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opgericht op 11 januari 1954 en stelt zich ten doel: 
de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
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verschijning van publicaties daarover, alsmede het 
ondersteunen van en samenwerken met instellin 
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beelddragers. Daarnaast is de Kring een eigen ar 
chiefruimte aan het opbouwen met boeken, docu 
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~ Van de redactie 

Allereerst wil ik de voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden 
Rozendaal namens alle leden van harte feliciteren met het ontvangen 
van een Koninklijke onderscheiding, mede voor zijn werk voor de 
Kring. Verder raad ik iedereen aan om op bladzijde 7 en op onze web 
site te kijken voor aanvullingen op ons jubileumprogramma. 
Aan de vragen die op onze website van tijd tot tijd worden gesteld, 
hebben wij het eerste artikel van Anja Tanke-Oosterbroek te danken. 
Zij zocht naar informatie over haar voorvaderen Jacobs, die in Velp 
hebben gewoond. Het resultaat van deze speurtocht staat nu in A&H. 
Het artikel over de lotgevallen van onderofficier Willi Grund heeft eer 
der gestaan in De Postzak nr. 213 van juni 2013. Het is voor A&H be 
werkt door Truus Havinga-Wielenga. Helaas is de schrijver van het 
stuk over Willi Grund kort nadat zijn artikel was verschenen overleden. 
De heer P. Miesyerus heeft de redactie een boek vol achtergrondinfor 
matie toegezonden over de internering van Duitse soldaten in de ge 
meente Rheden in de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste informa 
tie uit dat boek heb ik voor u samengevat. 
Anita Matser doet voor ons uit de doeken hoe Velp voor Oranje en de 
Vogelschutters met elkaar verbonden zijn. Ook heeft ze de herinnerin 
gen van Harrie Heling aan de Oranjefeesten voor de oorlog op papier 
gezet. Jos Leeman levert voor dit nummer twee artikelen aan. Het eer 
ste gaat over het testament van Cas per Hendrik Herman Schweer bey 
der Becke, dat grote gevolgen had voor Dieren. Het tweede gaat over 
Sint Joannesschool in Dieren, die Jos zelf als kind heeft bezocht. 
De Vrije Evangelische Gemeente hield haar diensten in het kerkge 
bouw in de Oranjestraat op nummer 74 in Velp. Helaas heeft zij niet 
meer genoeg leden en stond het gebouw evenals de Ark vorig jaar te 
koop. Deze gebouwen zijn aangekocht door een Galerie uit de buurt. 
De Vrije Evangelische Gemeente in Velp houdt na Pinksteren op te 
bestaan. Beschreven wordt wat voor functies het pand Oranjestraat 
74, in de loop van de jaren heeft gehad. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Hendrik Jacobs (*1809 - t1890), 
draagt een steentje bij aan de ontwikkeling van Velp 

Anja Tanke - Oosterbroek 

T ot in de 1ge eeuw bestond Velp niet uit een aaneengeslo 
ten bebouwing maar uit meerdere buurten. Een van die 
buurten heette Vianen; de huidige Vianenstraat herinnert 
er nog aan. Ten zuiden van deze buurt lag De Straat, een 
niet meer bestaande zandweg met verspreid staande hui 
zen.' In dit gebied woonden met name kleine boeren, ar 
beiders en dagloners.' Hier woonde de familie Jacobs. De 
opa van Hendrik Jacobs had daar in 1755 een huis en wat 
landbouwgrond gekocht.' De volgende generaties Jacobs 
woonden en werkten aan De Straat. Het waren kleine boe 
ren die hoofdzakelijk leefden van wat het land opbracht. 
De afgelopen jaren heb ik uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de familie Jacobs. In dit artikel belicht ik het leven 
van mijn markante voorvader Hendrik Jacobs." 

Moeilijke tijden 
In 1789 trouwden de ouders van Hendrik en in de jaren die 
volgden, werden negen kinderen geboren. Hendrik was 
het achtste kind, geboren in 1809. 
Het jonge echtpaar Jacobs leefde in een roerige tijd. Ne 
derland en ook Velp kreeg haar deel tijdens de patriotten 
tijd en de Franse revolutie. In 1794 en 1795 leed de bevol 
king bittere armoede door de inkwartiering en plunde 
rende soldaten. Tot overmaat van ramp kwam Velp ten 
gevolge van hoog water van de IJssel grotendeels onder 
water te staan. Het was een periode die leidde tot een al 
gehele verarming van Nederland. In 1813 kreeg Velp weer 
met inkwartieren te maken waardoor alle aanwezige voed 
sel inclusief de wintervoorraden opraakte." Toen de be 
vrijding kwam, waren de inwoners berooid. In 1816 stond 
het water van de IJssel tot aan de Hoofdstraat, vee ver 
dronk en hooibergen spoelden weg. Het jaar erop was ook 
een rampjaar: grote zwermen sprinkhanen vraten de vel 
den kaal. 6 Het waren j aren met grote tegenslagen. In 1818 
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De huidige kaart van Velp geïntegreerd in de kadasterkaart uit 1832. 
Rechtsonder de niet meer bestaande weg De Straat. In rood de 
bebouwing uit 1832. 
A. Recht van opstal van vader Jacobs. Hier woonde de familie 

na de gedwongen verkoop in 1823. 
B. Het Klapmutseland 
C. Woning en bouwland, eigendom voor de veiling in 1823. 
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In mei 1823 vond in logement de Zwaan de openbare ver 
koop plaats van een huis met aangelegen bouwland en een 
stuk bouwland met de naam Klapmutseland.? 10 Het is niet 
geheel duidelijk waar het gezin na de verkoop woonde. 
Waarschijnlijk was er wat geld over en is daarmee een 
eenvoudig huis gebouwd. 
Uit het kadaster (1832) blijkt dat vader recht van opstal 
had op een stukje grond van zijn voormalige schuldeiser, 
de weduwe Van Gent. II Tegen deze achtergrond groeide 
Hendrik op. 

Hendrik groeit op 
Toen Hendrik zes was, ging hij naar school. Meester 
Godron en zijn hulponderwijzer begonnen iedere dag met 
een gebed en daarna werd een psalmvers gezongen. De 
kleintjes, kinderen vanaf zes jaar, zaten voor in de klas. 
Het lezen leerde Godron aan met het A-B boek waarin van 
iedere letter een beeltenis stond. Hij leerde ze tellen en re 
kenen met behulp van hun vingers. De grote kinderen, 
vanaf 10 jaar, leerde hij ook schrijven en geschiedenis.P 
De school was gevestigd in de kosterij naast de kerk en 
vanaf 1819 in nieuwe schoolgebouw aan de Reinaldstraat. 

Net als alle jonge mannen moest Hendrik in militaire 
dienst. Hij behoorde tot de lichting van 1828. In het regis 
ter werd zijn signalement genoteerd. Lengte: 1m 82 cm; 
aangezicht: lang; voorhoofd: breed; ogen: blauw; neus: 
lang; mond: gewoon; kin: klein; haar en wenkbrauwen: 
blond; merkbare tekenen: geen." Later zou hij in Velp be 
kend staan onder zijn bijnamen Rooie Hen! of Rembrandt 
vanwege zijn sikje.". Ook werd in het militieregister het 
beroep genoteerd: timmerman en als woonplaats Velp. 
Waarom zou hij gekozen hebben voor het beroep van tim 
merman? Van huis uit had Hendrik veel geleerd over de 
landbouw maar er was uitsluitend een gepacht stuk land. 
De langdurige armoede en de financiële problemen van 
zijn vader waren ongetwijfeld van invloed op de beroeps 
keuze. Vanaf 1822 groeide de bevolking van Velp en meer 
mensen betekende ook meer huizen. 
Er was dus een kans om een goed bestaan op te bouwen 
voor allerhande ambachtslieden. De keuze voor een der 
gelijk beroep lag in zijn geval voor de hand. 
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Vakkennis werd in de praktijk aangeleerd. Ambachtslie 
den begonnen als leerjongen bij een baas, leerden het vak 
en konden doorgroeien naar gezel en vervolgens naar 
meester. Hendrik gebruikte in officiële stukken vrijwel al 
tijd de benaming 'mr. timmerman'. Dat betekent dat hij 
meerdere proeven van bekwaamheid heeft afgelegd. 

Een eigen huis 
In 1838 trouwde Hendrik met Johanna Sophia Mulder, de 
dochter van een schoenmaker uit Drempt. Hij had op dat 
moment voldoende financiële middelen om een gezin te 
onderhouden en twee jaar later bouwde hij zijn eigen huis 
met inpandige werkplaats op de erfpachtgrond die zijn va 
der vanaf 1822 pachtte." 16 Vanaf 1840 woonden Hendrik 
en Johanna Sophia in hun nieuwe huis op de hoek van de 
Kerkallee/ Alexanderstraat/ Zuider Parallelweg. Hier 
groeiden hun zeven kinderen op. 

Kennelijk paste het allemaal want vanaf 1851 waren er in 
wonende familieleden, een dienstmeid, een knecht en 
kostgangers. 

Op de achtergrond de door Hendrik Jacobs in 1840 gebouwde woning. 
Later woont zijn zoon Gerrit er met vrouwen kinderen. In 1918 trouwt een 
kleinzoon van Hendrik Jacobs, Garel Reinhard Jacobs met Maria 
Teunissen. Het bruidspaar poseert met de wederzijdse familie voor het 
ouderlijk huis van de bruidegom. Rechts naast de bruid de ouders van de 
bruidegom, Goosje Jacobs-Kip en Gerrit Jacobs. 
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Het timmerbedrijf 
Vanaf 1837 was Hendrik kleine zelfstandige en werkte hij 
hoofdzakelijk in Velp.17 Daarnaast waren er kleine bijver 
diensten middels de kostgangers, als houtaanwijzer op 
Ommershof en als tussenpersoon bij de verkoop van villa 
Refugium aan de huidige Gasthuislaan. 18 
Zijn inkomen verdiende hij met zijn aanvankelijk beschei 
den timmerbedrijf. Timmerlieden waren destijds de best 
betaalde vaklieden in de bouw. Ze hadden een leidende rol 
op de bouwplaats boven de andere vaklieden zoals metse 
laars en schilders. Zij zetten het werk uit en waren verant 
woordelijk voor de constructie van het bouwwerk. In het 
oudste Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp uit 
1855 staat vermeld: Jacobs H, timmerman bij Ommers 
hof." Het was een manier om naast mond- op-mondre 
clame bekendheid te geven aan het bedrijf, zoals ook met 
de advertentie uit 1867 voor onder andere een kippenloop 
van eiken palen, hoewel het ook een werkstuk van een van 
zijn zoons zou kunnen zijn. 

De familie exploiteerde meerdere steenfabrieken, zoals de 
Nijgraaf en de Koppenwaard, beiden gelegen aan de IJs 
sel. In het kasregister komt "H. Jacobs Velp" meerdere ke 
ren voor. 23 
De ambachtslieden die voor hem werkten, kwamen uit 
Velp: de loodgieters Peters, Braam en Staal; stukadoor 
Reef, de schilders Kortlang en Wanrooij, metselaar Haar24 
en smid Van Doom.P 26 Deze vaklieden huurde hij moge 
lijk in voor werkzaamheden bij opdrachtgevers of voor de 
bouw van woningen op zijn eigen grond. Over deze wo 
ningen verderop meer. Naast de vaklieden die hij in 
huurde, werkten zijn drie zonen ook in het bedrijf. Zij wa 
ren allen timmerman. De ongetrouwde dochter Florina 
werkte ook voor haar vader. Zeer waarschijnlijk was zij 
belast met de administratie. De omvang van zijn bedrijf 
was dus zodanig dat meerdere vaklieden er (een deel van) 
het inkomen kon verdienen. Ongetwijfeld hebben Hendrik 
en zijn zonen aan vele huizen gewerkt. 

Onroerend goed 
Het harde werken wierp zijn vruchten af. 
In november 1859 was Hendrik in staat om de grond die 
hij pachtte van de baron te kopen voor een bedrag van 
ft. 800,-- (€8.565,--) 27 en een stuk grond voor ft. 700,- 
(€ 7.500, --) 28 gelegen bij Jeruzalem van Peter Jansen van 
Galen." In de jaren die volgden, kocht hij nog meer grond 

Advertentie in Arnhemsche Courant van 4-11-1867. 
Waar kocht Hendrik bouwmaterialen? Er zijn enkele regi 
straties van openbare verkopen gevonden. Zo kocht hij in 
1851 dennenhout van landgoed de Kruishorst in W orth 
Rhederr", in 1857 100 sparren en in 1867 hout van bomen 
'gewassen op de Ommershofsche Kerkallee' van Huis Ro 
sendael." 22 Uit de boedelinventarissen uit 1879 en 1890 
bleek dat grote bestellingen hout waren gedaan bij hout 
handelaren in Arnhem en Blokzijl. IJzerwaren werden 
hoofdzakelijk besteld bij leveranciers in Zutphen en Arn- 
hem. Stenen kocht Hendrik bij de familie A velingh. Oe dubbele woning Jeruzalem 33/35 
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Het dubbele woonhuis Jeruzalem 37/39 

van de familie Van Pallandt - Torck, gelegen aan weers 
zijden van de Alexanderstraat tussen de Kerkallee en de 
Zuider Parallelweg. In 1869 had Hendrik grond in eigen 
dom met een totale oppervlakte van 1,1854 ha" 
In 1859 startte Hendrik met de bouw van woningen voor 
de verhuur. 
Eerst twee blokjes van twee arbeiderswoningen op Jeru 
zalem 33 tlm 39 (huidige nummering). Daarna bouwde hij 
in de periode 1866 - 1868 vier zogenaamde burgermans 
woningen aan de Kerkallee hoek Alexanderstraat, die ook 

Op de voorgrond Benvenuto en links Pace et Reposa. Van deze 
laatstgenoemde villa is een oude ansichtkaart bekend, gedateerd ca 
1900. Het huis heeft dan een andere naam op de gevel: Nelly. 
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Medio 1900 heeft Pace et Reposa een nieuwe naam: Villa Nelly. 
Rechts is een klein deel te zien van Benvenuto. 

geschikt waren voor dubbele bewoning en vervolgens 
vanaf 1874 drie villa's aan de Zuider Parallelweg." Grote 
leveranties stenen uit 1882 en 1885 komen hiermee over 
een. Het is aannemelijk dat hier stenen van A velingh zijn 
gebruikt. Hier is ook een ontwikkeling te zien. In het be 
drijf kwam meer kennis en financiële armslag om derge 
lijke grote projecten zoals villabouw tot een goed eind te 
brengen. Het bedrijf volgde de toentertijd heersende stijl 
elementen wat getuigde van commercieel inzicht. Zuider 
Parallelweg 42 is een gemeentelijk monument onder an 
dere vanwege de stedenbouwkundige en architectonische 
waarde.V De villa's aan de Zuider Parallelweg kregen vol 
gens de toentertijd geldende mode een naam. Zuider Pa 
rallelweg 42 Pace et Reposa, (bouwjaar 1882) Zuider Pa 
rallelweg 43 Benvenuto (bouwjaar 1884/5) en de inmiddels 
afgebroken villa de naam Buitenlust (bouwjaar 1874). Op 
deze plek staat nu de drieslag Zuider Parallelweg 44, 44a 
en 44b. Alle woningen die hij vanaf 1859 bouwde werden 
verhuurd en hiermee werd extra inkomen gegenereerd. 
De huuropbrengst van de villa's was in 1890 fl. 1800,-- 33 

(E 22.600, --). 

