HISTORISCHE KRING ELDEN

JAARVERSLAG 2019

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Historische Kring Elden (HKE) is bij de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 14
maart 2019 als volgt samengesteld:
- Geert Visser, voorzitter
- Jan Storms, secretaris
- Henk Molenaar, penningmeester*
- Hans Putman, hoofdredacteur Kringbulletin*
- Gert Scheperboer, algemeen bestuurslid
- Jan van Kampen, archivaris
- Marja Pals, algemeen bestuurslid
*Henk Molenaar wordt voor de periode van een jaar en Hans Putman voor een termijn van drie jaren herbenoemd in het
bestuur. Walther Bötzel zal door Henk Molenaar worden ingewerkt als toekomstig penningmeester binnen het bestuur.

Samenstelling redactie Kringbulletin:
De redactie van het Kringbulletin bestond uit de volgende personen:
Hans Putman, Theo Splithof, Bart Verplak.
Vergaderingen:
De 39e ALV werd gehouden op 14 maart. De notulen van de 38e ALV zijn goedgekeurd, evenals het
Jaarverslag 2018.
Het bestuur is 11x (formeel) in vergadering bijeen geweest. Daarnaast werd diverse keren in
wisselende samenstelling informeel overleg gevoerd. Er is overleg geweest met vertegenwoordigers
van zusterverenigingen. De redactie van het Kringbulletin vergaderde 4 keer.
Contributie/ledenaantal:
De ALV heeft besloten de contributie te handhaven op het in 2015 vastgestelde bedrag: € 20 voor een
gezinslidmaatschap; € 17,50 voor een enkel lid en € 7 (minimaal) voor donateurs.
De HKE had per 1 januari 316 leden, waaronder 77 gezinsleden en op 31 december 322 leden,
waaronder 79 gezinsleden. Op laatstgenoemde datum had de HKE 2 donateurs en 1 donateur met
een periodieke gift. De HKE telt 4 ereleden.
Huisvesting/archief:
De HKE heeft de Noodwoning als huisvesting. De Noodwoning wordt ook gebruikt voor vergaderingen
van de redactie van het Kringbulletin en voor de Vereniging Vrienden van Meinerswijk.
Per 21 december 2018 is een helft van de Noodwoningen door de gemeente Arnhem verhuurd aan
Stichting Atelierbeheer SLAK. Het pand wordt in verband hiermee bewoond door een kunstenaar. De
andere helft is in gebruik door de Historische Kring Elden. Het overleg met de gemeente Arnhem over
het gebruik door de HKE van de Noodwoning duurt nog voort.
In 2019 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de herindeling en ordening van het archief
voortgezet. Het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS), waarop de HKE een abonnement heeft, wordt
gebruikt voor de opslag en registratie van foto’s met verklarende teksten.
Lezingen/presentaties/tentoonstellingen/evenementen/excursies:
- 14 maart: lezing Bombardement op de Gasfabriek door Geert Visser
- 18 april: lezing Pantherstellung en Kochbunkers door Leo van Midden en Martijn Reinders
- 4 mei: Dodenherdenking Elden
- 1 en 2 juni: tentoonstelling 100 jaar Harmonie Crescendo
- 9 juni: HKE met kraam op Westerveld Fair
- 17 juni: bloemlegging bij het monument voor de omgekomen Lancasterbemanning in het Eldensche
Veld
- 11 augustus: informatiestand HKE tijdens Oogstfeest Elden
- 14 september: Open Monumentendag, deelname door HKE
- 3 oktober: onthulling gedenksteen Palestina-pioniers tegenover Huize Voorburg
- 4 oktober: lezing De evacuatie van de Over-Betuwe in het algemeen en van de dorpen Elden en
Driel in het bijzonder door Jan Brouwer

