 
gineers dat deel uit maakte van de troepen die van Velp 
naar Dieren oprukten. 

Namen en leeftijden 
Donald Chisholm, 32 jaar oud en z'n maat William 
McLaren, 23 jaar oud kwamen om het leven op de dag 
dat De Steeg bevrijd werd. Als gevolg van wat wij nu 
een berm bom zouden noemen, toen een boobytrap. Een 
explosief, een mijn, om het ruimen van de versperring te 
bemoeilijken. 
Om zekerheid te krijgen dat het om deze twee mannen 
gaat, is er vervolgens contact gelegd met het archief van 
het museum Royal Engineers te Gillingham, UK en met 
de National Archives in Londen. 
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Daar worden alle dagrapporten van Britse legereenheden 
bewaard. 

Sneuvelbereidheid 
Toen op D-day tussen de 130.000 en 156.000 militairen 
Het Kanaal overstaken en landden op de stranden van 
Normandië waren ze zich er allemaal van bewust dat de 
kans om te sneuvelen zeer groot was. En het risico was 
groot. Naarmate de opmars van de geallieerden echter 
vorderde en de Naziterreur steeds verder werd terugge 
drongen, kwam na 10 maanden het eind van de oorlog in 
zicht. In ieder dorp en in iedere stad werden de bevrijders 
met groot enthousiasme binnengehaald. Natuurlijk dach 
ten deze soldaten na over het moment dat alles voorbij 
zou zijn en ze terug zouden keren naar huis. Om dat 
vreemde Nederlandse woord maar eens te gebruiken hun 
'sneuvelbereidheid' nam af, hoe dichter de capitulatie 
van Duitsland naderde. Het is daarom des te schrijnender 
dat amper een maand voor de overgave Chisholm en 
McLaren sneuvelden in het stil en vredig dorpje tussen 
boom en stroom. 

Laatste rustplaats 
Chisholm en McLaren liggen begraven op het Britse 
oorlogskerkhof te Uden. Op 4 mei 2015 bezocht ik de 
graven in blok 2, rij F nummers 11 en 13. 
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Daar raakte ik aan de praat met de 'over 
buurman' van de begraafplaats, de heer 
Antoon Verbakel. Ik had aanvullende in 
formatie voor hem en hij kwam met zaken 
die ik nog niet wist: Chisholm en McLaren 
zijn namelijk tijdelijk begraven geweest 
(wellicht direct vanaf de plaats van sneuve 
len) te Westervoort en in de zomer van 
1946 door de 55e Graves Concentration 
Unit van het Britse leger overgebracht naar 
/ herbegraven te Uden. 
De 294 Field Coy - Royal Engineers had 
den overigens drie dagen daarvoor nog drie 
collega's verloren. Ook die waren tijdelijk 
begraven bij de zusters te Westervoort. Het 
ZIJn: 
- Sappel' David Blaycock (21) uit Swindon, 
Wiltshire op 13 april 1945, graf Uden 
2.E.7; 
- Sapper Charles Edward Day (24) . io 13 
april 1945, graf Uden 2.A.7; 
- Sapper John Watson Steel (19) uit Dalbeattie, Kir 
cudbrightshire, graf Uden 2.E.5. 

Oe graven van O. Chrisho/m en W. McLaren 
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UIT: Het Britse Oorlogskerkhof Uden 'De graven en hun 
geschiedenis' door A. Verbakei (2010). 

CHISHOLM, Sapper, DONALD, Gesneuveld tijdens de Operatie "Ouick Anger" - aanval op/bevrijding 
1880176.294 Field Coy, Royal Engineers. van Arnhem en de Veluwe vanuit WestervoortJDuiven - en tijdelijk 
16th April, 1945. Age 32. begraven op "IJsseloord" in de tuin van het zustersklooster, achter de 
2.F.13. r.-k. meisjesschool te Westervoort (In totaal twintig gesneuvelden). 

McLAREN, Sapper, WILLlAM, Gesneuveld tijdens de Operatie "Ouick Anger" - aanval op/bevrijding 
14213366. 294 Field Coy. Royal Engineers. van Arnhem en de Veluwe vanuit WestervoortJ Duiven - en tijdelijk 
16th April, 1945. Age 23. begraven op "IJsseloord" in de tuin van het zustersklooster, achter de 
Son of John and Margaret McLaren, of Galashiels, Selkirkshire; hus- r.-k. meisjesschool te Westervoort (Verzamelplaats met twintig gra- 
band of Sarah McLaren, of Galashiels. ven). 
2.F.11. 
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War Diary 
In deze moderne tijden zijn veel archieven digitaal open 
gesteld. Zo ook de National Archives in Londen. Het 
ging er dus om duidelijkheid te krijgen wat er op de 16de 
april 1945 nou precies was misgegaan. Uit een eerste 
opvraag kon slechts worden opgemaakt dat de organieke 
sterkte van de 294 Field Company Royal Engineers per 
16 april van 252 naar 249 man was gegaan. 
Daarvan zouden er dus twee gesneuveld zijn en een der 
de wellicht zwaar gewond. Verder werd er slechts ver 
wezen naar een aantal bijlagen. Deze bijlagen zijn ver 
volgens ook bij de National Archives opgevraagd. Een 
van de bijlagen bevat het verslag van de opdracht die het 
2de peloton mocht uitvoeren. Dat verslag vermeldt het 
ongeval tijdens Operation "Swanning". 
Uit het rapport (Appendix J, Folio Nr. 11) van sergeant 
T.R. Wells van de Royal Engineers: Two men were killed 
and one wounded. The only solution to the cause of the 
explosion is that a bomb had been hidden under a tree 
and also under intact cobble stones. It is also possible 
that this particular bomb had been fitted with a very 
short delay Juse of some description because it never 
exploded until the tree had been moved nearly oif the 
road. 