Maatschappelijk betrokken 
In 1873 waren Hendrik en zijn drie zoons en schoonzoon, 
die een eigen metselbedrijf had, ondertekenaars van een 
brief aan de gemeenteraad waarin werd gevraagd om 
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zien van 57 handtekeningen waarin werd verzocht om mee 
te werken aan de oprichting van een avondschool in bouw 
kundig- en ornamenttekenen, omdat er behoefte was aan 
specialistische kennis en de reisafstand en -kosten naar 
Arnhem bezwaarlijk waren." Op 2 september 1873 be 
sloot de raad in te stemmen met het verzoek." De school 
was direct een succes. Aan de eerste wintercursus deden 
40 mannen mee en daar was niet op gerekend: het lokaal 
van de dorpsschool was te klein. De eerste jaren werden 
de lessen gegeven door dhr. Smit, gemeenteopzichter uit 
Dieren. Hij gaf les in rechtlijnig-, bouwkundig- en werk 
tuigkundigtekenen en 'projecten maken'. Voor minder 
draagkrachtigen is het onderwijs gratis of voor half geld. 
Het onderwijs en de financiering ervan zijn ondergebracht 

Tekensch~ol. . bij de daarvoor opgerichte Velpsche vereeniging voor 
In februan 1873 ontvmg de gemeenteraad een bnefvoor- rechtlijnig en toegepast handtekenen. Ter afsluiting van 

Q I 
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onderwijs in bouwkundig tekenen (zie kader hieronder). 
Velp groeide hard in de jaren na de aanleg van de spoorlijn 
in 1865, Rijke industriëlen en oud-kolonialen lieten er hun 
villa's bouwen. Als werkgever had hij behoefte aan goed 
geschoolde werklieden en werknemers kregen door bij 
scholing een beter toekomstperspectief. Naast de scholing 
die jonge tinunerlieden van hun baas kregen, was de 
dichtstbijzijnde avondvakschool in Arnhem. Goed opge 
leide vaklieden droegen bij aan hoogwaardige huizen 
bouw (villa's en vrijstaande woningen) voor een clientèle 
die veel wensen had en geld kon besteden. Hendrik was 
lid van het verenigingsbestuur. 
In 1886 werd hij herkozen als bestuurslid." 
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Kadasterkaartje uit 1890 van de woningen gelegen aan de luider Parallelweg, Alexanderstraat en de Kerkallee. Na het overlijden van Hendrik 
werden de villa's verkocht. In blauw de benamingen van de villa's. In rood de nieuwe eigenaren en in zwart de toewijzing van de woningen aan de 
kinderen Jacobs. Aan Florina Jacobs wordt het bedrijfspand met houtschuur toebedeeld. De zonen Jacobs wonen naast elkaar aan de Kerkallee. 
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ieder seizoen organiseerde het bestuur een tentoonstelling 
met jaarvergadering waar iedereen de gemaakte tekenin 
gen en voorwerpen kon bekijken." Tot 1886 is er ca fl. 
10.000, -- geïnvesteerd in het onderwijs.". 
De school stond in de volksmond bekend als de Teken 
schooI. Vermoedelijk is de vereniging medio 1906 opge 
heven of opgegaan in de opgerichte Burgeravondschool.39 

Advertentie in de Amhemsche Courant 3-2-1890. Na het overlijden 
van Hendrik Jacabs zetten zijn drie zonen het bedrijf voort. 

1 Gelders Archief. Toegang 1637 Algemene documentatiecollectie, inv. nr. 
7712. 
2 Kadastrale Atlas Velp 1832. Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelder 
land, Arnhem 1996. 
3 Gelders Archief. Toeqanq 0203 ORA Veluwe en Veluwezoom, inv. nr. 977, 
fol. 253r en 253v. 
4 De auteur is een kleindochter van Co ba de Wilde-Jacobs, (*1914 - t1992). 
Zij bestierde met haar man, zwager en schoonzus een groentewinkel aan de 
Rozendaalselaan. 
5 Ambt & Heerlijkheid nr. 181 december 2013. Franse tijd in Nederland, Rhe 
den en Rozendaal. N. den Boer-Pinkster. 
6 Historie van Velp en Rozendaal. H. Kerkkamp. NV. Middenstandsdrukkerij 
Velp 1938. Pag. 100. 
1 Gelders Archief. Toegang 2503 Gemeentebestuur van Rheden, inv. nr. 
1492. In 1818 zijn de gezinshoofden ingedeeld in vermogensklassen in ver 
band met een extra belastingheffing. Er zijn 20 klassen, oplopend van de 
armsten in klasse 1 tot en met meest vermogenden in klasse 20. 
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De nalatenschap 
Hendrik overleed in 1890 op 80- jarige leeftijd. Hij zag 
Velp ontwikkelen van kleine boerengemeenschap naar 
een dorp waar in verhouding veel welgestelden wonen. De 
grote armoede in zijnjeugd zal tekenend zijn geweest voor 
zijn verdere leven. Samen met vrouw heeft hij een stabiele 
financiële situatie en een goede toekomst weten te bouwen 
voor zijn kinderen. Zijn materiële erfenis bestond uit 15 
woningen en ruim een hectare grond met een totale 
waarde van fl 33.566, -- (€ 421.064, --). Bij de verdeling 
van de erfenis kreeg ieder kind een huis of een vergelijk 
baar bedrag in geld." Door de groei van Velp zag hij kan 
sen. Dankzij zijn zakelijk inzicht, vakmanschap en sociale 
vaardigheden heeft hij Velp verrijkt met woningen, waar 
van er nu nog acht zijn: de arbeiderswoningen Jeruzalem 
33 tlm 39, de burgermanswoning Kerkallee 82fl Zuider 
Parallelweg 39 en de villa's Zuider Parallelweg 42 en 43. 
Armoede was iets wat destijds vaak voorkwam en waar 
aan men graag wilde ontsnappen. Dat kon door onder an 
dere het volgen van onderwijs. Zou dat zijn belangrijkste 
drijfveer zijn geweest om zich in te zetten voor de Teken 
school? Mede dankzij zijn inzet verbeterde het toekomst 
perspectief van generaties Velpenaren. 
Hendrik Jacobs droeg zijn steentje letterlijk en figuurlijk 
bij aan de ontwikkeling van Velp. 

2/3 van de gezinshoofden in Velp wordt vermeld in klasse 2 of 3. 
8 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 4611, 
akte 8137. 
9 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Van der Sluis, inv. nr. 1435, akten 
34 en 38. 
10 Historie van Velp en Rozendaal. H. Kerkkamp. NV. Middenstandsdrukkerij 
Velp 1938. Pag. 27. Kerkkamp legt een verband tussen veldnamen in de om 
geving van de Oude Jan die verwijzen naar een oude begraafplek. Met klap 
mutsen worden witte vrouwen bedoeld. 
11 Kadastrale legger Velp, artikel 61. Eigenaar weduwe J. van Gent met recht 
van opstal H. Jacobs. 
12 Het dagboek van Godron. H. Kerkkamp. NV. Middenstandsdrukkerij Mer 
curius Velp. Pag. 35. 
13 Gelders Archief. Toegang 2504 Burgerlijke stand Rheden, inv. nr. 85, akte 
13 huwelijksbijlagen. 
14 Gelders Archief. Toegang 1637 Algemene documentatiecollectie, inv. nr. 
7740. De bijnaam Rooie Hent is ook bekend bij nazaat H. Jacobs. 
15 Gelders Archief. Toegang 0525 Huis Rosendael, inv. nr. 1720. 
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16 Gelders archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 4611, 
akte 8137 Hendrik was in 1822 13 jaar dus minderjarig. Het kan niet anders 
of de erfpachtovereenkomst is op naam gesteld van zijn vader. 
17 Gelders Archief. Toegang 0525 Huis Rosendael, inv. nr. 1720. 
18 www.delpher.nl Advertentie uit Het nieuws van den dag: kleine courant 18- 
01-1881. 
19 Gelders Archief. Toegang 1611 Adresboeken van Arnhem en omgeving. 
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp 1855. 
20 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 
4597, akte 5820. 
21 Gelders Archief. Toegang 0525 Huis Rosendael, inv. nr. 1743. 
22 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 
4621, akte 10074. 
23 Gelders Archief. Toegang 2540 Familie Avelingh, inv. nrs. 119-120. 
24 Metselaar Hendrik Haar had zijn eigen bedrijf in Velp. Hij was getrouwd 
met de dochter van Hendrik Jacobs, Jacomina. Van Haar zijn een groot aan 
tal aankopen van stenen gevonden in het familiearchief Avelingh. Gelders Ar 
chief. Toegang 2540, inv. nrs. 119-121. 
25 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Schröder, inv. nr. 4636, akte 18. 
26 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Schröder, inv. nr. 4653, akte 50. 
27 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 
4617, akte 9144. 
28 http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php 
29 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Bosch von Rosenthal, inv. nr. 
4611, akte 8131. 
30 Kadaster archiefviewer. Kadastrale legger Velp, artikel 777 H. Jacobs. 
31 Kadaster archiefviewer. Kadastrale legger Velp, artikel 777 H. Jacobs. 
Veldwerk en hulpkaarten. 
32 Besluit b&w gemeente Rheden 19-01-1996. 
33 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Schröder, inv. nr. 4653, akten 75 
en 91. 
34 www.delpher.nl Graafschapbode 06-02-1886. 
35 Gelders Archief. Toegang 2503 Gemeentebestuur van Rheden 1818 - 
1949, inv. nr. 507. 
36 Gelders Archief. Toegang 2503 Gemeentebestuur van Rheden 1818 - 
1949, inv. nr. 119. 
37 www.delpher.nl Arnhemsche Courant 26-01-1881. 
38 www.delpher.nl Graafschapbode 06-02-1886. 
39 www.delpher.nl Arnhemsche Courant 06-10-1906. 
40 Gelders Archief. Toegang 0168 Notaris Schröder, inv. nr. 4654, akte 160. 

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

In de 8 dorpen binnen het werkgebied van de Kring worden 8 tentoon 
stellingen georganiseerd. Vanaf april elke rnaand een nieuwe tentoon 
stelling die steeds door vrijwilligers uit de dorpen worden opgezet aan 
de hand van het thema "Onderweg langs wegen en paden in Ambt en 
Heerlijkheid". Van de eerste tentoonstelling in het 25-jarig Parkhuis is 
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een erg leuk boekje verschenen: 
'Een wandeling door De Steeg rond 1900' 

Ook de tentoonstelling op Rozendaal in het Torckschooltje was druk- 
bezocht en een succes. Alle medewerkers bedankt! 

Feestweekend 3 Ellecom 
Data 14-15-16 juni 
Locatie Fletcher Hotel Landgoed Avegoor, 

Zutphensestraatweg 2 
Programma Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur een le 
zing door Or. Elize Storms over de buitenplaatsen langs de Veluwe- 
zoom, 'het Gelders Arcadië'. . 
Op zaterdagmiddag wordt om 14.00 uur een wandeling over het terrein 
van Avegoor verzorgd door Ir. Peter Verhoeff. 
In de lounge van het hotel is in het weekend van 13.30 tot 16.30 uur 
de tentoonstelling 'de 50 monumenten' van Ellecom te bezichtigen. 
Zondagmiddag om 13.00 uur historische dorpswandeling. 
Start op de parkeerplaats van Avegoor. 

Feestweekend 4 Dieren 
Data 12-13-14 juli 
Locatie de Dierense Sjoel, Spoorstraat 34, 6953 BX Dieren 
Programma Vrijdagavond is om 19.30 uur de opening van de 
expositie 'Geschiedenis van de Traverse Dieren'. Hierbij is het vorig 
jaar verschenen boek 'Traverse Dieren' van Wencel Maresch een be 
langrijke leidraad. 
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie te bezichtigen van 13.00 
tot 17.00 uur. 
Zondagmiddag om 13.00 uur dorpswandeling rond de Traverse. 
Start bij de Dierense Sjoel 

Feestweekend 5 Velp 
Data 16-17 -18 augustus 
Locatie De Elleboog (in Nieuw-Schoonoord 1), 
Programma Vrijdagavond 19.30 uur wordt de expositie 'Indië in 
Velp' geopend en wordt een inleidende lezing verzorgd. 
Zaterdag- en zondagmiddag is de expositie OHK 65 'Indië in Velp' ge 
opend van 13.00 tot 16.30 uur. 
Zaterdagmiddag om 15.00 uur, 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 dorpswandeling langs woonhuizen en graven 
van voormalige Indiëgangers. 
Start bij Nieuw-Schoonoord 

Tentoonstellingen en lezingen toegang vrij! 
Dorpswandelingen: € 2,50. voor niet-leden. (leden gratis) 
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Oudheidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai 

I nterneri ng 
Duitse militairen in Velp en Dieren tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Nelleke den Boer-Pinxter 

Internering van Duitse en Engelse krijgsgevangenen 
Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal en deed 
niet mee. In 1915 waren op Nederlands grondgebied inva 
lide Duitse en Britse krijgsgevangenen uitgewisseld. In 
1917 werd op Nederlands initiatief een nieuwe overeen 
komst tussen beide oorlogvoerende landen gesloten. Be 
halve het uitwisselen van invalide krijgsgevangenen wer 
den nu gezonde krijgsgevangenen in Nederland geïnter 
neerd. Het ging hierbij om militairen, voornamelijk offi 
cieren en onderofficieren en burgerkrijgsgevangenen, die 
al lang in gevangenschap hadden gezeten en hier zwaar 
onder leden. Een verblijf in het neutrale Nederland was 
een stuk aangenamer dan in een krijgsgevangenkamp in 
Groot-Brittannië of Duitsland. 

Gebieden 
Rond de jaarwisseling 1917-1918 vond in Rotterdam de 
eerste uitwisseling plaats. Uit Duitsland kwamen de En 
gelse krijgsgevangenen per trein en uit Engeland de Duit 
sers per schip. Dezelfde vervoersmiddelen brachten de in 
validen naar huis. De gezonde en licht gehandicapte ge 
vangenen werden in Nederland geïnterneerd in zgn. 'Ge 
bieden'. Voor de Duitsers waren de Gebieden: Rotterdam, 
Wolfheze, Hattem, Dieren-Brummen en Noordwijk. 
De Engelsen werden ondergebracht in het Gebied Den 
Haag. Later werden de Gebieden Leeuwarden en Nijme 
gen gecreëerd om Den Haag te ontlasten. 
In Groningen, Urk, Wierickerschans en Vlissingen wer 
den de krijgsgevangenen ondergebracht die strenger toe 
zicht nodig hadden. Tenslotte was er een Centraal Gebied. 
Hier vielen de mensen onder die zich wegens studie, te 
werkstelling, of verblijf bij familie enz. ergens anders be 
vonden. Aan het hoofd van een Gebied stond een Ge 
biedscommandant. Deze viel onder generaal-majoor On 
nen. Hij stond aan het hoofd van de Dienst der 
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Geïnterneerde Krijgsgevangenen. Deze 'dienst' viel onder 
de minister van Buitenlandse Zaken, die ervoor gezorgd 
had dat de overeenkomst tot stand gekomen was. 

Het Gebied Dieren-Brummen 
Dit Gebied strekte zich uit over de gemeenten Zutphen, 
Brummen en Rheden (Dieren, Ellecom, De Steeg, Rheden 
en Velp). Commandant was luitenant-kolonel Vreeden 
berg. Administrateur was kapitein Jonker van het KNIL 
en officier van gezondheid D.J.J. Snel was chef van de 
Geneeskundige Dienst. 
In juni 1918 waren in dit Gebied 600 Duitsers geïnter 
neerd, die meestal bij particulieren en soms in pensions 
waren ondergebracht. Daarnaast waren in Dieren en Velp 
barakken gebouwd, die meer als ontmoetingscentrum 
dienstdeden. Ze bevatten kantoren, een onderofficiers 
mess en een bibliotheek. Het Gebied, is opgeheven op 15 

Gebiedscommandant luitenant-kolonel O. Vreedenburg met zijn staf 

9 
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december 1918, nadat op 20 
november de internering was 
beëindigd. 

Velp 
Kerkkamp schrijft het vol 
gende over de Duitse krijgs 
gevangenen die in de zomer 
van 1918 in Velp werden on 
dergebracht. 'Zondags gingen 
zij naar de Lutherse gemeente 
in Doesburg. In het Oranjeho 
tel in Velp gaven ze in augus- Kaart met stempel Services Prisonners de Guerre 
tus een tuinfeest. Enkele we 
ken later werden in de Wildbaan aan de Ringallée drie 
barakken gebouwd'. Eén barak werd gebruikt voor de o.p 
leiding van onderwijzers en een andere voor de kantine 
van de onderofficieren. In Velp waren ongeveer zestig o.f 
ficieren en honderd onderofficieren ondergebracht die het 
straatbeeld hadden veranderd. Ze wandelden en fietsten in 
hun uniformen in de omgeving. Ook turnden en tennisten 
ze samen met de plaatselijke bevolking. 14 Officieren 
hadden een eigen tennisclub. Hiervoor huurden ze drie 
maal in de week een tennisbaan. 

