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februari 2021
1. Inleiding
In de vaste overtuiging dat we in de loop van dit jaar weer “de straat op kunnen” sturen we deze
eerste nieuwsbrief van het jaar 2021 naar onze leden. Dorpswandelingen, lezingen, excursies; we
schuiven dit soort activiteiten zaken voor ons uit. Zo zullen we op de aanstaande
bestuursvergadering ook beslissen of onze jaarvergadering in april wederom naar “later” moet
worden verschoven.
(foto: het fraai gelegen schoolgebouw waarin we twee jaar geleden de tentoonstelling 150 jaar onderwijs in Rozendaal
hebben verbeeld.)

2. Defileervlag.
Een vraag van de Nederlandse Vereniging van vlaggenkunde.
Voor het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in september 1938 was er een
manifestatie op de Dam in Amsterdam georganiseerd, waarbij jeugdverenigingen van iedere
Nederlandse gemeente met hun gemeentevlag zouden bijeenkomen. Omdat maar weinig
gemeentes zo'n vlag hadden, zijn er voor die gelegenheid defileervlaggen ontworpen. Zodoende
was er op de avond van 6 september 1938 een zee van vlaggen te zien op de Dam met de
koninklijke familie op het balkon van het Koninklijk Paleis.
De vierkante vlaggen, die voor eenmalig gebruik waren gemaakt, gingen daarna met de
afgevaardigden terug naar hun eigen gemeente.
Signalement: iedere vlag meet 140 x 140 cm en is verfraaid met franje aan drie kanten.
Gemeentewapen in de linkerbovenhoek. Twee Gelderse horizontale banen (geel en blauw).
De vraag is nu: hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal ook gevlagd op de dam? Zijn daar
afbeeldingen van? Zo ja, En waar zijn die vlaggen gebleven?
Reacties naar secretaris@oudheidkundigekring.nl
Voorbeeld Oldebroek

Koningin Wilhelmina
op de dam, 1938

3. De prijsvraag
Bij de laatste Ambt & Heerlijkheid werd vergezeld van een heuse prijsvraag. Hoogtepunten uit onze
gemeenten. Uit de reacties blijkt dat er veel is rond gefietst en getoerd om de juiste oplossing te
vinden. “Prima tijdsbesteding”! Opmerkelijk ook de reactie “dat er zoveel godshuizen hun
oorspronkelijke functie hebben verloren”!
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1. Prot. Gemeente Ellecom De Steeg, De Steeg
2. voormalige Gereformeerde Kerk. Rheden
3. Schweer Bey der Beckehof, Dieren
4. Priessnitz-monument, Laag-Soeren
5. Dorpskerk, Dieren
6. voormalige RK-Kerk, De Steeg
7. Grote Kerk, PKN, Velp
8. Gelderse Toren, Spankeren
9. RK Emmauskerk, Dieren
10. St. Nicolaaskerk, Ellecom
11. Kasteel Rosendael, Rozendaal,
12. Ned. Hervormde kerk, Laag-Soeren
13. St Mauritiuskerk, Rheden
14. Avegoor (Fletcher Landgoed Hotel), Ellecom
15. voormalige Gereformeerde Kerk, Velp

Uit de 34 (!) goede inzendingen heeft de
deskundige jury 4 prijswinnaars getrokken.
Te weten;
 Jelle Talen uit Dieren.
 Nettie Dekker uit Ellecom
 Jan van den Berg uit Rheden
 Cees Ursem uit Velp
Zij mochten uit de boekenlijst van de OKRR – meer
dan 100 titels! – iets van hun gading kiezen. Kijkt u
onze boekenwinkel ook eens door?
https://www.oudheidkundigekring.nl. dan naar
publicaties en dan naar boeken.

4. Ambt & Heerlijkheid nr. 210, maart 2021
In het voorjaarsnummer schenken we aandacht aan twee jubilea; het 125 jarig bestaan van het
Rhedens Fanfarecorps en het honderd jarig bestaan van het Strooiendorp in De Steeg. Verder gaat
Jan van der Wal verder met zijn verhaal: Van Villa Korvina tot Huize Mariposa. Cathrien van de Ree
sluit met het vierde verhaal de serie over bijzondere steensoorten af.
Twee verhalen over de oorlogstijd in Velp en over de oorlogsburgemeester Carel Kalhorn van de
gemeente Rheden.
De boekbespreking gaat uiteraard over ‘Biljoen, kasteel, bewoners en landgoed’.
De redactie doet een oproep voor kopij uit Laag-Soeren. Wie wil er, bijvoorbeeld, een stukje
schrijven over de geschiedenis van café, restaurant, hotel de Harmonie?