Er was die 16de april 1945 op de Middachterallee geen 
sprake van een vuurgevecht. De Duitsers waren daar al in 
geen velden of wegen meer te bekennen. Zoals een paar 
dagen daarvoor in Arnhem waren er ook geniesoldaten 
slachtoffer geworden van de risicovolle taak die voor hen 
was weggelegd .. De slachtoffers en de gewonde zijn op 
de reguliere wijze afgevoerd. 
Aanvankelijk dus naar Westervoort, vanwaar de gealli 
eerden hun oversteek van de IJssel ook begonnen waren. 
In de Bevrijdingsatlas Veluwe (1985, Van de Weerd, 
Veldheer, Crebolder) worden gevechtshandelingen in dit 
deel van Nederland minutieus beschreven. 
Het boek bevat ook een "Roll ofhonour". 
Deze lijst vermeldt alle gesneuvelde geallieerde militai 
ren op de Veluwe, met naam, rang, onderdeel, waar en 
wanneer ze gesneuveld zijn, plaats waar ze in eerste in 
stantie begraven waren en de plaats waar ze zijn herbe 
graven. De sappers Chisholm en Mclaren van de 294 
Field Company staan ook op deze lijst: gesneuveld op 16 
april 1945. 
Alleen blijkt niet uit de lijst waar ze gesneuveld zijn. 
Waarom dat gegeven ontbreekt is niet duidelijk. 

Bord in de Middachterallee met aanklacht apri/1945 
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Herplant Middachter Allee, 1948 
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gebruikt om de tuinman of de koetsier te ontbieden. 
(tuinman 1 x luiden - koetsier 2 x luiden, b.v.) Zowel de 
tuinman als de koetsier woonden in vroeger dagen direct 
naast de hoofdwoning. 
De tuinbaas was door zijn kennis van tuinen en planten 
de gunsteling van "mevrouw", daar hij haar "taak" om 
het aanzien van het landgoed vorm te geven ten zeerste 
kon verlichten. 
De koetsier was de gunsteling van "mijnheer", daar hij, 
als hij de -duur gekochte- paarden goed mende, de 
bewondering van iedereen oogstte. Bovendien zorgde de 
koetsier dat "mijnheer " veilig thuiskwam, bij goed en 
slecht weer. Zeker in tijden dat er nevel was of indien 
"mijnheer" beneveld was. Had "mijnheer" een neut te 
veel op, of had hij een "lief', dan hield de koetsier de 
mond stijf dicht. 
Deze dienstbaren moesten altijd zeer alert zijn op het 
luiden der klok, anders hun echtgenotes wel. 

Frans Wellink 

Elk huis van enige importantie had een luidklok in 
vroegere dagen. Eventueel voorzien van een uurwerk. 
Rhed erh of, Rhederoord, Valkenberg, de Roskam, zelfs 
het postkantoor in de Steeg schijnt er een gehad te 
hebben. Dit was nodig om de tijden van het uurwerk aan 
te geven, het personeel op te roepen of om hulp op te 
roepen bij brand. De achterliggende gedachte om iets 
over de luidklok van de Kruishorst en van de Dorpskerk 
van Rheden te vermelden is de toevalligheid dat er 
precies 100 jaar tussen het gieten van de een en de 
andere klok zit. 

De luidklokken van de Kruishorst 
De luidklok die in de klokkenstoel van het hoofdhuis 
hangt, was in vroeger dagen opgehangen in een 
klokkentorentje op het dak van de aangrenzende 
tuinmanswoning. Aan het hoofdhuis hing oorspronkelijk 
een kleinere klok. De klokken zijn in 1980 door mij 
gewisseld. 
De oorspronkelijke klok aan het hoofdhuis behoefde niet 
zo krachtig te zijn, aangezien deze klok alleen werd 

Hotel de Roskam met duidelijk zichtbaar op het dak een klokkenstoel 
met luidklok. Foto's W.de Wit, omstreeks 1900 
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De klok op de tuinmanswoning moest wel krachtiger 
zijn, want hij moest op het gehele landgoed hoorbaar 