Ook zwom en roeide men met 
veel plezier. 
Ze huurden ook de gemeente 
lijke sporthal twee uur in de 
week. Eens per week werd er 
gewandeld om hen interesse 
voor natuur en landschap bij 
te brengen. Op deze wandelin 
gen werden o.o.k de 'Model 
hoeve Rozendaal', de agrari 
sche school Kloosterhuis, de 
uiterwaarden en het militaire 
tehuis Bronbeek bezocht. 
Ook waren er uitstapjes naar 

de Emmapyramide, de Zijpenberg en de Velperheide. In 
de loop van de maanden vertrokken er een paar om een 
opleiding te volgen aan de Universiteit maar er kwamen 
weer nieuwe militairen bij, zodat het aantal constant bleef. 
Velen probeerden door taallessen Nederlands te leren en 
een aantal nam met groot enthousiasme zijn vakstudie 
weer op. Voor de onderofficieren waren dat kosteloze cur 
sussen die door andere officieren en onderofficieren gege 
ven werden. O.a. Duits, Engels, Nederlands, geschiedenis, 
aardrijkskunde, stenografie, rechten, geometrie en 

Sportvereniging van onderofficieren 
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Strijkorkest van onderofficieren 
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teruggekomen om ze in grote 
groepen onder te brengen. Na 
jarenlange gevangenschap ver 
droeg men het dicht op elkaar 
leven niet meer en wilde men 
hoogstens met wat goede vrien 
den samenwonen. In de zomer 
zaten ze overal in de tuin, in de 
zon of in de schaduw aan een 
bureautje. 
De inwoners waren vriendelijk, 
maakten een praatje en nodig 

den de Duitsers uit voor een kopje koffie. De Duitse on 
derofficieren konden in Dieren niet makkelijk werk vin 
den. Ze maakten zich echter bij hun huisbazen geliefd 
door in de tuin te helpen ofbij de oogst. 
Het strijkorkest van de onderofficieren trad op in het ba 
rakkenkampje aan de Harderwijkerweg. Ze hadden ook 
een zangkoor. Ze traden regelmatig samen op met het 
plaatselijke Harmonieorkest. 
Ook in Dieren hadden ze de mogelijkheid om onderwijs te 
krijgen in muziek, Duits, Nederlands, geschiedenis, aard 
rijkskunde, rechten, stenografie, tekenen en boekhouden. 
Al met al hadden ze er een goed leven en ze waren in 25 
minuten in Arnhem als ze uit wilden gaan. 

Oudheidkundige Xring Rheden-Rozendaai 

algebra. Deze laatste drie vak 
ken werden gegeven door de le 
raar, onderofficier Grund. (Zie 
het volgende artikel in A&H 
over onderofficier Wilhelm 
Grund.) In scheikunde en inge 
nieurswetenschappen werd pri 
véles gegeven. Eén van de ba 
rakken was als bibliotheek en 
studiecentrum ingericht. 
Eénmaal in de week werden le 
zingen gegeven in het gezellige 
onderofficierscasino of in een gehuurd zaaltje. Verder wa 
ren er een klein orkest onder leiding van vice-wachtmees 
ter Schrumpf en een mannenkoor onder leiding van onder 
officier Giessler. 
Zij traden regelmatig op tot genoegen van iedereen. 

Dieren 
In het 3000 inwoners tellende Dieren was weinig te bele 
ven voor de geïnterneerde officieren en onderofficieren. 
Maar voor de Duitsers die van rust hielden, was het een 
paradijs. Ongeveer 50 officieren en 150 onderofficieren 
waren ondergebracht in statige, idyllische landhuizen, of 
boerderijtjes of in groepjes in pensions. Men was ervan 

Groepsfoto van de onderofficieren Onderofficierscasino 
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Vluchtelingen 
Evenals vier jaar eerder kwamen er 28 oktober 1918 weer 
ongeveer 500 vluchtelingen uit Noord-Frankrijk. Het 
Duitse front was daar ingestort. 
Ze werden in Velp in de houten barakken van de Duitsers 
ondergebracht, in de Afgescheiden kerk, hoek Wilhelmi 
nastraat-Bergweg, in klooster Larenstein en in andere dor 
pen van de gemeente. De opvang werd gedaan door een 
comité dames en heren. De maaltijden kwamen uit een 
centrale keuken. Gelukkig zou het verblijf niet al te lang 
duren. De Duitse geïnterneerden keerden 28 november 
naar hun vaderland terug. Intussen werd door de regering 
besloten om gedeeltelijk te demobiliseren. 
28 November was een algemene biddag. 

Ondertekening van het Vredesverdrag in de Spiegelzaal in Versailles 
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Eerste bladzijde uit het herinneringstijdschrift voor Duitse gevange 
nen die in Nederland geinterneerd waren. 

Per extra trein vertrokken 23 december 375 Franse vluch 
telingen naar Rotterdam, om over zee naar huis te gaan. 
De Duitse of Spaanse griep teisterde intussen de onder 
voede bevolking. De scholen werden tijdelijk gesloten. 
Geleidelijk verbeterde de toestand en kregen zoveel mo 
gelijk mensen werk. 
Het Verdrag van Versailles werd op 28 juni 1919 onderte 
kend, precies vij fj aar na de moord op Frans Ferdinand van 
Oostenrijk, na afsluiting van een op 18 januari 1919 te Pa 
rijs begonnen geallieerde vredesconferentie. 
Op 3 oktober 1925 reikte generaal Snijders op het Vitesse 
terrein in Arnhem aan iedereen die gedurende de mobili 
satietijd het land op een of andere manier had gediend, het 
rnobilisatie-herinneringskruis met diploma uit. 

Bronnen 
Arnold Holleman, Internering van buitenlandse militairen in Nederland 
gedurende de Eerste Wereldoorlog, Posthistorische Studie 30, redac 
tie P. Mieseyerus en J.F.G. Spijkerman, Arnhem 2014. 
Kerkkamp, Historie van Velp en Razendaal, Gysbers & van Loon, 
1965. 
Sonderausgabe der Deutschen Wochenzeitung für die Niederlande 
und Belgien, Zur Erinnerung an die Intemierung der Deutschen gefan 
genen in Niederland. 
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De lotgevallen van onderofficierWilli Grund in de jaren 1916-1918 

Oudheidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai 

Arnold Holleman 

langdurig krijgsgevangene naar het neutrale Nederland 
getransporteerd om daar als geïnterneerde de rest van de 
oorlog te mogen uitzitten in prettiger omstandigheden dan 

in een vijandelijk krijgsge 
vangenkamp. Tenslotte 
keerde hij eind 1918 naar 
huis terug. Het archiefje is 
stellig incompleet. 
Wilhelm schreef, volgens 
zijn zeggen, iedere dag 
naar huis, maar we hebben 
slechts enkele tientallen 
brieven. Desalniettemin 
geven deze met de foto' s 
een levendig beeld van de 
lotgevallen van deze man. 

De vondst 
Niet zo lang geleden bood ik 'op de gok' bij een Duitse 
veiling op een partijtje poststukken, omdat ik uit de om 
schrijving meende te mogen 
afleiden dat het materiaal be- 
trekking had op de Eerste We 
reldoorlog en op krijgsgevan 
genen in Nederland. Toen ik 
de gelukkige koper bleek te 
zijn en het materiaal thuis 
kreeg was ik niet teleurge 
steld. Het waren ruim 50 brie 
ven, prentbriefkaarten en ori 
ginele foto's uit de correspon 
dentie van Wilhelm Grund, 
Unteroffizier, Rekruten-De 
pot der 185. Infanterie-Bri 
gade. 

Wil helm Grund 
Hij was een onderwijzer in 
Pfungstadt in Hessen en ge 
trouwd met Anna, die op de 
adressen van de brieven 
wordt aangeduid met 'Frau 
Lehrer Anna Grund' Zij had 
den twee kinderen, Lieselotte 
en Otto. 
In maart 1916 werd Grund 
naar Frankrijk gestuurd, 
raakte op een gegeven mo 
ment in Britse krijgsgevan 
genschap, verbleef twee jaar 
in het krijgsgevangenkamp 
Stobs near Hawick in Schot 
land en werd in mei 1918 als 
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Wilhelm Grund 

De brieven 
Kort na de eerste brief 
schreef Wilhelm nog drie 
brieven aan zijn vrouw, 
gedateerd 28 en 29 maart 
en 1 april in het jaar 1916. 
Deze brieven zitten nog in 
de daarbij behorende en 
veloppen. Maar nu zijn ze 
normaal via de veldpost 
verstuurd, voorzien van 
Veldpost- en Troepen 
stempel 
Op de achterkanten staat 
keurig: 'Abs. W. Grund. 
Rekr. Comp. 186. Rekr. 
Depot 185. Inf. Brig. Feld 
poststation 49'. 

13 



Oudheidkundiqe :Kring Rheden-Rozendaai 

Prisoners of War. 
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Afb. 1: Adres en krijgsgevangenennummer op de adreszijde van een fotokaart. Afb.2: Veldpostbrief die Wilhelm Grund vanuit Franrijk schreef naar zijn vrouw. 
Afb.3: Krijgsgevangenenpost vanuit Schotland naar Duitsland. 

De eerste twee daarvan leren ons dat Wilhelm Grund aan 
het hoofd stond van een Korporaalschaft (Peloton) van 20 
man, afkomstig uit Rheinhessen. Hij moet voor hen het 
eten verzorgen. Het menu wordt uitgebreid beschreven. 
Daarna wordt er gedronken en gezongen met begeleiding 
van een harmonica. Een van zijn vrienden is er ook bij: 
Willi Wacker, die een paar woorden bij een brief schrijft. 
Er zijn heel wat bekenden van hem, die al eerder waren 
aangekomen en ook met de nieuwkomers gaat het al gauw 
vriendschappelijk toe. Alleen met de onderofficieren bo 
tert het niet zo goed. 'Es herrscht ein wenig kamerad 
schaftlichen Ton zwischen ihnen und uns '. 

Foto's uit Schotland 
Verder stuurde Grund in de loop van 1917 en begin 1918 
een aantal foto's naar huis, die een beeld geven van het 

kampleven in Schotland. Deze zijn alle gemaakt door de 
fotograaf lP. Couper te Glasgow. We zien achtereenvol 
gens een tentoonstelling van huisvlijt, w.o. een scheeps 
model en een poppenhuis; beelden van een toneel- voor 
stelling; de begraafplaats, waar overleden makkers hun 
laatste rustplaats vonden; het centrale monument met op 
schrift 'Unseren Kameraden die Pern d. Heirnat starben - 
1917'; een foto van Willi zelf en tenslotte een aantal 
groepsfoto's, waarop we Willi herkennen, meer dan eens 
op een centrale positie. Op de achterkant van drie foto's 
staan reeksen namen We kunnen slechts concluderen dat 
deze krijgsgevangenen het niet slecht hadden, maar hun 
innigste wens ging voorlopig niet in vervulling 

Tot zover het verblijf in Schotland. Een aantal maanden 
verstrijkt. 

Tentoonstelling van huisvlijt. 
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Toneelvoorstelling. Begraafplaats voor Duitse krijgsgevangenen 
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Zittend, eerste van links: Wilhelm Grund 

Zeereis naar Nederland 
De volgende brief is geschreven aan boord van en op post 
papier van de 'Sindoro' van de Rotterdamsche Lloyd op 
weg naar Nederland. De brief is op 17 mei 1918 vanuit 
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Brief geschreven aan boord van de 'Sindoro' op weg naar Nederland 
en verzonden vanuit Velp 
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Grund zit derde van rechts vooraan, met de benen over elkaar 
Velp verzonden, voorzien van een vertrekstempel Velp, 
een PORTVRIJ-stempel en een Duits censuurstempel van 
Cöln-Deutz. In de brief, gedateerd 15 mei 1918, beschrijft 
hij zijn overtocht naar Nederland. Er waren ongeveer 35 
officieren aan boord. Het leek wel een feestreis want hij 
schrijft: " Klavier wurde gespielt, mal einen Cognac ge 
trunken, Schokolade gegessen." Om 12 uur aten ze 
groente, aardappelen en vlees die ze gezamenlijk klaarge 
maakt hadden. Bij aankomst in Rotterdam werden 4 offi 
cieren gehuisvest in een pension in Velp. Aan het slot van 
deze brief schreef hij: "Lieb, schicke mir gelben Schuhe 
uns grosse, guten Hosen. Adres: Kriegsgefangenensen 
dung Utfftr. (unteroffizier) Grund, Velp bei Arnhem (Hol 
land) IJsselstraat 710. " 

Grunds verslag van deze gebeurtenissen is opvallend 
nauwkeurig. In het Nationaal Archief in Den Haag bevindt 
zich een dossier, waarin o.a. de namen van de 53 man, die 
in Velp zijn ondergebracht worden vermeld. Bij het adres 
Pension Sohmer (moet zijn Somer), IJselstraat 710 staan 
vier namen, die we op de foto's uit Stobs eerder zijn te 
gengekomen: Grund, Wilhelm; Hammer, Theodor; Edler, 
Heinrich en Böttscher, Hermann. 
Tussen midden mei 1918 en het einde van de oorlog 
stuurde Grund brieven en prentbriefkaarten aan zijn 
vrouw. Hij is content met zijn levensomstandigheden, 
maar verlangt natuurlijk naar huis. Hij maakt melding (9 
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een bestellers stempel hebben. Hieruit valt afte leiden, dat 
de post uit Engelse krijgsgevangenkampen in zakken 
rechtstreeks naar de plaats van bestemming ging. 
Ook zijn twee brieven van zijn vrouw Anna aan hem in 
het archiefje bewaard gebleven; van 10 en 11 november 
1918. De laatste is dus op de dag van de wapenstilstand 
verstuurd. Vertrekstempel Pfungstadt, aankomststempel 
Velp en een censuurstempel van Cöln-Deutz, resp. 22 en 
19 november 1918. Daaruit blijkt nog eens dat de post on 
regelmatig werd vervoerd (afb. 22). Anna brengt verslag 
uit over de schokkende gebeurtenissen in deze dagen. De 
len van haar brieven volgen hier: 
9 Nov. 18 ... Heut war ein Tag - ein Tag der viel von sich 
reden lasst. Du wirst davon gelesen haben - von der 
Thronentsagung unsren Kaisers, den Unruhen im Land, 
aber von dem was sich in D. ganz in unsrer Nähe zugetra 
gen hat wirst du nicht viel gelesen haben. Heute Nacht, 
ganz plotzlich, kam der Umsturz und nun ist alles in ihrer 
Hand. (S.R.). Auf dem Mariènplatz hielt Landtagsabg. Ul 
rich eine Rede u. dann bewegten sich hunderte durch die 
Stadt. Sold. voran mit der r. Fahne. Auch das wollen wir 
ertragen, wenn nichts mehr folgt - wenn Ruhe bleibt U. 

Ordnung. Wir gehen einer dunklen, ungewissen Zukunft 
entgegen, aber trotz- dem, Lieb, wollen wir treu bleiben 
dem Gebet U. auf Gott vertrauen. - so kann ja alles gut 
werden Die Schulen sind wieder auf weitere 8 Tage ge- 
schlossen, da 60 neue Grippserkrankungen im Ort sind. 

Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Rozendaai 

augustus) van het tijdelijk stoppen van de uitwisseling van 
gewonde krijgsgevangenen en de internering van Duitsers 
in Nederland i.v.m. de torpedering van de 'Koningin-Re 
gentes' en schrijft over uiteenlopende onderwerpen, w.o. 
schaarste en rantsoenering, theaterbezoek en soms kort 
over de internationale toestand en over het feit dat hij in 
Nederland als 'mof wordt gezien. In Nederland heersten 
gemengde pro- en anti-Duitse gevoelens. 
Tijdens zijn verblijf in Velp ontving Grund twee kaarten 
van een vriend, Paul Seidel, die nog in Engeland gevangen 
zat in het krijgsgevangenkamp Catterick. Beide met diens 
portret erop. Merkwaardig is dat de twee kaarten alleen 

POST CARD 
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Afbeelding 21a en 21b Kaart met een portret van Paul Seidel vanuit 
het krijgsgevangenekamp Catterick in Engeland verzonden naar Willi 
Grund in Velp. 
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11. Nov. 18. Nun ist auch in unsrem Haus die Grippe. Ot 
toehen fing Samstag auf Sonntag mit hohem Fiever an. 
Die letzte Nacht war schon ruhiger. etc. Hoffentlich blei 
ben Lisel, die Eltern U. ich davon verschont, denn jetzt da 
Waffenstilstand ist U. der Frieden kommt wollen wir ge 
sund sein. 
Unser Kaiser ist ja in A. Ganz in dein er Nähe. Gestern 
besuchten uns, hoffentlich zum letztenmal die feindl. Flie 
ger. Schaden wurde keiner angerichtet, nur Flugblätter 
abgeworfen. 
Für was, warum war nun der schreckliche Kampf vier 
Jahre lang? 
Even verder schrijft zij over de ingezette inflatie: 

A&H 2013 
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Ieh musste gestern wieder fûr Stiefel, die zureehtgemaeht 
wurden lOM (für mich) u. 6 M fiir Liselotte bezahlen. 
Meinen Winterhut liess icn mir zureehtmaehen, kostet 20 
M .. (Ete.) 
Tenslotte zijn er nog een prentbriefkaart van Mien Daanen 
d.d. 12 november 1918 aan Anna en twee brieven van Jan 
Daanen d.d. 3 december 1918 in één envelop, de eerste in 

r 

Boven: Prentbriefkaart van Mien Daanen aan Anna Grund, van 12 
november 1918, Onder: Envelop met twee brieven van Jan Daanen 
aan Willi en Anna Grund, met stempel 4 december 1918. 
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het Nederlands voor Willi, de tweede in het Duits voor 
Anna (merkwaardigerwijs met 15 cent gefrankeerd; het ta 
riefwas 12V cent tot 20 gram en 20 cent voor een zwaar 
dere brief). Jan en Mien Daanen zullen vrienden geweest 
zijn, die Willi Grund in Velp had gemaakt; zij woonden 
op het adres Zutfensche Straatweg D 97. 
Op de briefkaart schrijft Willi nog een korte groet en geeft 
hij een nieuw adres op: Molenstraat 8. 