5. Stoepstenen
Op ons secretariaat komen voortdurend vragen binnen. In samenwerking met onze leden wordt
vervolgens naar antwoorden gezocht.
Een voorbeeld:

Geachte Mijnheer/Mevrouw,
Ik weet niet of ik aan het juiste adres ben maar
misschien kunt u mij dan verder verwijzen.
Ik heb een vraag: Ik was deze zomer op
vakantie in De Steeg en bij een wandeling kwam
ik enkele bijzondere straattegels tegen waarvan
ik de betekenis niet heb kunnen ontdekken. Ik
heb het wel geprobeerd maar de mensen die ik
aansprak wisten ook geen antwoord.
Misschien weet u het wel of kunt u mij naar
iemand verwijzen die het antwoord weet.
Een foto heb ik bijgevoegd. De tegels liggen in
het trottoir aan de Parkweg. Ongeveer ter
hoogte van het Dorpshuis.
Ik hoor graag van u. Alvast bedankt voor de
moeite.
Vriendelijke groeten, ………

…………, Liempde.

Gerrit van Middelkoop kon antwoorden:
Het klopt dat in De Steeg een zestal trottoirtegels
liggen die ik heb ontworpen en zijn uitgevoerd door
De Meteoor.
Het was een kunstproject geïnitieerd door De
Alliantie, ik weet niet meer wanneer, het is al lang
geleden.
De serie van zes tegels hebben kleine RVS-plaatjes
in het oppervlak en betreffen gezichtsuitdrukkingen die je van twee kanten kunt
bekijken. Bedoeld om in het trottoir te plaatsen daar waar forensen met de bus of trein 's morgens
vertrekken en 's avonds weer thuis komen. De gezichten vertegenwoordigen een twaalftal
stemmingen waarmee men zich eventueel kan identificeren.
De vier series van zes tegels liggen (lagen?) in Laag Soeren, in Spankeren, Ellecom en De Steeg.
Daarnaast hebben ook Carmi Butteling (gezeefdrukte lichtvlekken op tegels in Laag Soeren en in Velp, die in Velp zijn
verdwenen, Jan Vos met Ralph Lambertz (de reliëftegels in de vorm van een Turks tapijtje -Kamasutrakleedje- in De Steeg
bij de bushalte en in Dieren bij de Gazellefabriek) en Margret Goossen met twee grote tegels één in de Emmastraat in
Velp en één op het Callunaplein in Dieren).

6. Het Archief
Tot de lockdown is opgeheven is ons archief in LaagSoeren gesloten.
Toch een vraag.
Op bijgaande foto; zittend Johanna Lammerdina
Regeling, geboren 13 november 1887 te Dieren,
dochter van Barend Regeling en Johanna Berendina
Veldhuis.
Gehuwd 1 november 1917 te Dordrecht met Hendrik
Adriaan van Dalen, geboren 9 mei 1887 te
Papendrecht, zoon van Daniel van Dalen en Jansje
Beijer.
Het kind op schoot is vermoedelijk Jacoba, de oudste
dochter van Johanna (een voorkind), geboren in de
zomer van 1916.
Kan iemand dit vermoeden bevestigen? Én weet
iemand wie de staande dame is?
De foto is gemaakt door Fotoatelier Dirksen in Dieren.
Reactie naar archivaris@oudheidkundigekring.nl.

7. Zusterclubs en tijdschriften
De oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is een van de
vele historische verenigingen in Nederland. Regionaal
hebben we goed contact met de clubs in de omliggende
gemeenten. We wisselen met hen de tijdschriften uit.
Deze gaan als leesvoer langs onze bestuurs- en
redactieleden en belanden tenslotte in ons archief in het
Sprengenhuis in Laag-Soeren. Daar zijn deze, indien
gewenst te raadplegen.
(Op de foto voorbeelden van Renkum en Wageningen.)

Ons tijdschrift Ambt & Heerlijkheid misstaat niet in het tableau van tijdschriften.
Onze website geeft de mogelijkheid om alle oude nummers simpel en snel te raadplegen,
behoudens de laatste nummers die nog in de verkoop liggen.
Daarbij leidt de zoekfunctie u snel naar een onderwerp. Type bijvoorbeeld “Avegoor” in, en u krijgt
ruim 70 “hits”.
8. Opmerkelijk
Het NIDI betond in 2020 50 jaar. In hun
demografische blad DEMOS geeft het een kaart
van Nederland weer met “De bevolkingsgroei per
gemeente tussen 1970 en 2020”.
In Gelderland vallen twee gemeenten “negatief” op!
9. Tot slot
Opmerkingen, verbeteringen of aanvullingen over inhoud van deze nieuwsbrief zijn uiteraard
welkom!
secretaris@oudheidkundigekring.nl.