Rhederhof met klok en klokkenstoel met luidklok 
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De grote luidklok van de Kruishorst. Links op de klok staat N 1747 

zijn. De tuinbaas was immers de bedrijfsleider. Hij kon 
via zijn klok communiceren met het overige tuin 
personeel, dat ergens anders bezig was op het landgoed. 
Hij kon het einde der werktijden aangeven, personeel 
oproepen en uiteraard kon hij zelf ook opgeroepen 
worden door zijn vrouw, als men hem nodig had op het 
hoofdhuis. Overigens had de "baas" elke ochtend een 
"werk-bespreking" met "mevrouw", over de die dag door 
haar te nuttigen groenten, de benodigde bloemen voor de 
tafelschikking en vazen binnenshuis en overige lopende 
zaken. Uiteraard wel met de pet in de hand en staande in 
het boudoir van "mevrouw". 
Toen uw scribent het landgoed nog bewoonde zijn de 
klokken door hem gewisseld om reden dat de plaats van 
de tuinman is overgenomen door hemzelf. In die tijd 
moest "mijnheer" zelf opdraven als "mevrouw" de klok 
luidde omdat de koffie gereed was, de maaltijd werd 
opgediend, bij onverwacht bezoek of een dringend 
telefoontje. De grote klok heeft de volgende tekst in 
relief ingegoten: 

1747 - SOLI - DEO - GLORIA 
Volgens onze vrome huisschilders, de gebroeders Pieper, 
die de tekst ontdekten, betekent deze spreuk: 

A&H 202 

1747 - GLORIE AAN DE ENIGE GOD 
De kleine klok heeft geen kenmerken. 

De luidklokken van de Dorpskerk 
Het vermelde jaartal 1747 bracht mij op het idee dat er 
misschien een verband tussen de klokken van de 
Dorpskerk te Rheden en die van de Kruishorst zou 
kunnen zijn. 
Wat was namelijk het geval. In de Dorpskerk te Rheden 
hangen twee klokken, de kleinste van deze twee is in 
1647, honderd jaar eerder dan het jaartal in de hierboven 
genoemde grote klok van de Kruishorst, in Zutphen 
gegoten door de gebroeders Hemony, klokkengieters. 
Deze klokkengieters goten onder andere de klokken voor 
de Walburgiskerk te Zutphen, voor het Paleis op de Dam 
te Amsterdam, de Dom te Utrecht en de Martinikerk te 
Groningen. 
De genoemde (kleine klok) in de Dorpskerk draagt als 
opschrift op de bovenste regel: 
Die dear leven wil ick noden en beklagen ook de 
doden 1647 
De tweede regel vermeldt: 
P. eH.: Hendrixen. K.M.R. D-V-Heerdt : J.V. 
Meerkeren : A. Creter :P.Z.V. Arnhem.S : 
Door de gebruikte afkortingen en spelfouten is de tekst 
moeilijk te begrijpen. De tekst luidt: 
Peter en Hendrick Hendrixen - Kerkmeesters Daem 
van Heerdt, Johan van Meekeren, A.Creter Pastoor, 
Zeger van Arnhem Scholt. 

Verder is de klok nog versierd met engelen, wij manken 
en een roofscène. 
Tevens de vermelding van de naam J. v. Meekeren 
bracht mij op het idee dat er een verband zou kunnen zijn 
tussen de klokken van de Kruishorst en de Dorpskerk. 
Een hersenspinsel? Indien er geen verband is, vind ik het 
toch iets om te verhalen. Ook de grote klok in de 
Dorpskerk heeft met de vroegere bewoners van de 
Kruishorst van doen. Deze klok heeft als opgegoten 
datum 1671 en vermeld dezelfde lieden als hierboven 
genoemd en: Johan Joost van Mekeren Ampsioncker. 
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(Wie meer wil weten over de grote klok in de Dorpskerk: 
zie de uitgave van onze vereniging "De Oude St. 
Mauritiuskerk te Rheden" geschreven door Adriaan 
Kolkman en Walter de Wit) 

Fragment van de kleine klok uit de kerk te Rheden. 
Onderste regel rechts J. v. Meekeren Foto Adriaan Kolkman 

Zoals eerder al vermeld - Ambt en Heerlijkheid nummer 
198 - was Johan van Meekeren de vader van de laatste 
bewoner van de Kruishorst. 
Hij was Ambtsjonker. Deze titel was gebonden aan het 
bezit van een bepaalde oppervlakte aan grond en overige 
bezittingen in het buurtschap en men moest van aanzien 
zijn. De Ambt jonkers spraken recht en hadden zitting in 
het provinciebestuur. Tevens hadden zij het recht om 
pastoors te benoemen en hadden zij zitting in het 
Kerkbestuur. Zou tegenwoordig als "wonderlijk" worden 
ervaren, deze vervlechting van wereldse en geestelijke 
macht. Zoals het wrange mopje uit die tijd verhaalt: Na 
de benoeming van de pastoor, werd er een rondrit per 
rijtuig door het dorp gehouden met als inzittenden de 
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pastoor en de jonker. Toegejuigd door het volk sprak de 
jonker tot de pastoor, wijzend op de jubelende menigte: 
"Houdt u ze maar dom, ik houd ze wel arm." 
Of dit wrange grapje van toepassing was in Rheden 
vermeldt de historie niet. 
Trouwens, erg lang bleven de van Meekerens niet meer 
in de funotie van Ambtsjonkers, zij hadden grote 
schulden en moesten hun bezit belenen of verkopen. 
De beroerde tijden zullen hieraan wel meegedragen 
hebben. Zoals de geschiedenisboekjes ons leren: 