In de brief van 3 december zat een krantenknipsel ingeslo 
ten uit het Nieuws van den Dag van 2.? November 1918 
over de repatriëring van Duitse krijgsgevangenen . 

. ~~.6 Van de grens' 
t \A""'H""'Krijgsgev~gQnQn 
Tt"' Dinxper~ (Geld) ZiJq I)(mderd.a:g 114 Italiaan 

~e en '?6 BoJglsaha krj~vansenen aangetb·men;. 

- Terug~eer van krijgsgevangenen 
V Dl Duit. zijde w'ocdt ~s garnel(l, dat heden 

van df6 Ia de Qmgeving van lialtem OIJ.' ZWGlle ge- 
· huis~este Düitsche burger-.gevangenen· Mlf"OOl' 450 
man: naar Duitschland zullen worden teruag~ht. 

iT~Ujk:ertijd . z\Jlloo uit Zutfen, I)Jeren" \1e1p; 
~nhem) Dosterbeek en Wageningen OIIlgoveer 130 
kri~evangen D\JitS<$a officieren' en. 800· onder-; 
I}ffic~eren na.ai hun haardsteden teJl'q.ggeleid worden 

· De ~:einen .zulleu Ioopen ov~ Groningon n~ NiElll~ 
. ' .war. :tJans: Vandaar WC)l-df .verder gcr~n 1Ia9.1' h~ 

· Duitf',cll'e kamp voor t-eruS8ekeerd-en in Brenren. ' 
In de volgende week za.! ook eenzeïtde transperi 

uit : msterdam, Leldea.. Noordwijk, Delft, !-Iauli 
lem, Utrecht;> Rotterdam. ea- Dor4T«ht, tel! ge. 
aame nlijke sterkte van ongeveer 1000 man lanf# ' 
'd'ezel ~d~ rout-e Nederland, Yerlal~ 

Het artikel heeft eerder gestaan in De Postzak nr. 213 van juni 2013. 
Het is voor A&H bewerkt door Truus Havinga-Wielenga 
Arnold Holleman is op 28 december 2013 overleden. 
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Yefp voor Oranje en het "voqeiscnieten. 
Anita Matser 

De Schutterij 
Er is weinig of niets bekend over het ontstaan en de ge 
schiedenis van de schutterij in Velp voor de Franse tijd 
(1795-1813). Mr. G. van Hasselt, de geschiedkundige die 
op Daalhuizen woonde, schreef in een van zijn geschriften 
het volgende over de schutterij: 'In 1791 is de schutterij 
afgeschaft omdat het onstuimige tijden zijn en de geweren, 
trommel en vaandel naar 't Hof zijn vervoerd. ' Hij heeft 
bij deze aantekening, een rood zijdelapje geplakt afkom 
stig van het vaandel. 
Na de Franse tijd ontstonden er veel nieuwe schutterij ver 
enigingen, zo ook in Velp. In 1846 ontstond in Velp een 
nieuwe schutterij: het Koninklijke scherpschuttersgilde 
onder de zinspreuk 'Wat g' ook doet, schiet goed'. De 

schietoefeningen werden op 
de Pinkenberg gehouden van 
maart tot oktober. 
Schutterijen waren zeer 
Oranjegezind en deze liefde 
was wederzijds. Zo organi 
seerde Koning Willem UI op 
27 juni 1851 op paleis het 
Loo een groot schutterijen 
concours, waarbij talrijke 
schietverenigingen elkaar 
voor het eerst ontmoetten. 
De aanwezige Velpenaren 
brachten er niet veel van te 
recht en vielen niet in de 

Koning Willem 11/ prijzen. Maar in de wandel- 
gangen had de voorzitter G.A. Engels wel in de roos ge 
schoten door in gesprekken de mogelijkheid zoiets in Velp 
te organiseren naar voren te schuiven. Dit was de Koning 
ter ore gekomen en de volgende dag werd Engels op diens 
particuliere schietbaan ontboden. De Koning vroeg: 
'Wanneer zal dat concours in Velp plaats hebben?' De 

Velpse voorzitter antwoordde zonder aarzelen: 'Sire, nog 
stellig dit jaar, ' Op 7 augustus vond het concours plaats 
minder dan anderhalve maand na de spontane toezegging 
van Engels, Hoewel Koning Willem UI had toegezegd 
aanwezig te zijn kwam hij niet opdagen. Verder werd het 
een groot succes, omdat de Velpenaar 'Tromp nu wél won. 
De Spaanse gezant Markies de Ribera werd tweede. In 
1852 beval de Koning dat alle Nederlandse schutterijver 
enigingen een 'thuiswedstrijd' moesten organiseren zoals 
de Velpse vereniging had gedaan. Het laatste j aar waarvan 
de uitslagen van de onderlinge wedstrijd bekend is, is 
1864. 

Vogelschieten in de Ossendaalselaan 
In 1871 werd op de verjaardag van de Kroonprins Willem 
Nicolaas Alexander voor het eerst op de Ossendaalselaan 
in Velp 'vogel' geschoten. Een dergelijke vogel was een 
met veren beplakt houten voorwerpje dat aan een boom 
(later een paal) in het veld werd bevestigd. Er werd ge 
schoten tot het laatste stukje romp naar beneden kwam. 
De schutter die het laatste rake schot loste droeg tot het 
volgende Oranjefeest de eretitel 'koning'. 
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Schietvereniging Velp Rozendaal 
In 1888 werd een nieuwe schuttersclub opgericht: de 
'Schietvereniging Velp Rozendaal'. Ze had als lijfspreuk: 
'Leert Uiterst Precies Schieten'. De eerste letters vormen 
het woord LUPS. Lüps, van kasteel Biljoen, was de presi 
dent van de nieuwe vereniging en op zijn grond werd met 
floberts geoefend. Hoewel deze vereniging al in 1916 
werd opgeheven, bleef het jaarlijkse 'Koningschieten' op 
de Ossendaalselaan een vast programmapunt van de Oran 
jefestiviteiten. 

Op of omstreeks Koninginnedag, 31 augustus, vond j aren 
lang het vogelschieten plaats in de Ossendaalselaan. De 
schutters gingen achter de muziek van de Ve1psche Har 
monie met hun vaandel naar de boom toe. Op de schiet 
plaats aangekomen, lag alles al klaar en hoefden ze alleen 

Bestuur 1889 v.l.n.r.: W Wanrooy ('rederijker), J van Engelenburg, 
JG. Wurfbain (Heuven), JF. SteygelWalt (banketbakker), JH. Lüps 
(Biljoen) president, Th. Wijlhuizen (kruidenier) secretaris, J Wolff 
(Torenhoek) 

nog hun geweren te laden. De belangstelling voor dit 
schietspel was vrij groot in 1931: 80 schutters. Toch was 
het vogelschieten, vergeleken met het vroegere schutters 
feest, een armoedige vertoning volgens Kerkkamp. 

Leden Voge/schietver.LUPS 1889 

Tradities 
Het vogelschieten is een oude traditie in de Ossendaalse 
laan in het bos. Het is een volksvermaak dat de Velpse 
Vogelschutters Vereniging al meer dan 100 jaar in ere 
houdt. Vroeger op Koninginnedag, tegenwoordig Ko 
ningsdag, wordt een feestelijke wedstrijd georganiseerd, 
ook wel Koningsschieten genoemd. De schutterskoning of 
-koningin van het voorgaande jaar en zijn of haar partner 
worden in een koets naar het feestterrein gereden, waar zij 
worden ontvangen door het bestuur en de leden van de 
vereniging en ook door de burgemeester en enkele be 
stuursleden van Velp voor Oranje. Het is ook traditie dat 
de schutterskoning(in), de burgemeester en de voorzitter 
van Velp voor Oranje de eerste schoten lossen op de hou 
ten vogel. Daarna schieten de leden in volgorde van de 
opgestelde schietlijst. Voor het afschieten van de diverse 
onderdelen van de vogel, zoals kop, rechtervleugel, lin 
kervleugel en staart zijn prijzen te winnen. Degene die het 
laatste deel van de vogel, met een zeer gericht schot na 
tuurlijk, van de paal weet te schieten mag zich een jaar 
lang schutterskoning(in) noemen. En na drie maal ko 
ning(in) ben je zelfs keizer(in)! Na een feestelijke rond 
gang door Velp volgt een huldiging in het dorp waar de 
koning(in) een schildje uitgereikt krijgt. 
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Ook de leden die de andere delen van de vogel eraf ge 
schoten hebben, krijgen een prijs uitgereikt. Ter afsluiting 
wordt het Wilhelmus gezongen en de winnaar/ winnares 
met de koets weer thuisgebracht. 

Velpsche Vogelschuttersvereniging 
Woensdag 8 mei 1935 is een 
vogelschuttersvereniging op 
gericht: de 'Vereeniging' , als 
onderafdeling van Velp voor 
Oranje, met aanvankelijk 36 
leden. De voorzitter was een 
bestuurslid van Velp voor 
Oranje. In 1936 bedroeg het 
aantal leden 66. Dat jaar is 
weer op de avond voorafgaand 

aan het Oranjefeest voor de eerste maal op de Z.g. leugen 
vogel geschoten. De geweren waren toen van de Burger 
wacht en werden bewaard op het politiebureau. 
Gedurende de jaren 1940-1945 werden de activiteiten tij 
delijk onderbroken. Na de oorlogsjaren kwamen de Schut 
ters los te staan van Velp voor Oranje, maar de samenwer 
king bleef uitstekend. Vanaf de beginjaren vindt het vo 
gelschieten plaats in het Ossendal op het landgoed Beek 
huizen langs de Zutphensestraatweg. 
Na de oorlog was de toeloop van nieuwe leden zo groot 
(100 in 1946), dat er zelfs op 2 vogels werd geschoten. 

In 1956 werd overgegaan tot het organiseren van het zaal 
schieten, hetgeen tot op de dag van vandaag (met enkele 
onderbreking) nog altijd voortduurt. Na vele omzwervin 
gen tegenwoordig in het Narrenhuus van carnavalsvereni 
ging De Narrenkap aan De Beemd. 
In 1965 vindt het vogelschieten nog steeds plaats op 29 
april, de avond voor Koninginnedag. De schutters hebben 
zich opgesteld achter de Velpsche Harmonie. De koningen 
van de twee voorgaande jaren hebben met hun koningin 
nen plaatsgenomen in een met twee paarden bespannen 
rijtuig. Zo gaat het in optocht naar de Ossendaalselaan. 
Hier staat de hoge paal op een glooiend veldje gereed. Na 
dat de timmerman de bevederde vogel en twee ballen 

bevestigd heeft, worden 
de eerste schoten gelost 
door een autoriteit en de 
voorzitter. Daarna bran 
den de schutters los. Als 
het laatste stukje van de 
romp naar beneden 
komt, wordt de koning 
op de schouders geno 
men terwij 1 de fanfare 
speelt. 

o 

Op de terugtocht neemt 
hij met zijn koningin de 
plaats in van het paar van Oe schutterskoning wordt naar huis 
twee jaar geleden. gebracht met het vaandel! 
's A vonds wordt de prij s, 
een gouden horloge, feestelijk uitgereikt. 
Het maken van de vogel is een kunst op zich. Het hout 
mag niet te droog, te nat, te hard of te zacht zijn. De heer 
E. Davids was een meester op dit gebied, hij heeft meer 
dan 55 jaar de vogel gemaakt. Het vaandel is de trots van 
de vereniging en is geborduurd ter gelegenheid van het 25 
jaar bestaan door da 
mes van de leden. 

De regels en voorwaar 
den voor het vogel 
schieten zijn in de loop 
der jaren behoorlijk 
strenger geworden. 
Vroeger volstond een 
waarschuwingsadver - 
tentie voor 'gevaarlijk 
terrein' in de plaatse 
lijke krant. Tegenwoor 
dig wordt alleen een 
vergunning afgegeven 
als je bij het schieten 
gebruik maakt van een 
kogelvanger. 

Het vaandel van de Vogelschutters 
gemaakt door dames van de leden bij 
het 25 jarig jubileum 

• g 
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Schutterskoning Daan Wijlhuizen in 2012 
Herinneringen van schutterskoning Daan Wijlhuizen uit 
2012. 'Die pot oranje verf, die is wel meer twintig jaar 
oud', zegt Daan Wijlhuizen uit Velp, 'en daarmee kunnen 
we ook de komende twintig jaar nog wel houten vogels 
verven' 
Het lijkt een geheimzinnig ritueel, de voorbereidingen 
voor het vogelschieten. Uit vers hout, liefst van een vlieg 
den, wordt een stomp van 30 cm gezaagd, bestemd voor 
het lijfvan de vogel. Vervolgens worden twee driehoekige 
vleugels, een staart en een kop gezaagd, die met houten 
pennen worden samengevoegd tot een 'vogel'. 
En die wordt daarna oranje geverfd. 
Zo gaat het al jaren. 
De opa van Daan Wijlhuizen, Teunis Ruijsch uit de Wa 
terstraat, deed het al zo en daarna zijn oom, Teun Ruijsch, 
en daarna Daan en zijn broer Mario. 
'Ik ben grootgebracht met het vogelschieten', zegt de nu 
66-jarige Wijlhuizen. 'Als jonkie van 12 reed ik al mee met 
mijn opa op de tractor om de palen in het Ossendal op te 
zetten. ' Eerst werd een dikke houten paal in de grond ge 
graven, daar bovenop kwam een houten steigerpaal en 
daar weer boven een ijzeren buis met de oranje houten vo 
gel erop. Wel vijftien meter hoog stond hij dan.' 
Die hoogte was nodig, omdat men zo recht mogelijk naar 
boven moest richten om de kop of de vleugels of de romp 
van de vogel eraf te schieten. En de kogels mochten daar 
bij niet te ver het bos in vliegen. Want dat was natuurlijk 
1 evensgevaar lij k. 

'We waren verplicht om op alle omliggende bospaadjes 
waarschuwingsborden te plaatsen met de tekst: schietter 
rein; betreden op eigen risico. Tot aan de Beekhuizense 
vijver toe', vertelt Wijlhuizen. Dat is nu niet meer nodig. 
Sinds de jaren 90 is een kogelvanger verplicht, omdat de 
loden kogeltjes het natuurgebied zouden vervuilen. 
Het voordeel van de kogelvanger is meteen dat de veilig 
heid voor mens en dier in de omgeving van het vogelschie 
ten gewaarborgd is. 
Sinds die tijd beschikt de vereniging over een bouwlift 
waarop de kogelvanger én de houten vogel staan. 
De werkzaamheden voorafgaand aan het Vogelschieten 
zijn daarmee een stuk gemakkelijker geworden. 

Vogelschieten vanaf 2013 op 27 april 
Vanwege de troonswisseling op 30 april, wordt het Vogel 
schieten dit j aar gehouden op zaterdag 27 april, om 12.00 
uur. Iedereen is welkom in het Ossendal, het bospad dat 
parallel loopt aan de Zutphensestraatweg. 
En iedereen kan zich ter plaatse aanmelden om mee te 
doen. De eerste schoten worden gelost door burgemeester 
mevrouw Van Wingerden-Boers en door de voorzitter van 
Velp voor Oranje, Gety Hengeveld. 
Ook andere genodigden zullen dit jaar een openingsschot 
mogen lossen. 
De Schutterskoning van 2012 wordt 's morgens met zijn 
echtgenote met een koets van huis gehaald. Dat is een eeu 
wenoude traditie. De nieuwe Schutterskoning wordt later 
die middag met dezelfde koets weer thuisgebracht. 

Burgemeester Van Wingerden-Boers schiet in 2009 Schutterskoning Daan Wij/huizen in 2012 
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Schutterskoning Daan Wijlhuizen arriveert in het Ossendal- 2013 

Op 30 april wordt hij dan officieel gehuldigd in aanwezig 
heid van de burgemeester, op 'De Overtuin ', Gehuld in 
een zwarte wollen cape, die versierd is met meer dan 20 
zilveren schildjes van vorige Schutterskoningen, zal hij/zij 
de trofee in ontvangst nemen die traditioneel wordt aan 
geboden door Velp voor Oranje. 

Vogelschieten in het dorp 
Omdat tegenwoordig een kogelvanger verplicht is, is het 
mogelijk om het Vogelschieten middenin het dorp te hou 
den. Dat gebeurde voor het eerst in 2014. Dat jaar vond 

De schutterskoning wordt opgehaald in 2015 

het evenement plaats achter de ABN AMRO Bank aan de 
Hoofdstraat 30. In 2012 is het aantal hulpvaardige vrijwil 
ligers zo klein dat de vereniging alleen kan voortbestaan 
'onder de vleugel' van Velp voor Oranje. In 2017 wordt 
de vereniging opgeheven. 
De bijzondere traditie van het jaarlijkse Koningsschieten 
mag echter niet verloren gaan, dus worden alle attributen 
overgedragen aan de Oranjevereniging en opgeslagen op 
kasteel Biljoen, op de plaats waar het in 1888 ooit begon. 
Het Koningsschieten wordt behouden voor Velp, dankzij: 

Velp voor Oranje! 
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Het testament van Casper Hendrik: Herman. Schweer bey der Becke 
dee{J 

Jas Leeman 

In 1905, toen het testament van Cas per werd geopend na 
zijn overlijden in Amsterdam, was zijn schoonfamilie Oe 
kerse geschokt. 
De Hervormde Diaconie in Amsterdam was verrast door 
de inhoud en de gevolgen. Dieren bezit dankzij dit testa 
ment sinds 1913 een prachtig complex, een rijksmonu 
ment, de Schweer bey der Becke Stichting aan de Harder 
wijkerweg. Waardoor is deze stichting in Dieren gekomen 
en waarom aan de Harderwijkerweg? Wat ging eraan 
vooraj? Hoe is het nu? 

lil 

Schweer bey der Becke Stichting 1950 

De familie Ockerse in Dieren en Zutphen 
Begin 1ge eeuw woonde Gerrit Ockerse met zijn echtge 
note Berendina Teunissen in Dieren, aan de Kerkstraat bij 
de kruising met de Veerstraat, in een mooi huis met erf en 
tuin. Hij was landbouwer en bierbrouwer. Gerrit Ockerse 
bezat in 1832 vee11andbouwgrond in Dieren, ruim 4 ha en 
twee huizen aan de Kerkstraat. De landbouwgrond was 
gelegen aan de Molenweg, bij het Kerkpad en aan de Har 
derwijkerweg. Hij bezat aan deze weg twee percelen 
bouwgrond, een klein perceel en een groot stuk 
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landbouwgrond van ongeveer 2,5 ha, het werd "de Dui 
tenakker" genoemd. Op deze twee percelen, werd in 1912- 
1913 de Schweer bey der Becke stichting gebouwd, mo 
gelijk gemaakt door Casper Hendrik Herman Schweer bey 
der Becke, die in zijn testament vrijwel zijn hele nalaten 
schap ten goede liet komen voor de bouwen oprichting 
van de Schweer beij der Becke Stichting. 
Gerrit Ockerse (1790-1860), ook geschreven als Ockers, 

groen, perceel C149, in 1832 bouwland van Gerrit Ockerse, 
bijgenaamd de Duitenakker 
geel, perceel C156 later in bezit van Gerrit Ockerse 
ttt. perceel C94, werd begraafplaats in 1842 
Uitsnede kadasterkaarf Dieren 1832, sectie C het nieuwe land. 

was een vermogend man en kreeg in zijn huwelijk met Be 
rendina Teunissen (1790-1857) 4 kinderen. Twee zoons 
en twee dochters werden in Dieren geboren. Een van de 
dochters, Wi1helmina Gerdina Ockerse, geboren in 1821 
trouwde later met Casper Hendrik Herman Schweer bey 
der Becke. Derk Ockerse, de broer van Wilhelmina, 
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De Notaris EVEBTS te Dieren 
zal aanstaaden Dingsdag 12 Julij d:s 
namiddags om 1 ure, in de Krdon te 

Dieren,.ver1ç,oopen: Verseheidene'pereeelen ROGGE 
als op den &lzapenberg voor Wed. GROOS\, bij 
de Spoorbrug voor TOON VAN DEN BELT 
qp den Zil'Oeralcker aan den Soere~sehen ~eg b~ 
Spoor VOOT- DONDERWINKEL , by het hUlS van 
Jb, BOMBERGEN , bij den ouden Molen VOC>l 
Mei. Wed. SCHOTHORST , op den Duitenalclcer 
voor ERVEN OCKERS, en achter de Looyegf 
van den Heer SEVENSTERN, voor VAN DER 
MEE, alles onder Dieren, en nog 4 perc, op de 
Peppel te Spankeren voor Wed. DERK JANSEN. 
De erven Ockers verkochten rogge en boden grond voor pacht aan, in 1870 en 1873 

vertrok naar Zutphen, naar de buurtschap Hoven. Hij bezat 
daar landbouwgrond en een herberg/logement 'De 
Nieuwe Hertog.' Volgens zijn kinderen heeft Casper in 
1856 Wilhelmina ontmoet. We weten niet of het waar is. 
We weten niet waarom Casper vanuit Amsterdam naar 
Zutphen kwam. Wel staat vast dat Casper en Wilhelmina 
in 1865 in de gemeente Rheden zijn getrouwd. 
De ouders van Wilhelmina, Gerrit en Berendina, (jaartal 
len staan hierboven al) zijn in Dieren begraven. Wilhel 
mina woonde in het ouderlijk huis aan de Kerkstraat. Ze 
vertrok na haar huwelijk naar Amsterdam, naar het huis 
van Casper, Reguliersgracht nr. 68. Dit huis in Amsterdam 
was de woning van zijn overleden ouders. 

De Erven Ockers 
Na het overlijden van Gerrit Ockers in 1860 lieten de 'Er 
ven Ockers' de inboedel van het ouderlijk huis en de roe 
rende goederen rond het huis veilen. Regelmatig lieten de 
erven advertenties plaatsen, waarin zij hun landbouw 
grond voor pacht aanboden. Onduidelijk is hoe de 
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. De Notaris VAN DER DUSSEN, 
te Brammen, zal Za.turdag 12 J uIö 
1873, des namiddsgs 5 uur, in het 

Wapen flan Ge~derland, te Dieren, 
"oor de lffrtJen G. bCKER81JJ, 

,A. Publiek _ Verpaohten voor den tijd 
. van Zes ja.ren. 

1°. Een stuk BOUWLAND, ten deele tiend. 
pligtig, gelegen bij Dieren, bij de zoogenaamde 
Spanker8cke 8truilten, groot ongeveer 59 Aren, 
4 Centiaren, in 4 perceeleii , te ~nva,arden 11 
November 1873. 

20. Een stuk BOUWLAND, genaamd de 
Duitenakker, gelegt':'IJ. bij het Nieuwe Kerkhof te 
Dieren, groot 2 Hectaren, 2 Aren, 60 Centiaren,· 
in 19 perceelen, te aanvaarden 11 November 
1874. 

30. Een stuk BOUWLAND, gelegen aan 
Pulken8weg, te Dieren, groot 1 Hectare, 25 Aren, 
in 15 percoelen, te aanvaarden 11 November 
1874. 

. . B. Publiek Verkoopen: 
Verscbeidene pere. ROGGE, uitgebaakt op 

het and aan Tulkenstceg, te Dieren. 

inkomsten verdeeld werden en wie de zaken beheerde. 
Waarschijnlijk is dat Jan George Krummer geweest de 
echtgenoot van Gerhardina Wilhelmina Ockers, de zus 
van Wilhelmina. 
Na het vertrek in 1865 van Wilhelmina naar Amsterdam 
gingen haar zus Gerhardina en echtgenoot Jan George 
Krummer in het ouderlijk huis aan de Kerkstraat wonen. 
De jongste broer Teunis was al in 1864 overleden. 
In 1884 besloten de erven en hun kinderen tot een boedel 
scheiding, de nalatenschap van Gerrit Ockers en Be 
rendina Teunissen werd ter veiling aangeboden. Het wa 
ren de landbouwgronden en huizen die in bezit waren van 
Gerrit Ockers en na zijn dood van zijn kinderen en klein 
kinderen. De erven vonden de biedingen bij de eerste vei 
ling te laag, ze besloten een taxatie te laten maken van het 
onroerend goed. Er kwam een bedrag uit van f11.618, - 
voor de gehele massa. 
Opvallend is dat alleen mannen bij de veiling betrokken 
waren, de zussen lieten zich vertegenwoordigen door hun 
echtgenoten. Jan George Krummer besloot het genoemde 
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taxatiebedrag te willen betalen, de overige familieleden 
gingen hiermee akkoord en de verkoop werd geregeld. 
Notarieel werd vastgelegd welk bedrag de erven Ockers 
afzonderlijk ontvingen. Wilhelmina Ockerse ontving 
2941 gulden, een voor die tijd aanzienlijk bedrag. 

Verpleging Wilhelmina bij haar broer Derk 
We weten uit mededelingen van de kinderen van Derk dat 
Wilhelmina de laatste maanden van haar leven verzorgd 
en verpleegd werd door haar schoonzus en broer Derk, in 
de Hoven, bij Zutphen. In de rouwadvertenties van haar 
overlijden in 1889 vermeldde Casper dat hij haar hartelijk 
lief heeft gehad na een bijna 25-jarig gelukkig huwelijk. 
Het huwelijk van Casper en Wilhelmina bleef kinderloos. 
Wilhelmina's overlijden werd aangegeven in Zutphen, zij 
werd 3 augustus 1889 begraven op de algemene begraaf 
plaats, Oostelijk pand graf No 11 in Dieren. 
In brieven die in 1890 door de kinderen van Derk Ockerse 
aan Casper in Amsterdam gestuurd werden geven zij aan, 
dat hun ouders maandenlang zijn echtgenote verpleegd 
hebben en dat zij op haar sterfbed gezegd had dat zij recht 
hadden op een geldbedrag, er is sprake van 10.000 gulden. 
In de stukken die bij de nalatenschap van Casper zijn aan 
getroffen zijn geen aanwijzingen te vinden dat zij geld 

hebben gekregen, eerder valt op te merken dat Casper zijn 
familieleden geld leende, wel met terugbetaling en rente, 
in het bijzonder aan zijn zwager Derk Ockerse. 

Veiling onroerend goed 
In 1901 hebben de kinderloze Jan George Krommer en 
zijn echtgenote Gerhardina Wilhelmina Ockerse op 14 
maart hun testament laten maken bij notaris Van Sen den 
in Dieren. Opvallend zijn de volgende gebeurtenissen: 
Gerhardina stierf een dag later en Jan George een week 
later. Hun bezit en met name het onroerend goed werd in 
opdracht van de erfgenamen door notaris Van Senden bij 
veiling aangeboden. Na de eerste en tweede veiling werd 
tenslotte door Casper Hendrik Herman Schweer beij der 
Becke een bod gedaan op de 'generale massa'. 
Het bod van 12780 gulden werd door de erflaters geaccep 
teerd en Casper werd eigenaar van tenminste 10 percelen 
grond in Dieren, waarvan twee met huis en erf. Hij werd 
in 1901 eigenaar van de percelen landbouwgrond C709 en 
C149 aan de Harderwijkerweg in Dieren. Dus ook van 'de 
Duitenakker ' die al in 1832 in bezit was van zijn schoon 
vader Gerrit Ockerse. 

De familie Schweer bey der Becke in Amsterdam 
Casper Hendrik Herman 
Schweer bey der Becke werd 
geboren op de Botermarkt in 
Amsterdam, het latere Rem 
brandtsplein. Zijn ouders waren 
Hermann Heinrich Schweer 
bey der Becke en Marretje van 
Tol. Hermann Heinrich was uit 
Westerhausen (Duitsland) naar 
Amsterdam gekomen en gaf op 
dat hij broodbakker was. Hij 
trouwde in 1825 met Marretje 
'geen beroep'. Zijn broer Nico 
laas trouwde, ging wonen op de 
Prinsengracht en kreeg een 
zoon Marinus Jacobus van Tol 

Heden overleen te ZlfljJh~jll des avcnds ter; S ure f ten 
huiz •• ~ "au huren Broeder den Hoor D. (ÎCK lmSI'; I miin 
lmrtclfjk :;clicftle Eclngcuuotc . 

WILlmLMl~A GtllWINA SCIlIVEERBEIJDER llECKE, 
gob.oeREnSE. 

in den oudenbun Van luim (i7 jn.ir, 11-1 "~'Il eclukklge 
EI"/II\'crceni::dll1! vun circa 2·l1.fJ jaar. 

c 11. n. 1<CII\I'EERIlEIJDEH BECKE. 

Oe rouwbrief van Wilhelmina Gerdina Ockerse en een deel van haar graf in 1889 
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Plattegrond Amsterdam, 1 bakkerij Botermarkt 1842, 2 bakkerij hoek 
Kerkstraat-Reguliersgracht 

uit Amsterdam. Zij kregen twee zonen, in 1827 Casper 
Hendrik Herman en in 1837 Nicolaas Jacobus. 
In 1846 was H.H. Schweerbij de Beke nog steeds bakker 
op de Botermarkt. Uit dat jaar is een overzicht bekend van 

Oe Boterwaag in 1872, kort voor de sloop in 1874 aan de Botermarkt 

26 

de broodbakkers in Amsterdam met onder andere hun na 
men, adressen, hun in- en verkopen. Er werden 87 brood 
bakkers vermeld. Hermann Heinrich behoorde qua omzet 
tot de kleinere bakkers met een productie van gemiddeld 
280 broden per week. Er waren ook bakkers die gemiddeld 
650 broden per week bakten. 
In Amsterdam was tot 1864 sprake van 'broodzetting', de 
stedelijke overheid bepaalde de broodprijs: een tarwe 
brood van 750 gram kostte 28Yz cent, een roggebrood van 
750 gram kostte 12 cent. Brood was in die tijd het belang 
rijkste basisvoedsel. 
In het militieregister van 1846 staat Casper Hendrik Her 
man Schweerbijder Beeke, 19 jaar oud, vermeld. Hij was 
geboren in Amsterdam en woonde met zijn ouders op de 
Botermarkt, zijn beroep en dat van zijn vader was bakker. 
Hij had een lengte van 162,3 cm. 
Hij werd vrijgesteld van militaire dienst wegen lichame 
lijke gebreken. 

Bakker en andere werkzaamheden 
Omstreeks 1850 verhuisde het hele gezin Schweer bey der 
Becke van de Botermarkt naar de Reguliersgracht AA 
731, het hoekpand met de Kerkstraat. Met name hoekpan 
den waren erg gewild voor het vestigen van een broodbak 
kerij/winkel. In 1852 overleed Marretje van Tol, haar 
dood werd door zoon Casper Hendrik Herman Schweer 
beij den Beeke aangegeven. Hij gaf als beroep broodbak 
ker op, hij woonde bij zijn ouders in het sterfhuis Regu 
liers gracht AA 731. Ondertekende de akte met 

In 1860 was vader Hermann Heinrich nog steeds brood 
bakker op de hoek Reguliersgracht-Kerkstraat. Zijn beide 
zoons werken bij hem, maar waren ook begonnen met an 
dere werkzaamheden: zij werden zakenpartners in geldle 
ningen en hypotheken. Na het overlijden van zijn ouders, 
hun vader stierf in 1865, bleefCasper wonen in het ouder 
lijk huis. Soms gafhij als beroep bakker op, maar meestal 
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Schweer bey der Becke. Marinus 
werd makelaar en deed ook veel za 
ken voor zijn oom Casper, zoals het 
innen en registreren van de huur van 
de panden van Casper. Ten tijde van 
zijn tweede huwelijk, met de we 
duwe Elisabeth Schulz in 1893, ver 
huisde Casper naar de Reguliers 
gracht 66, van bakkerij/winkelpand 
naar woonhuis. Daar woonde hij tot 
zijn overlijden in 1905. Ook dit hu 
welijk bleef kinderloos. 