1672 - Rampjaar . 
Het Land was Reddeloos 
Het Volk was Redeloos 

De Regering was Radeloos 

De kleine klok van de Dorpskerk werd gebruikt in tijd 
van nood en bij brand. 
De grote klok werd gebruikt voor trouwen en rouwen. 
Hoe rijker de trouwers en rouwers waren, des te langer 
werd de klok geluid. In de 18e eeuw werd er tweemaal 
geluid. Eenmaal bij het overlijden en eenmaal tijdens de 
begrafenis, en dit gedurende een half of heel uur. 
Bij het verscheiden van de eigenaren van de 
Scherpenhof, de Brink of de Kruishorst: '3 Poosen 
daags, ieder poos een uur. ' 
Arme koster die toen de klok moest luiden. 
Wanneer deze klok geluid wordt, is zijn geluid op de 
Kruishorst te horen. 
Indien deze klok voor mij geluid zou worden, zal ik hem 
echter niet meer horen. 

Een niet zo mooi verhaal over deze klokkenluiderij is de 
volgende. Omstreeks het jaar 1900 woonde op de hoek 
Kerkstraat / Dorpstraat de dorpsarts, deze werd zo ziek 
van het langdurig luiden der klokken bij begrafenissen 
dat hij een bezwaarschrift bij de Gemeente indiende 
tegen dit langdurig klokgelui. Aan zijn bezwaar werd 
geen "gehoor" gegeven. Beide klokken van de Dorpskerk 
zijn door de Duitsers in 1943 geroofd, ten behoeve van 
hun wapenindustrie en na de oorlog weer teruggevonden 
in Tilburg. 
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Koster Keizer met zijn vrouw bij de teruggevonden klokken. (1945) 

Op 2 augustus 1945 zijn ze weer teruggehaald en op 19 
augustus 1945, voor het eerst na de bevrijding, weer 
geluid. 

Bronnen: 
Dorpskerk te Rheden - Levend Monument, Rhedens Verleden 1960. 
Adr. Kolkman De oude St.Mauritiuskerk te Rheden, Oudheidk.Kring 
No. 31. Archief Adr. Kolkman. 

Klokkenstoel met klok op schoorsteen Kruishorst. 
De huidige eigenaar van het landgoed weet - na de verbouwing - niet of en waar, hij de klokkenstoel zal bevestigen 
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'Het. vaandei van Yefp voor Oranje 
Gety Hengeveld 

Het vaandel 
Omdat het borduursel aan de achterkant werd vastgezet 
met lijm, en omdat daar als bescherming en versteviging 
kranten en jute tegenaan werden geplakt, weten we dat het 
vaandel van Velp voor Oranje werd gemaakt in de zomer 
van 1919. De Belgische restaurateur fotografeerde precies 
99 jaar later, in de zomer van 2018, de nog vastzittende 
stukj es krant. 

De nog vastzittende stukjes krant ontdekt bij de restauratie in 2018 

De onthulling van de Wilhelminabank op 4 september 1923 

34 

Het vaandel bij de optocht op 4 september 1923 

De eerste afbeelding van het vaandel dateert van 1923. 
Vol trots poseren bestuursleden van Velp voor Oranje op 
4 september 1923 met het vaandel bij de zojuist onthulde 
Wilhe1minabank op de hoek van de Hogeweg en de Van 
Galenlaan en de volgende dag bij de Optocht. 
Wie daarna ontdekte dat de kunstig geborduurde oprich 
tingsdatum op het vaandel niet de juiste is, dat is niet be 
kend. Maar nog voor de oorlog, vermoeden de huidige res 
taurateurs, werden met grote precisie de cijfers veranderd; 
1 Juli 1900 wordt veranderd in 16 Juli 1894. Dit borduur 
sel is waarschijnlijk uitgevoerd door een kundige, hand 
werkende echtgenote van een van de bestuursleden; er 
werd niet hetzelfde 'vergulde' garen gebruikt als door de 
oorspronkelijke vaandelmaker. 

Hofborduurwerkers 
Evenals de vaandels van de Oranjeverenigingen van Apel 
doorn, Goes en Sneek (zie afbeeldingen), werd het vaan 
del van Velp voor Oranje gemaakt door de Haagse firma 
Gebr. Van Oven, hofborduurwerkers en fabriek van 
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De Vaandels van Apeldoorn, Goes en Sneek van de Gebr. Van Oven 

vaandels, vlaggen en medailles. Zoekend naar nabestaan 
den van deze bijzondere vaandelmakers ontdekten we dat 
het Joodse gezin van Emanuel van Oven in 1942 in 
Auschwitz is vermoord. 
Ons vaandel is uniek onder de Nederlandse vaandels: het 
heeft geen rechte bovenkant. En in het goudkleurige zijde 
velours zijn heel kunstig driedimensionale kronen gecre 
eerd. Ook de restaurateurs zagen een dergelijk vaandel 
niet eerder. Enkele feiten over het vaandel: de basis is 
goud-oranje zijdevelours waarop de letters zijn gebor 
duurd met (giftig) Japans gouddraad. De grote letters zijn 
van karton en omwikkeld met gouddraad. Het geheel 
wordt omrand door goudkleurige metalen franje (frin 
gels). Goudkleurige koorden met bouillonkwasten hangen 
aan de vaandelstok aan weerszijden van het vaandel. 
Wie de vormgeving van het logo met de bijzondere letters 
op het vaandel heeft ontworpen is onbekend. Op een pro 
grammaboekje uit 1935 prijken dezelfde letters. Het hui 
dige bestuur heeft besloten om dat logo - een beetje opge 
frist en voorzien van een modern gouden kroontje - vanaf 
het jubileumjaar 2019 opnieuw te gebruiken. 

Leeuwtje 
Bovenop de vaandelstok prijkte vanaf het begin een zit 
tend leeuwtje. Op filmbeelden uit 1952 van een optocht in 
Rozendaal is het leeuwtje nog te zien. Maar daarna is het 
verdwenen en wordt de vaandelstok getooid met een ge 
draaide houten knop. Omdat het vaandel ter gelegenheid 
van het jubileum inmiddels is gerestaureerd, werd beslo 
ten om ook op zoek te gaan naar het oorspronkelijke 
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leeuwtje. Oproepen in 
kranten en sociale media 
leidden tot niets. 
De oplossing is de vondst 
op internet van een 3D 
scan van een bronzen zit 
tend leeuwtje uit 1846 van 
de Franse kunstenaar An 
toine-Louis Barye. Deze 
scan is op ware grootte (18 
cm) in 3D geprint en 'op 
kleur gebracht' door de 
Velpse kunstenares Yvon 
van Wordragen. 

Origineel in the National Gallery of 
Art in Washington DG. 

Kasteel Biljoen 
Honderd jaar zwierf het vaandel langs zolders van diverse 
Velpse villa's. Hangend of liggend. In doeken gewikkeld 
of in een plastic zak. Maar vanaf dit jaar krijgt het vaandel 
met stok en leeuwtje een eigen kast. De restauratie van het 
vaandel werd mogelijk gemaakt door een royale donatie 
van de heer en mevrouw Marnix en Mary Heersink, de 
huidige bewoners van kasteel Biljoen. 
Op het verzoek om het vaandel in de toekomst 'ergens in 
het kasteel' op te mogen bergen, kwam het verrassende 
aanbod om daar een eigen kast voor te bestemmen. 

Kasteel Biljoen 2018 
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Oe Koningscape met zilveren schildjes en het vaandel van de 
Velpse Vogelschutters 

En niet alleen voor het vaandel van Velp voor Oranje, 
maar ook een aparte kast voor het vaandel en Koningscape 
en zilveren schildjes van de Velpse Vogelschutters. 

Het vaandel voor de restauratie op Koningsdag 2018 vastgehouden 
door een scout. Carol van Eert, burgemeester van Rheden en Gety 
Hengeveld, voorzitter van Velp voor Oranje bij de Aubade. 

En zo is de cirkel rond 
In 1813 was de toenmalige kasteelheer van Biljoen - 
lF.W. baron van Spaen - een van de afgevaardigden die 
naar Den Haag toog om de Prins van Oranj e namens de 
Velpenaren welkom te heten. Je zou hem een Koningsge 
zinde voorganger kunnen noemen van de oprichter van de 
Velpse Oranjevereniging. 
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Het gerestaureerde vaandel van Velp voor Oranje 2019, nog 
zonder stok en leeuwtje 

In 1888 was de toenmalige bewoner van kasteel Biljoen - 
de heer J.H.W. Lüps - de oprichter en president van Vo 
gelschietvereniging LUPS (= Leert Uiterst Precies Schie 
ten). De daaruit voortgekomen Velpse Vogelschutters or 
ganiseren, net als in 1888, het Koningsschieten op Ko 
ningsdag. 

En nu, in 2019, tonen de huidige bewoners van kasteel 
Biljoen - de heer en mevrouw Marnix en Mary Heersink 
hun betrokkenheid bij allebei de bovengenoemde vereni 
gingen. Daarmee zetten zij de Koningsgezinde traditie van 
eerdere Biljoen-bewoners voort. 
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MaledjMaas lederwarenwinkel in Velp 
Anita Matser 

In deze bijdrage maak ik een uitstapje naar één van de 
verdwenen winkels in het centrum van Velp. Uit interesse 
naar de vroegere nijverheid in Velp en in het bijzonder 
de wijk Daalhuizen. kwam ik in contact met de heer en 
mevrouw Maas. 
Tot mijn verrassing bleek de heer Maas jr. begonnen te 
zijn in de Hertogstraat (wijk Daalhuizen). 
Voor veel hardwerkende mensen was het een droom om 
in de Emmastraat, Oranjestraat of aan de Hoofdstraat 
een pand te kunnen kopen en daar een winkel te hebben. 
Voor de familie Maas werd die droom werkelijkheid. 