Hendrik Jan Paris te Amsterdam 
een gesloten en met drie lakzegels 
verzegelde enveloppe aan, waarin 
zijn uiterste wil, door een ander ge 
schreven, maar door hem gedic 
teerd. De notaris stelde hierna een 
akte van superscriptie op. De akte 
werd ondertekend door Casper, de 
notaris en de getuigen, er lag een zo 
genoemd geheim testament bij no 
taris Paris dat na zijn overlijden ge 
opend diende te worden. We lopen 
nu in grote lijnen door het door Cas- 
per opgemaakte testament: 

Ik benoem tot enige erfgenaam mijner gehele nalaten 
schap de Diaconie van de Nederduitsche Hervormde ge 
meente te Amsterdam onder de volgende voorwaarden. 
Ik legateer aan mijn weduwe E. Schulz de inboedel van het 
woonhuis Reguliersgracht 66 en zij ontvangt van de Dia 
conie jaarlijks 1000 gulden in 4 3-maandelijkse termijnen. 
Dit bedrag verkrijgt de Diaconie uit de inkomsten verkre 
gen uit de huur van het geërfde onroerend goed. De we 
duwe moet jaarlijks 300 gulden huur betalen aan de Dia 
conie, in 4 3-maandelijkse termijnen. 
Er mag geen onroerend goed verkocht worden, de waar 
depapieren mogen niet te gelde gemaakt worden. Uit de 
zuivere inkomsten van mijn nalatenschap moet door de 
Diaconie in de kerkelijke gemeente te Dieren een stuk 
grond gekocht worden, zoal ik dat zelf al niet gedaan heb. 
Op die grond moet een sterk en solied gebouw, gebouwd 
worden om te dienen als gesticht onder de benaming van 
'Schweer beij der Becke stichting' tot opname en verple 
ging van tenminste dertig echtparen, kinderloos of geen 
kinderen tot last hebbende, beide lidmaten zijnde van de 
Nederduitsche Hervormde Kerk, van onbesproken chris 
telijke levenswandel, blijken kunnende geven dat zij de 
openbare godsdienstoefening op prijs stellen. 
Dat deze stichting binnen acht jaren na mijn overlijden 
moet zijn verrezen en voltooid. Dat het gebouw moet zijn: 
een zoo mogelijk vierkant gebouw met een eenigen ingang 
of poort en moet bevatten een slaapkamer, zitkamer en 

Kargadoor, op de hoek van de Kerkstraat met de 
Reguliersgracht in 1925 

In goeden doen 
Hij bezat in die tijd veel aandelen en obligaties. Er werden 
in opdracht van hem veel aktes opgemaakt door notaris 
sen, maar er waren ook eigenhandig geschreven schuldbe 
kentenissen. Hij werd een zeer rijk man. Nog tijdens zijn 
leven stond in de Staatscourant, in 1904, vermeld dat hij 
behoorde tot de 645 hoogstaangeslagenen in de Rijks-di 
recte belastingen in de provincie Noord-Holland, met 
968.105 inwoners. Bij zijn overlijden beschikte hij over 
veel onroerend goed in Amsterdam en Dieren en over 
schuldbekentenissen, effecten en andere waardepapieren. 
Het overlijden van Casper op 28 augustus 1905 werd niet 
gemeld met advertenties door zijn familieleden. Alleen bij 
algemene overlijdensberichten staat zijn naam vermeld. 
Notaris Paris was wel op de hoogte, want de afwikkeling 
van het geheim testament vond al de volgende dag, 29 au 
gustus 1905, in Amsterdam plaats. De verzegelde enve 
loppe werd geopend en het op papier geschreven testa 
ment werd voorgelezen. 

Zijn weduwe Elisabeth Schulz liet in oktober 1905 een ad 
vertentie plaatsen, waarin zij iedereen bedankte voor hun 
deelneming. De weduwe bleef op de Reguliersgracht 66 
wonen. Zij vertrok in april 1914 naar Borne, haar geboor 
teplaats, waar zij eind december 1914 is overleden 

Het testament van Casper Schweer bey der Becke 
Op 9 augustus 1898 bood Casper Hendrik Herman 
Schweer bey der Becke in bijzijn van getuigen aan notaris 
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keukentje voor ieder echtpaar. Eenzelfde woning voor een 
suppoost en suppoostin, een kamer voor het bestuur en een 
zaal of grote woning voor het houden van gebedsdiensten. 
Dat na de voltooiing van het gebouwen dus binnen acht 
jaar na mijn overlijden moet worden overgegaan tot op 
name van de echtparen. 5/6 deel van de echtparen komt 
uit de Hervormde gemeente Amsterdam, 1/6 deel komt uit 
de Hervormde gemeente Dieren. De echtparen moeten 
beide lidmaten zijn van de hervormde kerk, een wekelijks 
inkomen hebben van minstens 2 gulden per week, 60 jaar 
of ouder zijn, lid zijn van een ziekenfonds en begrafenis 
fonds. Alle echtparen ontvangen een vrije dienstwoning en 
106 gulden 50 cent per jaar, in maandelijkse termijnen. 
Dat het bestuur dezer stichting door en namens de Diaco 
nie der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam 
worde opgedragen aan ene commissie bestaande uit een 
lid Harer Financiële commissie, een lid van het bestuur 
van haar beide vrouw- mannen- en bestedelingenhuis. 
twee leden harer commissie van bedelingen plaatsing in 
de Gestichten. Ik benoem tot enigen uitvoerder mijner ui 
terste wilsbeschikkingen, bezorger mijner begrafenis en 
om mijne inboedel en nalatenschap te beredden, den heer 
Hendrik Jan Paris notaris te Amsterdam. 
Ik begeer begraven te worden in mijn grafkelder te Dieren 
welke grafkelder door mijn erfgenamen moet worden on 
derhouden en waar geen ander lijk mag worden bijgezet 
dan van de familie Ockerse. 

In een briefwisseling tussen notaris H.l. Paris en het mi 
nisterie van Justitie, staat in een stuk van 7 november 1905 
dat men de waarde van de nalatenschap van C.H.H. 
Schweer beij der Becke schat op Fl.200.000. 
(Fl. 200.000 in het jaar 1905, heeft nu een koopkracht van 
ongeveer € 2 500.000). 

In een volgend deel volgen we de ontwikkelingen rond de 
nalatenschap van Casper 

De bronnen vindt u na deel 11 

28 

Beelden: de Veluwe, het Dorp en de l.Jssel 

van beeldhouwer Bob Lejeune 

De Veluwe, het Dorp en de IJ ssel. 
Drie beelden, 'een drieluik' ge 
ven de ligging van het dorp Elle 
com weer tussen de Veluwezoom 
en de IJssel 
In het eerste beeld, 'De Veluwe', 
worden de bewoners van de Ve 
luwe getoond: zwijn, hert, slang 
en vogels. Als bekroning gebruikt 
hij het landschap en de bomen. 
Het middelste beeld, 'Het dorp' 
met zijn bewoners, ligt tussen de 
vanuit het dorp zichtbare bos 
wand van de Veluwezoom en aan 
de andere kant de eveneens zicht 
bare uiterwaarden van de IJssel. 
Het beeld 'De Llssel', toont een 
visser met een net vol vis. Door 
het raderwerk achter de visser 
worden de vrachtschepen gesym 
boliseerd die de rivier bevaren. 
Lejeune (1958) is een Nijmeegse 
beeldhouwer/schilder die vanuit 
het realisme of naturalisme veel 
dier- en mensfiguren gebruikt. 
Zijn beelden zijn veelal in kera 
miek uitgevoerd. Hij gebruikt 
veel kleur in zijn werk. 

De Alliantie, Het Beeldenboek, beel 
dende kunst in de openbare ruimte van 
de gemeente Rheden 2007 
Website kunstenaar: www.boblejeune 
artist.com Info: www.rhedenopde 
kaart.nllEllecom/kunstwerken 

NeJleke den Boer -Pinxter 
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ORANJE STRAAT 74 VELP 
Nelleke den Boer-Pinxter 

Oe Schuinsche weg/ Oranjestraat pand met oranje dak is no 74. 1987 

Inleiding 
In de tweede helft van de ne 
gentiende eeuw ontstaan in 
Nederland de eerste sport 
verenigingen, met de paar 
densport en gymnastiek 
voorop. Later komen ook 
andere sporten in beeld. 
Sport is in die tijd een elitair 
gebeuren, de gewone arbei 
der heeft er geen tijd en geld 
voor. Sport werd eerst voor 
namelijk door de elite in 
verenigingsverband beoe 
fend, maar weldra ook door 
andere lagen van de bevol 
king. In 1886 worden de 
eerste sportclubs in de gemeente Rheden opgericht, te we 
ten de 'Kegelclub' in Dieren en de gymnastiekvereniging 
'Paul Kruger' in Velp. Dit laatste feit werd in de Staats 
courant van 24-08-1886 vermeld. In 1887 werd de vereni 
ging, nu bekend als schietvereniging 'Velp-Rosendael', 
opgericht. In datzelfde jaar stelde de eigenaar van Bil 
joen, de heer Lüps, een terrein aan de Ossendaalselaan in 
Velp beschikbaar voor de vereniging, die als zinspreuk 
L. UP.s. (leert uiterst precies schieten) hanteerde. 

De gymnastiekzaal 
Minkman en Van der Hen kopen in 1880 een stuk grond 
gelegen aan De Enk in Velp, waar ze in 1883/1884 een 
gymnastieklokaal bouwen. In 1885 stelt de gemeenteraad 
de naam Schuinscheweg voor deze straat vast. In 1898, het 
jaar waarin prinses Wilhelmina tot koningin wordt ge 
kroond, verzoeken de bewoners de naam Schuinscheweg 
te veranderen in Oranjestraat. De Schuinschewegl Oranje 
straat liep oorspronkelijk van de hoek van de 
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Ommershofselaan en de 
Hoofdstraat naar de 
Kerkallee. Het gymnas 
tieklokaal werd dus ge 
bouwd op de plek, die 
nu Oranjestraat 74 is. 
Het gymnastieklokaal is 
gebouwd in de eclecti 
sche stijl. Helaas zijn er 
geen bouwtekeningen 
van het oorspronkelijke 
gebouw uit die tijd, wel 
van later uit 1919. 
Het gymnastieklokaal 
in Velp wordt in de be 
ginjaren ook als kerkge 
bouw gebruikt. Het is de 

eerste gymnastiekzaal in de hele gemeente. In 1886 wordt 
de gymnastiekvereniging Paul Krüger met elf werkende 
leden een vaste gebruiker van het gebouw. Van der Hen 
wordt de eerste gymnastiekonderwijzer. 
Zijn naam komt ook voor 'l 
in de stichtingsacte van 
het gebouw van de katho 
lieke arbeidersbeweging 
(KAB) in Arnhem. Hij is 
compagnon van Mink 
man, die een eigen gym 
zaal runt in de tuin achter 
zijn woning aan het Roer 
mondsplein in Arnhem. 
Hij geeft er onderwijs, 
gymnastiek (pedagogisch 
en orthopedisch), dansen 
en schermen. Later keert 
hij terug tot zijn oude stiel K.A.B. gebouw in Arnhem uit 1885 
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Opening gymnastiekzaal 
De Arnhemsche Courant bericht op 5 febru 
ari 1884 van een eerste uitvoering in de ver 
sierde Orthopaedische Gymnastiek-in 
richting aan de Schuinsche weg. De uitvoe 
ring was een groot succes, evenals het bal 
dat er op volgde. 
De Zweed Gustav Zander bedenkt appara 
ten die groepen spieren kunnen trainen. Op 
veel plaatsen in Europa worden "Zander In 
stituten" geopend. Met deze zware appara 
ten zal een geneeskundige gymnastiekzaal 
meer weg hebben van een werkplaats. In Nederland ko 
men deze instituten ook voor. Minkman is directeur van 
het Arnhemse Zander Instituut. In 1912 wordt hij geschept 
door de elektrische tram en komt om het leven. Inmiddels 
is Van der HeU in 1915, na het overlijden van Minkman, de 
enige eigenaar van het gymnastieklokaal geworden. Hij 
verkoopt het pand in 1919 aan de RK Werkliedenvereeni 
ging 'St. Joseph'. Daarmee begint de tweede fase in het 
leven van het gebouw aan de Oranjestraat. Van der HelI 
overlijdt in 1933 in Arnhem op 81 jarige leeftijd. 

en opent hij rond 1900 in Arnhem weer een 
gewone praktijk voor heilgymnastiek en 
massage. 

Oranjestraat 
We kijken nog even naar de Oranjestraat, in die tijd een 
belangrijke winkelstraat in Velp. De bewoners horen over- - 
wegend tot de kleine middenstand. We vinden er onder 
andere melkboer lansen, groenteboer Doeleman, kachel 
smid Tacke, kleermaker Lodeweeg, zadelmaker Peeters, 
de Spar, Brinkhuis naaimachinehandel, en de Nederlandse 
Middenstands Drukkerij, waar de Velpsche courant wordt 
gedrukt, de kleermaker Ruijling, die ook de Roomse uit 
vaart verzorgt, en schoenmaker Jolink. 

Oranjestraat vanaf links herenmodezaak van Lodeweeg, drogisterij Vlagsma met gaper, café De rustplaats met uithangbord, sla~er Delgijer en bakker Cann~. Een V-_1 in de 
oorlog heeft verschillende van deze panden verwoest. Middelste plaalje drogisterij De Gaper op nummer 34. Rechts slager Delgljer toont vee aan zIJn cllentele voor zIJn Winkel 
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Alle Rooms Katholieke steenfabriekarbeiders sluiten zich 
uiteindelijk bij Sint Joseph aan en zegden andere organi 
saties vaarwel. 

Oudheidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai 

Gebouw St. Joseph 
Sint Joseph is op zoek naar een eigen onderkomen. Tij 
dens de vergadering van 13 april 1919 wordt volgens de no 
tulen meegedeeld dat de zaal van Den heer Velthuis te 
koop is voor de som van f. 16.000, -. De vergadering stemt 
nagenoeg unaniem in met het uitzetten van aandelen en 
het nemen van verdere stappen. Een maand later, op 11 
mei 1919, blijkt dat enige tegenstanders van de Vereeni 
ging de zaak hebben getraineerd. De koop gaat niet door. 
Maar de voortvarende voorzitter A. Garssen, plakt een 

Datum van erkenning: 26 mei 1896 pleister op de wond door mee te delen dat hij het gymnas- 
Koninklijk Besluit: nr. 33 tieklokaal heeft aangekocht. Niet iedereen is daar blij mee, 
Oprichtingsdatum: 17 maart 1895 maar de vergadering stemt er mee in en kiest vervolgens 
Doelstelling: De godsdienstige en maatschappelijke be- voor een algehele verbouwing van het pand. 
langen van den Katholieken werkman bevorderen en hem Het gynmastieklokaal wordt verkocht aan Sint Joseph. 
vrijwaren tegen anti-Christelijke invloeden. Daarmee begint het aan een nieuwe fase in zijn bestaan. 
Na de Franse tijd wordt opnieuw een RK Werkliedenver- Het gaat voortaan als 'Sint Joseph' door het leven. 
eniging opgericht. De initiatiefnemers voor de oprichting We bevinden ons dan in het hart van Rooms Velp met vlak 
van de Roomseh-Katholieke Werkliedenvereeniging 'St. bij St. Joseph de RKjongens- en meisjesscholen, het ge 
Joseph', zijn Bergvoet, Budel en Van der Zande uit Velp. bouw Petrus Canisius en om de hoek aan de Emmastraat 
Na de hoogmis op zondag 26 januari 1916, verzamelen zij de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk (1885). 
zich in gebouw Irene, aan de Noorder Paralelweg in Velp, Daar tussenin staat de oude pastorie van de in 1843 ge 
samen met pastoor Wamel, de secretaris van den arbeid in bouwde RK-noodkerk in 1926 in gebruik genomen als 
het aardsbisdom en ongeveer 25 katholieke arbeiders. Hier klooster. In Sint Joseph en in het gebouw Petrus Canisius 
wordt besloten tot oprichting van St. Joseph. Dit wordt de concentreren de Rooms katholieke activiteiten zich in 
opvolger van de op 17 maart 1895 opgerichte RK Werk- Velp. 
liedenvereeniging. In juni 1916 wordt ,----------=-----:::;...,...---=~ 
vervolgens de vakafdeling voor de 
metaalbewerkers opgericht, terwijl 
daarvoor de vakafdeling voor de tim 
merlieden al in het leven is geroepen. 
Het duurt even voordat de vakafdeling 
van de steenfabriekarbeiders zich aan 
sluit. Dat zal mede een gevolg zijn van 
de staking in 1918 waarbij de Rooms 
Katholieke Steenfabrieks-arbeiders 
bond St. Stephanus zich afzijdig hield. Oranjestraat hoek Frederikstraat 1920 

Noord en zuid, ontmoeten elkaar hier voor de dagelijkse 
boodschappen, alhoewel noord ongetwijfeld wordt verte 
genwoordigd door de dienstmeisjes, terwijl zuid zelf voor 
de boodschappen naar de Oranjestraat komt. 
Trouwens de melkboer, de bakker en de groenteboer be 
zorgen in die tijd ook aan huis. 