Overname van de lederwarenfabriek 
In 1958 kwam de familie Maas naar Velp. De heer J.P. 
Maas sr. maakte op de zolder van zijn huis tassen. Tot 
zijn vreugde en verbazing kocht op enig moment een 
klant uit Amsterdam zijn hele voorraad in één keer op. 
Dat bleek dus een goede handel. Op zoek naar ruimte 
kreeg hij een tip over het pand in de Emmastraat 9. Het 
bleek de voormalige lederwaren winkel met zadelmakerij 
van broer en zus Peters. Vanaf 1960 huurde (en later 

kocht) de heer 
Maas sr. het 
winkelpand met 
werkplaats waar 
in al sinds 1908 
een lederwaren- 
winkel-zadelma 
kerij was geves 
tigd. Dit was het 
begin van een 
succesvolle start 
voor de familie 
Maas in de le- 

derwarenbran 
che. Vader en moeder Maas tijdens de opening 
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De winkel in 1960 
Zoon J.P. Hans Maas had het niet zo naar zijn zin op de 
MTS. Hij ging liever werken en volgde daarnaast een 
avondstudie. Op 21 jarige leeftijd kreeg hij de gelegen 
heid om, bij een looierij in Loon op Zand, een lederwa 
renfabriek op te zetten en de daarvoor benodigde machi 
nes te kopen. Na 1,5 jaar kocht hij deze fabriek van de 
looierij en zette het voort in een pakhuis achter de wo 
ning aan de Hertogstraat 7 in Velp. 

Hertogstraat voor 1920 aan de rand van Velp, in het midden vier 
woningen met luiken de nummers 7 tot en met 13 
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Bij vader in de zaak 
In 1974 kregen de werkplaats en winkel in de Emma 
straat een nieuwe start en kwam zoon Hans in de zaak 
van zijn vader, zo kon zijn fabriekje achter de winkel 
worden voortgezet. Later, tijdens de opkomst van leder 
waren uit het Oostblok, was het niet meer rendabel om 

documententassen te 
maken. Met de ver 
koop in de winkel 
werd Hans geholpen 
door zijn zus. Ver 
kocht werden o.a.: 
koffers, reistassen, 
hand- en schouder 
tassen, ceintuurs, 
portemonnees en 
portefeuilles. 
Zijn vader werkte 
nog enige tijd mee 
in de werkplaats en 
deed vooral repara 
ties. Toen de heer 
Maas sr. helemaal 
stopte zette Hans de 
zaak verder voort 
met zijn vrouw Ada. 
Ze woonden boven 
de winkel. Ada Hans en Ada bij de overname in 1974 

stond in de winkel, 
de kinderen speelden in het middengedeelte en achterin 
werkte Hans vaak in de werkplaats aan de reparaties. 
In 1989 werd de winkel verbouwd en werd de werkplaats 
bij de zaak getrokken. 

Feestweek Wijlhuizen 
Beiden hebben heel fijne herinneringen aan de Feest 
week t.g.v. het 100 jarig bestaan van kruidenierswinkel 
Wijlhuizen, van 3-8 mei 1982. Er werden verschillende 
festiviteiten georganiseerd en gevierd. Ter gelegenheid 
van dit feest is ook een boekje gemaakt: "Emmastraat 
een eeuw terug". 
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Met ondernemers in die tijd hadden ze een goed en fijn 
contact. Samen met Klaas en Monique Dijkstra (van de 
slagerij), Marten en Margriet Schaap (van de reformwin 
kel), Martin en Riet Kranenburg (van de winkel in wit 
goed) en Hans en Tineke Brinkhuis (van de naaimachi 
newinkel) bedachten ze vele acties om klanten naar de 
Emmastraat te lokken. 

Maled of Maas 
De naam Maled was bedacht door mevrouw Maas sr. 
Maled is een combinatie van Ma (Maas) en Led (leder 
waren). In de tijd dat de betaalcheque haar intrede deed 
ontstond er weleens enige verwarring over de naam Ma 
led / Maas. Uiteindelijk werd in 1989 de firmanaam Ma 
led veranderd in de naam Maas. 
Hans en Ada hadden als tweede een betaalautomaat in de 
Emmastraat. Die werkte toen nog via de telefoon. 
Op een vrijdagavond tegen sluitingstijd kwamen er twee 
klanten binnen, die diverse artikelen kochten. Het was 
voor een behoorlijk bedrag. /1200,--. De telefoon ging, 
de stem aan de andere kant vroeg of ze de klanten even 
aan de praat konden houden, aangezien ze met een gesto 
len pinpas wilden betalen. 
Uiteindelijk hebben ze de creditcard doormidden geknipt 

Winkel Emmastraat 1981 
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Nieuwe webmaster en redacteur 
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en meteen juwelier Aalbers geïnformeerd omdat ze daar 
ook nog naar toe wilden. Dat was jammer, toch geen 
omzet. Maar wel een beloning van 1250,-- voor het in 
houden van de creditcard. 
In 2002 begon het bij Hans te kriebelen. Hij zocht een 
nieuwe uitdaging. Na een enorme verbouwing werd het 
voormalig pand van bloemenwinkel Jasmijn aan de 
Hoofdstraat betrokken. 
In de ruime winkel die was ontstaan konden nu meer 
internationale merken in de collectie worden opgenomen. 
Maar uiteindelijk naderde toch het afscheid. "Ger Schoen 
Lederwaren" nam hun winkel in 2007 over. Uiteindelijke 
hebben Hans en Ada ruim 33 jaar samen met veel plezier 
de zaak Maas gerund. 
Na Hans zijn pensionering ging Hans regelmatig voor 
twee weken naar Calcutta in India om les te geven in de 
ontwikkeling van lederwaren en ecologisch leer. Hier 
voor werd hij gevraagd door de verkoop organisatie van 
Fair Trade 

Hans puur Hollands, is onderdeel van Maas Leder 
waren B.V., Opgericht in 1967 als lederwaren fa 
briek en in 1974 uitgebreid met een lederwaren 
winkel. 

Momenteel genieten ze van hun pensioen en vrije tijd. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, Hans heeft 
van zijn vak zijn hobby gemaakt en maakt weer prachti 
ge tassen, die online te koop zijn www.hanslederwaren.nl 
Met dank aan de heer en mevrouw Maas 

Contact: www.historievandaalhuizen.nlofanita.m@ke-it.nl 
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Mijn naam is Rob 
Weenink. Met in 
gang van dit jaar 
ben ik de webmas 
ter van de website 
van de Oudheid 
kundige Kring. Ik 
heb deze werk 
zaamheden in de 
loop van 2018 
overgenomen van 
Gerrit de Jong. Op 
de achtergrond blijft 
hij nog steeds voor 
mij beschikbaar met 
zijn hulp en adviezen. Omdat het voor het beheer van de 
website ook heel zinvol is om inhoudelijk goed op de 
hoogte te zijn, neem ik vanaf nu ook deel aan de redactie 
van Ambt & Heerlijkheid. 

Ik ben geboren in Arnhem en woon sinds 1986 in Velp. 
Ik heb een groot deel van mijn leven gewerkt bij een 
provinciale welzijnsinstelling (Spectrum) en hield me 
daar vooral bezig met databeheer, vormgeving, organisa 
tie en administratieve ondersteuning op allerlei vlak. 

Ik ben vanaf de start betrokken bij de website Rheden op 
de Kaart, zit in de Velpse redactie en doe het webbeheer 
van het dorp Velp. Ook maak ik veel foto's voor die 
website. 
Daarnaast ben ik webbeheerder van Fotoclub Velp en 
eindredacteur en fotograaf van de Arnhemse website 
Arnhem2Day. Tenslotte houd ik me bezig met de PR van 
Ons Raadhuis in Velp. 

Het belangrijkste van al die activiteiten is dat ik het met 
heel veel plezier doe en daardoor in contact kom met 
veel leuke en interessante mensen. 

Rob Weenink 
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ke oplossing, later definitief. Deze werd geopend in 1959 
en zo kon het doorgaande autoverkeer Dieren nog rede 
lijk gemakkelijk passeren. Maar toen kwam er, rond de 
eeuwwisseling, ook nog een Betuweroute voor goede 
renvervoer. De afwikkeling daarvan zou deels over de 
IJ ssellijn gaan. De combinatie spoor en Burgemeester de 
Bruinstraat werd een steeds grotere hindernis voor Die 
ren. En dus begon in 2002 de zoektocht naar de oplos 

In 1838 besliste koning Willem I met één pennenstreek _ sing van dit probleem. Dat werd de Traverse en het boek 
tegen de mening van de Tweede Kamer in - tot de aanleg geeft een boeiend overzicht van het proces van vallen en 
van de Rijnspoorweg van Amsterdam naar Arnhem. Ze- opstaan om die te bouwen. 
ven jaar na de ondertekening van het Koninklijk Besluit Een spoortunnel, een wegtunnel, een spoorbak, een open 
was die lijn er. Daaraan moest ik denken, toen ik het tunnel, wel budget, geen budget, meepra:atclubs, in 
boek van Wencel Maresch las, over de lijdensweg van de spraakrondes, bezwaren, alternatieve plannen, aftredende 
Traverse door Dieren. Dieren had het geluk om al heel wethouders, onhandige Gedeputeerden, alles komt voor 
snel te worden aangesloten op het nog kleine Nederland- bij. Als dit boek iets laat zien, is het hoe moeilijk het is 
se spoorwegnet dat na 1860 werd _--~------ om een groot infrastructureel werk 
uitgebouwd. De lijn van Arnhem te realiseren in een gemeente met 
naar Zutphen, de IJssellijn, was de Dwars door een beperkt apparaat. En hoe onze 
eerste die volgens die wet werd Dieren democratie is doorgeschoten. 
aangelegd en het station Dieren Hoe is het mogelijk, dat één be- 
werd geopend in 1865. woner in staat is een project, van 
Maar behalve het treinverkeer groot belang voor velen, jaren 
groeide ook het autoverkeer. Dat tegen te houden? 
autoverkeer ging aanvankelijk Wat te denken van een bezwaar- 
dwars door het oude Dieren, inge- procedure bij de Raad van State, 
klemd tussen spoorlijn en IJssel. die drie keer moet worden uitge- 
Op een gegeven ogenblik kon dat ' steld, omdat de stukken niet klaar 
niet meer, het werd te druk in die zijn? Zoals Willem I het deed was 
smalle straatjes. En dus kwam het niet goed, maar dit was bescha- 
rijk na de Tweede Wereldoorlog met het plan voor een mend. Het boek geeft een zeer leesbare beschrijving van 
autosnelweg van Arnhem naar Zutphen, achter Dieren deze geschiedenis. Het bevat veel foto's, ook oude. 
langs. Het eerste deel werd in 1964 geopend, het vervolg Een zwak punt zijn de opgenomen kaartjes, die hadden 
tot Ellecom in 1974. Het plan was om de weg door te duidelijker gekund, en de eindredactie had slordige type 
trekken achter Dieren langs en de Ilssel een stukje in foutjes moeten corrigeren. Deze aanmerkingen laten 
oostwaartse richting te verschuiven. onverlet dat het boek een mooi overzicht geeft van hon 
Dieren groeide intussen flink naar het noorden. Maar die derdvijftig jaar verkeer door Dieren. 
snelwegverbinding langs Dieren kwam er niet, en daar 
om werd besloten tot de aanleg van de Burgemeester de 
Bruinstraat gelegen naast de spoorlijn - eerst als tijdelij- 
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Wencel Mareseh, Dwars door Dieren - Hoe de Traverse tot stand 
kwam, Uitgeverij WMJP, 108 pagina's, hardcover, prijs 21,95 euro. 