Roomsch·Katholieke Werkliedenvereeniging 'St. Joseph' 
In de Staatscourant van 24 juli 1896 staat het volgende be 
richt: 
Naam: Roomseh-Katholieke Werkliedenvereeniging 
"St. Joseph" 
Plaats: Velp 
Provincie: Gelderland 

. ,' 

De leden financieren de aankoop door 
aandelen te nemen. Op 23 juli 1919 
vraagt J.A. Berkhout vergunning tot 
het doen van 'eenige werkzaamhe 
den', het veranderen van het gynmas 
tieklokaal staande en gelegen aan de 
Oranjestraat welke ingericht zal wor 
den voor een gebouw der R.K. Werk 
liedenvereeniging Sint Joseph te Velp . 
Uit het bestek blijkt dat de pilasters 
naast de voordeur verwijderd zullen 
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worden, evenals 
een midden pilas 
ter boven de voor 
deur. Op die plek 
wordt een kozijn 
aangebracht. Bo 
vendien zal in de 
topgevel een raam 
of een ring worden 
aangebracht. En de 
voordeuren wor 
den opnieuw, nu 
naar buiten draai 

end, geplaatst. Zo wordt het gebouw geschikt gemaakt 
voor zijn nieuwe functie. Half oktober 1919 wordt het in 
gebruik genomen. 
Sint Joseph gaat er zijn vergaderingen houden. De zaal 
wordt ook gebruikt voor allerlei andere activiteiten. 
De RK-dansclub 'Onder Ons 'oefent er. De toneelvereni 
ging heeft er ook zijn vaste stek, althans voor de repetities. 
Men was liever gaan oefenen in het Petrus Canisiushuis 
(1924/1925), want daar is een toneel en daar vinden de 
jaarlijkse uitvoeringen ook plaats, maar Petrus Canisius is 
veel duurder dan Sint Joseph en dus worden de activiteiten 
gesplitst. 
De zaal wordt ook gebruikt voor feesten en partijen. De 
Harmonie speelt er en het dubbel mannenkwartet zingt er 
ook. 
De lokale pers is een belangrijk communicatiemiddel met 
de leden van Sint Joseph. De Gelderlander plaatst de 
weekagenda van Sint Joseph voor de week van 13 tot en 
met 29 december 1928. Het geeft een aardig beeld van 
waar men mee bezig is: 
STEEN FABRIEKSARBEIDERS 'SINT STEPHANUS' 
Woensdag (2de Kerstdag) Feestdag van den H. Ste 
phanus, Patroon der Vereeniging, zal eene Heilige Mis tot 
intentie der vereeniging worden opgedragen. De leden 
worden verzocht om eveneens tot intentie onzer afdeling 
tot de H. Tafel te naderen. 
CONTRIBUTIE INNEN Zaterdag 29 december Contribu 
tie innen van 6-7 uur. Tevens zitting van de penning- 
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meesters der 'Centrale Spaarkas', 'Zaalcommissie' en 
'Herwonnen Levenskracht'. 
ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIE Leden die hetzij bij 
Werkliedenvereniging of Vakbond nog contributie ten 
achter zijn, worden dringend verzocht deze voor het einde 
des jaars aan te zuiveren. 
EEN BELANGRUKE DATUM 31 december is vooral dit 
jaar een belangrijke datum. H.K. Kiezers of Kiezeressen 
die invloed willen uitoefenen bij de candidaats telling voor 
de leden der 2de Kamer, moeten zich n.l. uiterlijk 31 de 
cember als lid der Kiesvereniging hebben aangemeld. 
PATRONAAT VELP Zondag. 
Bijeenkomst van na het Lof tot 5 1/2 uur. Heeren Abben 
huis, Bölle en Dedenbiet op het Hoogfeest van Kerstmis 
Generale H. Communie. 
JONGE WERKMAN Sociëteit van 7 - la uur. Leiders: Vis 
ser en B. Abbenhuis. Woensdag 2de Kerstdag van 7 - 10 
uur. Leiders: Bölle en Budel. 
RK OPENBARE LEESZAAL EN BOEKERIJ, Jansbuiten 
singel 26, Arnhem. Correspondentschap Velp. Het corres 
pondentschap is geopend des Zaterdagsavonds van 6 - 8 
uur. In het Sint Petrus Canisiushuis, Oranjestraat, Velp. 
Voor inlichtingen, opgave lidmaatschap enz. gelieve men 
zich te wenden Brugweg 15 of des avonds aan de zaal. 
De zorg buiten de onderneming zelf is voor de RK-arbei 
dersbeweging een belangrijk aandachtspunt. Dat leidt ook 
in Velp tot allerhande activiteiten op het gebied van wo 
ningbouw, gezondheid, verzekeringen, tot aan een spaar 
fonds ter bevordering van het eigen woningbezit toe. 
Er worden acties gehouden ten behoeve van het Onder 
steuningsfonds en voor Herwonnen Levenskracht (tbc-be 
strijding) wordt tussen 1926 en 1940 bijna f.4000,00 bij 
eengebracht. 
De Katholieke Woningstichting St. Joseph is een mooi 
voorbeeld van de brede benadering van de RK -arbeiders 
beweging. Deze werd tijdens de ledenvergadering van 
Sint Joseph op 17 september 1920 opgericht. 
De huisvesting van de arbeiders is een van de zere plekken 
in het Nederland tussen de oorlogen. 
In veel gevallen mag het geen naam hebben hoe zij wonen. 
Dat geldt ook voor Velp. 
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Oudheidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai 

Er is in die tij d sociale moed nodig om woningcorporaties 
in het leven te roepen. Want ondanks de nieuwe woning 
wet probeert de overheid de rol van de corporaties te be 
perken ten gunste van de particuliere bouwers, die voor 
namelijk bouwen voor midden- en hogere inkomens. Zo 
niet St. Joseph, haar werkterrein is voornamelijk Velp 
zuid, het gebied waar de Velpse paupers wonen. Nieuw 
bouw is in dat deel van Velp geen luxe, waar in krotwo 
ningen en kleine boerderijtjes talloze families opeen ge 
propt wonen. Tien mensen in twee kamertjes is geen uit 
zondering. Het is daarom ook van belang dat in de doel 
stelling van St. Joseph een directe relatie wordt gelegd tus 
sen woningbouw en hygiëne. Er is een groot verschil, tus 
sen de mooie villa's in Velp noord en de bebouwing in 
Velp zuid. Door de verschillende woningcorporaties 

wordt gebroederlijk 
samengewerkt. De 
ontwerpen voor de . .. womngen ZIJn na- 
genoeg gelijk, zo 
dat er op het oog 
geen verschil is tus 
sen bij voorbeeld de 
projecten van Ons 
Belang en St. Jo 
seph aan de Maar- 

.!rbeiderswoningen in de Maarlen van Rossumsfraaf ten van Rossum- 
straat. 

In het gebouw Sint Joseph nemen tijdens de oorlog de vak 
bondsactiviteiten sterk af. De bonden worden belemmerd 
in hun werk en volgens een besluit van 25 juli 1941 wordt 
men verplicht op te gaan in het Nederlands Arbeidsfront, 
een nationaalsocialistische vakcentrale. Dat blijkt in Velp 
geen succes, omdat vrijwel alle leden van de RK Werklie 
denvereniging hun lidmaatschap formeel opzeggen. Een 
organisatie van ruim 100 leden houdt formeel op te be 
staan, omdat men deze niet in handen wil laten komen van 
de Duitsers. Men zet de contacten voort in de arbeiders 
retraitevereniging, die zich vooral bezighoudt met geeste 
lijke en materiële steun aan de leden. Dat werk kan tot 
1944 worden voortgezet. Maar omdat veel leiding- 
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gevenden moeten onderduiken, waaronder ook de voorzit 
ter kapelaan Veegens, komt ook dit werk stil te liggen. 
Op 16 april 1945 wordt Velp bevrijd en direct daarna, op 
zondag 20 april, vindt dan al de eerste vakbondsbijeen 
komst plaats. In juni 1945 wordt de Rooms Katholieke 
Werkliedenvereniging Velp heropgericht. 

St. Joseph als pakhuis 
Maar dan is inmiddels het gebouw Sint Joseph verkocht 
(1943) aan Johan Carel Kuiper, schoonzoon van bakker 
Ratelband en brood- en banketbakker in Velp. Tot dan 
wordt het gebouw nog gebruikt als feest- en vergader 
ruimte. De beheerder is Th. Jansen. Voor een bruiloft 
vraagt hij f 2.50 bedieningsgeld als hij ook de drankjes 
mag verzorgen en f. 3,50 bedieningsgeld als men zijn ei 
gen drankjes meeneemt. Jansen wordt in 1944 op Biljoen 
getroffen door een granaatscherf en overlijdt aan de gevol 
gen daarvan. Het gebouw Sint Joseph heeft schade opge 
lopen bij de bevrijding. In het koopcontract van 14 maart 
1951 wordt vermeld dat de rijksbijdrage in de oorlogs 
schade, volgens het Grootboek voor de Wederopbouw, 
f. 556,00 bedraagt. 
De hoopvolle overgang in 1919 van een gymnastieklokaal 
naar de RK Werkliedenvereniging Sint Joseph eindigt 
roemloos in het pakhuis van bakker Kuiper. 

Door een Engels gevechtsvliegtuig neergeschoten V1, sloeg in bij de 
Oranjestraat en verwoestte een heel blok huizen. 28 maart 1945 
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Oranjestraat na de 2de wereldoorlog 
We verplaatsen onze blik naar de Oranjestraat. Om te be 
ginnen moet de bomkrater van 1945 worden weggewerkt. 
Nieuwe huizen worden gebouwd. In het hart van de krater 
wordt een speeltuintje ontwikkeld en in het najaar van 
1968 opent het Apostolisch Genootschap op die plek haar 
kerkgebouw. 
De Oranjestraat heeft daarmee een andere aanblik dan 
voor de oorlog. Nieuw- en oudbouw wisselen elkaar af. 
De nering is ook weg. Voor de oorlog is de Oranjestraat 
samen met de Nieuwstraat een van de winkelgebieden in 
Velp. Uit het overzicht van de omvang van de midden- 

Kerkgebouw van het Apolisch Genootschap 

stand in de dorpen van de gemeente Rheden in 1954, blijkt 
dat in de Oranjestraat na de afslag naar de Dr. Fabiusstraat 
geen winkel meer is te bekennen. 
Het is in 1954 een woonstraat met een kerkgebouwen een 
speeltuintje. 

Vrije Evangelische Gemeente 
Van Sint Joseph naar kerkgebouw. Het wordt tijd om het 
vizier te richten op het pakhuis van bakker Kuiper aan de 
Oranj estraat. In 1951 verkoopt hij het pand aan de grossier 
in kruidenierswaren Janse te Driebergen. Tot zover lijkt er 
niets aan de hand met de bestemming. Het zal wel weer 
een pakhuis worden. Maar schijn bedriegt. Want Janse is 
de schoonvader van ds. Joh. M.D. Beeuwkes, predikant 
van de kleine Vrije Evangelische Gemeente (VEG). Die 
gemeente heeft geen geld. Janse blijkbaar wel. Dus hij 
koopt het pand van Kuiper voor f. 8.444,00 ten behoeve 
van de VEG, die er een kerkgebouw van maakt. Sint 
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Joseph wordt dus een kerkgebouw, met het pakhuis van 
Kuiper als intermezzo. Zo wordt het in Velp ook ervaren, 
want het pand Oranjestraat 74 heeft in de volksmond nooit 
'het pakhuis van Kuiper' geheten, maar altijd Sint Joseph. 
Zelfs in de koopakte wordt gesproken over Sint Joseph. 
De VEG humt het pand dus van de schoonvader van haar 
predikant. Een jaar later koopt men het pand voor 
f.9.000,00. De koopakte vermeldt dat 'het gemeentebe 
stuur van Rheden bij zijn aan deze minuut gehechte ver 
klaring van de eenendertigste Januari negentienhonderd 
eenenvijftig verlof heeft verleend tot het- inrichten van het 
bij deze gekochte gebouw tot uitoefening van de openbare 
godsdienst'. Het wordt dus een echte kerk. Hetgeen drs. 
Beeuwkes in zijn pastoriebrief doet uitroepen dat het ge 
bouw in het vervolg als 'Oranjekerk' door het leven zal 
gaan. Zijn opvolger drs. Huson rept ook nog van de Oran 
jekerk. Zo staat het gebouw ook genoemd in het stan 
daardwerk van H.C. van der Jagt over kerkgebouwen in 
Nederland. Maar het leven is sterker dan de leer. 'Oranje 
kerk' is het nooit geworden. 
Misschien is het ook wel te groots gedacht voor een be 
scheiden kerkgemeenschap in een bescheiden gebouw aan 
een inmiddels wat ingedutte straat in Velp. De gemeente 
gaat met veel elan aan het werk. Men doet alles zelf. 

Kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente 
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Het gebouw ondergaat met name aan de binnenkant een 
ware metamorfose. Het wordt een heuse kerk, met een 
echte kansel en kerkenraadsbanken aan de zijkant, welis 
waar van triplex, maar wie ziet dat aan de buitenkant? Er 
zijn 115 zitplaatsen. Boven de kansel is een galerij, waar 
het harmonium staat. De galerij kan ook gebruikt worden 
voor kleinere bijeenkomsten. De collectezakjes krijgen 
een prominente plaats naast de preekstoel. 
De VEG is trots op het nieuwe onderkomen. Na een zwerf 
tocht langs verschillende locaties in Velp is men nu 'thuis'. 
Men gaat een periode van bloei tegemoet. Dat zal zeker 
ook liggen aan het toegankelijke optreden van haar predi 
kant, die daarmee ook mensen weet te lokken uit de toch 
wat stijve Hervormde Gemeente in Velp. Het zijn vooral 
mensen uit Velp zuid die zich aangesproken voelen. Een 
ander deel van de gemeente bestaat uit mensen die van el 
ders hier zijn komen wonen en al lid waren van een Vrije 
Evangelische Gemeente in hun vorige woonplaats. Dat 
geldt ook voor de stichters van de VEG in Velp. 

Het verenigingsgebouw De Ark 
Johan Carel Kuiper koopt in 1944 ook het stukje grond 
aan de achterkant van het gebouw, gelegen aan de Noorder 
Parallelweg. Dat in 1951 met de koop is mee gegaan. De 
vorige eigenaar heeft er voor de oorlog een groentetuin. 
Kuiper maakt de grond bouwrijp en verhuurt het vervol 
gens aan H. van der Til voor f. 80,00 per jaar. Van der Til 
vestigt er in I 948 een lasinrichting. Mevrouw Van der Til 
weet nog dat zij de achterburen zijn geworden van de 
nieuwe kerk. Kort na de overdracht zijn zij verhuisd naar 
een groter pand. Na het vertrek van Van der Til ligt het 
terrein een tijd braak tot dat het wordt verhuurd aan een 
steenhouwer. Het biedt in elk geval perspectief voor de 
toekomst. Dat dient zich aan in 1962. Inmiddels is ds. H.F. 
Huson de opvolger van ds. Beeuwkes. De VEG besluit om 
op het min of meer braakliggende terrein een jeugdge 
bouw te plaatsen. Financiële acties helpen bij de financie 
ring, terwijl ook de gemeente Rheden subsidie verleent. Er 
blijkt druk gelobbyd zijn. Op 27 december 1961 schrijft de 
Prot. Chr. fractie van de gemeenteraad: 'De fractie wil als 
één man achter het verzoek om subsidie staan en heeft het 
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Het verenigingsgebouw De Ark aan de Noorderparalelweg 

vertrouwen dat een desbetreffende voorstel van B & W 
ook door de raad zal worden aangenomen. Uw begroting 
zal er dan voor 1962 wat rooskleuriger uitzien '. 
Op 1 februari 1962 beslist het gemeentebestuur een subsi 
die van f.l.193,00 toe te kennen. De VEG heeft echter nog 
een schuld bij de gemeente uitstaan van f .713,00 zodat er 
netto f.480,00 overblijft. 
In de loop van 1962 wordt het verenigingsgebouw De Ark 
geopend. Aannemer Van der Woude heeft samen met veel 
gemeenteleden de klus geklaard. Oudere gemeenteleden 
vertellen sterke verhalen over de bouw. Het blijkt een tijd 
te zijn van grote betrokkenheid bij wat er in en rondom de 
Vrije Evangelische Gemeente tot stand komt. Twee jaar 
later wordt ook het kerkinterieur drastisch vernieuwd. Er 
wordt een nieuwe consistoriekamer ingericht. De raam 
partijen in de kerkzaal zijn aangepast, de entree is ver 
nieuwd. Maar vooral het interieur is grondig aangepakt en 
aangepast aan veranderde inzichten op het gebied van li 
turgie in een protestants christelijke kerk. 
De liturgietafel staat prominent in het midden, de kansel 
is naar de hoek verhuisd en aan de andere kant bevindt 
zich de doopvont. Er is echter vooral meer ruimte gecre 
eerd, want de gemeente bevindt zich in een groeifase. 
Financieel is het ook een huzarenstukje. Aannemer Van 
Aragon uit Doetinchem neemt genoegen met een betaling, 
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uitgesmeerd over 7 jaren. De verbouwing is verder deels 
bekostigd uit acties en de verkoop van in eigen beheer ge 
maakte grammofoonplaten. Er is moed voor nodig om dit 
aan te pakken. De predikant moet een bijbaan nemen als 
godsdienstleraar op een school, gemeenteleden gaan le 
ningen aan. Maar het gebeurt. Het lijkt wel wat op de si 
tuatie in 1952. Die is financieel ook met vallen en opstaan 
rondgekomen. 
In oktober 1964 wordt de nieuwbouw in gebruik geno 
men. Veel gasten wonen de ingebruikname bij. 
Vertegenwoordigers van lokale kerken, van de burgerlijke 
overheid, van de medegebruiker van het kerkgebouw, de 
Gereformeerde Kerk art. 31, de bouwheren, de architect. 
Koren werken mee aan de dienst, de dominee zelf zingt, 
kortom het is groot feest. De gemeente is in die tijd erg 
actief naar buiten toe. Zo wordt er onder meer samen met 
de Gereformeerde Kerk met een tent geëvangeliseerd op 
het oude terrein van De Heuvel. 
Maar gaandeweg ebt het elan weg. Bij de volgende predi 
kant wordt de aandacht meer gelegd bij het opbouwen van 
de gemeente. Het ledental neemt gestaag af ondanks po 
gingen tot vernieuwing. Het is de tijd waarin de gevestigde 
kerken in Nederland het moeilijk gaan krijgen. 

Het aantal kerken loopt terug 
Godsdienst wordt meer en meer een private aangelegen 
heid. Pas aan het begin van deze eeuw dringt het goed 
door. Kerkgebouwen worden gesloten, predikantsplaatsen 
worden opgeheven of teruggebracht tot part time functies. 
In Velp wordt de RK Christus Koningkerk (1964) alweer 
afgestoten in 1985. 
Dan heeft de Hervormde Gemeente het gebouw De Poort 
in de Dr. Van der Feltzlaan al verkocht en wordt ook be 
sloten geen ochtenddiensten meer te houden in de Oude 
Jan. In 1967 wordt het afgebrande Gereformeerde kerkge 
bouw aan de Parkstraat, met in het souterrain een prachtig 
za!encentrum, opnieuw in gebruik genomen en in 2005 
wordt bij de fusie tussen Gereformeerde Kerk en de Her 
vormde Gemeente besloten de Parkstraatkerk niet meer te 
gebruiken. Nu zijn er plannen voor afbraak. 
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R.K. Kerk Christus Koning Waterstraat Velp 
De OL V Visitatieparochie houdt op zelfstandig te bestaan 
en is nu onderdeel van de St. Eusebiusparochie die geheel 
Arnhem en Velp omvat. 
De Nederlands Gereformeerde Kerk die kerkdiensten 
houdt in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Ge 
meente, stopt met haar werk in Velp in 2010. 
Het aantal pastores dat in de verschillende kerk- en ge 
loofsgemeenschappen in Velp werkt neemt in de loop van 
de jaren navenant af. 

Interieur Parkstraatkerk, voor de ontmanteling. 
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Vernieuwing kerkinterieur Vrije Evangelische Gemeente 
Nog eenmaal wordt zichtbaar groot onderhoud gepleegd 
aan het interieur van de kerk aan de Oranjestraat. In 1991 
wordt het liturgisch centrum uitgebreid. De liturgietafel 
komt dichter bij de gemeente te staan die dan als het ware 
in een halve cirkel om de tafel heen zit. De kansel wordt 
amper meer gebruikt. 
Men kan in 1991 constateren, dat als het om de inrichting 
van het kerkgebouw gaat, de gemeente met haar tijd is 
meegegaan. 

De VEG neemt in Velp een geheel eigen plaats in. Het is 
een kleine geloofsgemeenschap, die vooral een' streekka 
rakter heeft. Veel mensen wonen buiten Velp zelf en heb 
ben geen grote betrokkenheid op de vestigingsplaats, maar 
men hecht aan goede verhoudingen met andere plaatse 
lijke kerken. Ze is lid van de lokale Raad van Kerken. 

Vijf predikanten hebben er sinds de oprichting gewerkt: 
ds. H.R. Timmerman (1938-1946), ds. Joh. M.B. Beeuw 
kes (1946-1959), ds. H.F. Huson (1960-1976), ds. A.c. 
Louwerse (1976-2000), mw. ds. D.N. van Houten (2000- 
2003) en mw. G. Doekes - van Slooten als gemeentelijk 
werker (2004). 
De krimp die de andere kerken sinds de jaren '80 in Velp 
ervaren gaat ook niet aan de VEG voorbij. 

Het vernieuwde interieur 
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De gemeente is klein en vergrijsd. Er zijn een paar jonge 
gezinnen. Een kenmerk voor de vrije Evangelische Ge 
meente is een sterke betrokkenheid en gevoel van verant 
woordelijkheid voor de geloofsgemeenschap 'Dat die ge 
meenten vaak klein zijn maakt de betrokkenheid groter. 
Dat zou weleens haar kracht kunnen zijn, maar de omvang 
van de gemeente IS tegelijkertijd ook haar zwakheid. Want 
het maakt kwetsbaar' 
Tegen die achtergrond gezien is het niet onredelijk om te 
denken dat de VEG niet de laatste eigenaar van het ge 
bouw zal zijn, schrijft A.C. Louwerse in zijn boek. 
Helaas is dit in 2018 uitgekomen. In april heeft de Vrije 
Evangelische Gemeente besloten om zichzelf op te heffen 
en te stoppen met Pinksteren 2019. 
Het gebouw ging in de verkoop. Ze hadden nog ongeveer 
35-40 leden in de regio Arnhem en gemiddeld 15-20 kerk 
gangers. 
Er stond in 2018 een bord verkocht in de tuin! 

Kadaster 
Via het kadaster zijn de eigenaren opgespoord van Oranjestraat 
74. 
1879: Berendina Maassen van den Brink, baker, en Bertus Ha 
gen, voerman, 
1880: Hendrik HolI, winkelier, en Derk Elverendorp, landbouwer, 
1880: Evert Minkman, gymnastiekonderwijzer, en Eduard Hen 
drik van der Heil, 
1915: Eduard Hendrik van der Heil, 
1919: Roomsch Katholieke Werkliedenvereeniging St. Joseph, 
1943: Johan Carel Kuiper, banketbakker, 
1951: Pieter Janse, grossier te Driebergen, 
1952: Vrije Evangelische Gemeente 
2019: Een nieuwe eigenaar. 

Bronnen 
A.C. Louwerse, Oranjestraat 74 Velp, Van gymnastieklokaal tot Kerk 
1884-2012, ISBN/EAN 978-90-74894-44-9, Velp 2012 
Het kadaster 
P.J. den Boer-Pinxter, JWM. Jansen en F. Keverling Buisman, Canon 
van Rheden, Boekhandel Jansen & de Feijter en de OHK Rheden-Ro 
zendaal, Velp 2011 
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Sint Ioannesschooi 
Jas Leeman 

Dieren --:- R. K. School 

R.K. School, Molenweg 14 Dieren, ±1923 foto collectie Jas Leeman 

Sint Joannesschool 
Onder leiding van Pastoor dr. JJ.J.A. Haanebrink besloot 
in 1920 het R.K.-parochiebestuur van Onze Lieve Vrouwe 
ten Hemelopneming (Mariakerk) tot het oprichten van een 
rooms katholieke school voor lager en uitgebreid lager on 
derwijs. Dat de naam Joannes en niet Johannes school 
werd, was de keuze van Pastoor Haanebrink, de naam van 

de apostel en evangelist Joannes moest volgens hem zon 
der H geschreven worden. 
De 'St. Joannesschool' werd in 1921 gebouwd aan de Mo 
lenweg en het onderwijs startte in 1922. 
Maar door gebrek aan belangstelling werd in 1926 het 
ULO-deel opgeheven en omgezet in een zevende leerjaar. 
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In 1982 trok de katholieke kleuterschool 'De Enk' in bij 
de St. Joannesschool. 
In 1999 fuseerde de St. Joannesschool met de katholieke 
basisschool' Albert Schweitzer' uit Dieren-Noord. Ze gin 
gen samen verder als basisschool 'De Vlinder' aan de Ad 
miraal Helfrichlaan. 
Vanaf 1922 tot het einde van de school aan de Molenweg 
in 1999 waren er maar vier schoolhoofden van de St. Jo 
annesschool: de heren Brouwer, Smits, Eijsink en Van de 
Korput. 
Na 1999 maakten Praktijkschool 'De Tender' en de Open 
bare basisschool 'Koningin Emma' tijdelijk gebruik van 
het gebouw. 
Na een leegstand van enkele jaren werd in 2014 het ge 
bouw gekocht door de geloofsgemeenschap 'Vineyard'. 

Gemeentelijk monument 
Het gebouw is een gemeentelijk monument. Het is in 1921 
gebouwd naar ontwerp van de Doesburgse architect J.H. 
Hogenkamp in de stijl van het traditionalisme. 
Het pand heeft een U-vormige plattegrond en wordt om 
geven door een (voormalig) speelplein. 

ST. JOANNESSCHOOL 
DIEREN 

* 
RAPPORT 

VAN 

chl_~~ _'._. 
LEERUNC~ DER ~ _~ KLAS 

lIoofd dcr School: 
M. j. E SMITS 

Rapport van St. Joannesschool 
Dieren 1953-1954 
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De vensters hebben natuurstenen vensterbanken en wor 
den aan de bovenzijde afgesloten door bogen van rode ste 
nen. 
Het pand heeft vijf topgevels. 
De toegang ligt verdiept in het middelste deel en wordt 
omgeven door een geprofileerde rondboog met natuurste 
nen blokken. 
De ingang bestaat uit een dubbele deur met een halfrond 
gekleurd glas-in-loodbovenlicht. Boven de boog is een na 
tuurstenen plaat aangebracht met het opschrift: 

'ST JOANNES SCHOOL'. 

De gevel wordt bekroond door een stenen kruis. Het inte 
rieur bevat nog de tegellambrisering van geglazuurde te 
gels. 

Informatie: www.rhedenopdekaart.nl. Dieren, Scholen, monument 
Kleurenfoto's foto's Jos Leeman 

Sint Joannesschool zij-ingang nu. Jammer dat de bovenramen ge 
deeltelijk zijn geblindeerd 

Oe ingangspartij met dubbelen 
deuren en glas-in-Iood ramen 
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Licfitjesfeest en .Iuiianalieä 
Anita Matser 

DE \'IER .·G 'L\N JULlA <ADAG. 

Hierond{'r volgen de programma's van de 
op 30 April te J.l'even concerten onder auspi 
ctën van Vt>lp voor Oranje. De Velpsc:he Ha.r 
m0:11e 7.&1 concerteeron in den overtuin van 
Hotel NaefC en de Rosendaalllche Kapel 111 
het Villapark. De verlichting in net Yillapa.rk 
zal best "In uit 1500 v tpot] s. terwijl het 
muziek- en UchtfMtijn. door Velp voor Oranje 
onder g rootcn !.lllnk in entvangst genomen van 
de !amll:e De noo, om aan te brengen in d n 
Overtuin van Hotel 'Nac!!, vermoBdelttk uit 
een 100 vet potjes $1 beslaan. Amh. Cour. 26-4-'40 

Toen de heer Harrie Heling (91) uit 
Velp in De Regiobode las dat Velp 
voor Oranje ter gelegenheid van 
haar 125-jarigjubileum in 2019 een 
boekje ging uitgeven over de ge 
schiedenis van de Oranjevereniging, 
reageerde hij meteen. Hij wilde 
graag zijn herinneringen aan vroe 
gere Oranjefeesten vertellen. Re 
dacteur Anita Matser ging bij hem 
op bezoek. De heer Heling, trots op 
zijn respectabele leeftijd en een 
groot liefhebber van muziek, vertelde over het 'Juliana 
lied' en de 'vetpotjes', In 1937 vond een Oranjefeest 
plaats op de hockeyvelden aan de Arnhemsestraatweg. Ter 
gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana met 
Prins Bemard is door de heer J. ten Berge, hoofd van de 
Bisschop Staal school aan de Nieuwstraat in Velp, een 
feestlied gemaakt. Het is niet bekend ofhij ook de melodie 
heeft geschreven. Het lied werd tijdens de aubade, onder 
leiding van de heer Ten Berge zelf, gezongen door alle 
kinderen van de Velpse scholen. Harrie Heling kon zich 
het lied nog woordelijk herinneren! 

Het Julianalied 
Juliana van Nassau 

Nu wij blij Uw feestdag vieren 
Bij het wapperen der banieren 
Van oranje, rood wit en blauw 

Leef nog lang gezond en blij met Prins Bernard aan Uw zij, 
Leef nog lang gezond en blij met Prins Bernard aan Uw zij. 

Uw geluk zij onze vreugd 
Dat nog vele lange jaren 
God Oranje moge sparen 

Is de wens der Velpse Jeugd 
Klinke blij ons jubelzang, Juliana leef nog lang 
Klinke blij ons jubelzang, Juliana leef nog lang, 

De Vetpotjes 
De heer Harrie Heling vertelde 
ook over heel oude gekleurde 
'vetpotjes' van Velp voor 
Oranje. Op een keer dreigde de 
vetpotjes weggegooid te wor 
den. (Tegenwoordig zouden we 
ze waxine-houders noemen.) 
Harrie Heling had een vol kistje 
mee naar huis genomen. Dit be 
waarde hij achter in zijn tuin tot 
de oproep van Velp voor Oranje. 

Hij vertelt: 'Toen er nog geen openbare elektriciteit was, 
werden deze heel oude 'vetpotjes' gebruikt bij concerten 
in het Villapark en bij de Overtuin van hotel Naeff aan de 
Hoofdstraat. Er waren dan concerten van de Velpse Har 
monie of de Rosendaelsche Kapel. ' 
De vetpotj es werden gevuld met olie of losse illuminatie 
blokjes, De brandende potjes moeten ongetwijfeld een po 
sitieve bijdrage hebben geleverd aan de beleving van de 
muziek en een waar lichtjesfeest zijn geweest. Er is een 
bericht gevonden in de Amhemsche Courant van 26-4- 
1940 met de melding dat er 1500 vetpotjes gebruikt zijn 
in het Villapark en 1000 in de Overtuin. Ook na de 
Tweede Wereldoorlog zijn de potjes nog gebruikt. 
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Beste leden, 

Het jubileumjaar 2019 van de Oudheidkundige Kring is met de opening op vrijdagavond 12 april goed van start gegaan. De zaal 
was vol en er heerste een bijzonder goede sfeer. Twee jubilarissen waren er: De Oudheidkundige Kring voor het 65-jarig 
bestaan en onze gastheer, de stichting Parkhuis De Steeg, met haar 25-jarig bestaan. Na de openingstoespraken van beide 
voorzitters was het woord aan de burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert, om de felicitaties over te brengen aan 
beide jubilarissen. In zijn toespraak schonk hij aandacht aan het behalen van de BNG Erfgoedprijs door de gemeente Rheden. 
Het behalen hiervan is een verdienste van de gemeenteraad, van de betreffende ambtelijke afdelingen en van de vele 
vrijwilligers. Ongetwijfeld zijn veel van deze vrijwilligers ook lid van de Oudheidkundige Kring. Samen met de nieuwe 
burgemeester van Rozendaal, mevrouw Esther van Weststeijn, werd door beide burgemeesters de tentoonstelling geopend. 
Hilde Brekelmans, lid van beide jubilerende organisaties, sprak waardering uit aan de heer Jan van den Broek voor het 
inrichten van de tentoonstelling. Het bestuur van de 25-jarige stichting het Parkhuis kreeg door ondergetekende een fles wijn 
van 25 jaar oud, een Grand Cru, aangeboden. 

Na de onlangs gehouden tentoonstellingen in de Torckschool in Rozendaal, volgen nog tentoonstellingen in Ellecom op 14, 15 
en 16 juni in hotel Landgoed Avegoor , in Dieren op 12,13 en 14 juli in de Dierense Sjoel en in Velp op 16,17 en 18 augustus 
in De Elleboog, Nieuw-Schoonoord 1. 

De algemene ledenvergadering op 25 april, in het Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden, is goed verlopen. Instemming was 
er voor het gevoerde beleid; de rekening 2018 en de begroting 2019 werden goedgekeurd. Ook het jubileumprogramma en het 
besluit om een eigen archief en bibliotheek in te richten kregen waardering. Met belangstelling kijkt men uit naar de openstelling 
hiervan in november van dit jaar. 
Verder werd na een periode van vier jaar afscheid genomen van de bestuursleden mevrouw Ellen Knaapen en de heer Barry 
Blankespoor. De voorgestelde kandidaten de heren Jan de Bes uit Rheden en Harry Klein Koerkamp uit Velp werden unaniem 
als bestuursleden gekozen. Wij wensen hen veel succes en vreugde toe in het bestuur. 

De ledenvergadering werd afgesloten met een interessante lezing over het jachtslot 'Het Oude Loo' te Apeldoorn door de heer 
Huub Ummels. De spreker wist op boeiende wijze de geschiedenis van dit oude kasteel, dat raakvlakken heeft met Paleis het 
Loo en het Hof te Dieren, naar voren te brengen. 

De dorpswandelingen zijn weer begonnen en de eerste excursie naar het park van jachtslot Het Oude Loo te Apeldoorn heeft 
op 19 mei plaatsgevonden. Met de lezingen is dit jaar een start gemaakt in samenwerking met de "Vereniging De Sociëteit' uit 
Velp op 11 april door Jeroen de Koe. Hij sprak over de rol van Natuurmonumenten bij de bescherming van cultuurhistorisch 
erfgoed. Het is goed dat dit onderwerp meer aandacht krijgt. 

Jan Jansen, voorzitter. 
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