Ton Burgers 
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Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 
Voor u ligt het eerste nummer van Ambt & Heerlijkheid in 2019. Het is nu 65 jaar geleden dat de Oudheidkundige Kring werd 
opgericht. Reden om daar aandacht aan te besteden. Wij zijn trots dat wij het afgelopen jaar een eigen archiefruimte in gebruik 
hebben genomen. Wij hopen nu ons archief toegankelijk te maken voor een breder publiek en daarmee de maatschappelijke 
functie van de Kring te versterken. 
Tegelijk wordt door een aantal betrokkenen gewerkt aan het organiseren van een reeks tentoonstellingen in de acht dorpen van 
de Kring. De start is op vrijdag 12 april in De Steeg gevolgd in mei door Rozendaal. Nadere informatie wordt hierover nog 
verstrekt. Hou ook de website in de gaten! 

In het afgelopen jaar is ruim aandacht geschonken aan het 200-jarig bestaan van de gemeente Rozendaal. Publicaties in Ambt 
& Heerlijkheid en de uitgave van een boek hebben hiertoe bijgedragen. Een woord van waardering is op zijn plaats. 
Ook onze website en in het bijzonder onze webmaster Gerrit de Jong mag wel eens in het zonneije worden gezet. Hij zorgde er 
jaren voor dat onze website picobello werd bijgehouden. Helaas moet hij vanwege zijn gezondheid het stokje overgeven aan 
Rob Weenink, die nog wel op zijn steun kan rekenen. Gerrit onze hartelijke dank voor al het werk dat je hebt verzet. 
Ook hebben wij waardering voor de verdere ontwikkeling van de website 'Rheden op de kaart' waarin de Kring bestuurlijk en 
financieel participeert. 
In 2018 verschenen weer historische publicaties over ons werkgebied, zoals: 

• R.w. Sevenstern & Zoon, distillateurs, likeur- en brandwijnstokers Anno 1820 Dieren. Uitgave; "Dieren Vroeger en Nu" 
2018. Auteurs Jos Leeman en Theo van Gessel. 
Eeuw in versnelling, hoe de fiets voor een maatschappelijke revolutie in Nederland zorgde. Uitgever; AMBO/Anthos 
2018. Auteur Marian Rijk. 
200 jaar gemeente RozendaaI1818-2018. Uitgave; Jansen & de Feijter/ Oudheidkundige Kring 2018. Auteur Ingrid 
D. Jacobs. 
Dichterbij dan verwacht, een geromantiseerde biografie over de orgelmakers Leichel. Uitgave via webwinkels. Auteur 
J. Vreeken. 

• Tot het einde der tijden. Uitgave; Stichting Behoud RK Begraafplaats Bergweg Velp 2018. Auteur Herman Staring. 
• Nijver Dieren-Noord. Een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Noord. Uitgave; 

Oudheidkundige Kring 2018. Auteurs Frans Nas en Walter de Wit. 
In het kader van het erfgoedfestival: Over Grenzen van Gelderland, werd in opdracht van de Kring een film geproduceerd over 
een wandeling langs de oude grenzen van de Heerlijkheid Rozendaal. Ook werden in 2018 enkele interessante lezingen en 
excursies verzorgd. In het bijzonder mag daarbij de zomerexcursie naar Dordrecht worden genoemd. 
Voor onze dorpswandelingen bestond weer een goede belangstelling. 

Tenslotte hoop ik velen van u welkom te kunnen heten op de jaarlijkse ledenvergadering van donderdagavond 18 april a.s. 
Verdere informatie hierover wordt u separaat aangeboden. 
Namens het bestuur wens ik u allen het allerbeste toe voor 2019. Jan Jansen, voorzitter 
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