- 5 en 6 oktober: tentoonstelling Van Huis en Haard
- 12 oktober: Dag Arnhemse Geschiedenis; deelname door HKE
- 26 oktober: evenement in het Huukske (Lombok); samenwerking tussen Prodesse Conamur en
Historische Kring Elden
-28 november: lezing De Zoeaven uit Arnhem en Elden en hun strijd voor de Kerkelijke Staat door
René Maassen
-27 december: presentatie Elden in 1919 en winterwandeling onder leiding van René Maassen
Recepties/herdenkingen:
- In januari bezocht een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Arnhem.
- 4 mei heeft de HKE de herdenking georganiseerd en bloemen gelegd bij het monument in de
Klapstraat.
Kringbulletin:
Het Kringbulletin verscheen 4 keer, telkens in een oplage van 32 pagina’s, waarvan een aantal
pagina’s in kleur. In augustus verscheen het laatste deel over de Palestina-pioniers In Elden. Het
novembernummer was geheel gewijd aan de Eldense Indiëgangers.
Diverse bij HKE betrokken leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan interessante artikelen
in het Kringbulletin. Er zijn vele positieve reacties en complimenten geuit over de vormgeving en over
de kwaliteit van het blad. De bezorging van het Kringbulletin vindt plaats door (bestuurs)leden. De
met de post te verzenden exemplaren worden via de drukker Editoo bezorgd door Sandd.
Alle verschenen Kringbulletins zijn door ons lid Hans Arissen gedigitaliseerd.
Bestuursdeelnames/activiteiten:
- HKE is diverse keren aanwezig geweest bij de Historische Herberg Arnhem.
- Jan Storms is sedert april 2015 namens de HKE bestuurslid van de Vereniging Stadsschoon Arnhem.
- Vanuit HKE wordt er geparticipeerd in het Exodus Comité.
- Tijdens de doortocht van de 103e Vierdaagse in Elden waren diverse bestuursleden aanwezig om de
wandelaars aan te moedigen.
- Geert Visser heeft op 14 september in de wijk ‘t Broek een lezing gehouden over twee
bombardementen die in februari 1944 hebben plaatsgevonden. Geert Visser heeft bij het onthullen
van een plaquette van Burgemeester De Monchy bij het voormalig Hotel Zuid op 18 september een
presentatie gegeven. Op 27 oktober heeft hij een interview gehouden met mw. Ariëns in
wijkcentrum ’t Huukske in de wijk Lombok in het kader van de gezamenlijke bijeenkomst van
Prodesse Conamur en de HKE. In december hield Geert Visser een presentatie voor het nieuwe
Dorpsplatform in Elden.
Bijzondere evenementen:

Onthulling gedenksteen vermoorde Palestina-pioniers

Op 3 oktober is aan de Drielsedijk 1 te Elden, tegenover Huize Voorburg, een gedenksteen onthuld ter
nagedachtenis aan twaalf vermoorde Joodse Palestina-pioniers. Het bestuur van de HKE heeft hieraan
met veel enthousiasme en inzet gewerkt en ervoor gezorgd dat tijdig de onthulling kon plaatsvinden.
De datum van 3 oktober is gekozen omdat op die dag het 77 jaren geleden was dat de Joodse
bewoners van Huize Voorburg in Elden bij een razzia door de Duitsers waren opgepakt en afgevoerd
naar kamp Westerbork.
De onthulling vond plaats door de opperrabbijn van de Joodse Gemeente in Nederland, Binyomin
Jacobs, en de locoburgemeester van de gemeente Arnhem, mevrouw Cathelijne Bouwkamp. Naast
enkele toespraken werd de plechtigheid opgeluisterd door Joodse muziek, gespeeld door Juul Beerda
op zijn harmonica. 75 leerlingen van de basisscholen in Elden legden bloemen bij de gedenksteen en
door enkele leerlingen werden gedichten voorgelezen. Namens het bestuur van de HKE werd een
krans gelegd. Op de gedenksteen staan de twaalf namen van de vermoorde Joodse bewoners van
Huize Voorburg en een Hebreeuwse tekst, die luidt: Moge hun zielen gebundeld worden in de bundel
van het Eeuwige leven.

Boekje Van Huis en Haard

In het kader van Gelderland Herdenkt heeft de Historische Kring Driel en de HKE in het Dorpshuis
‘Ons Gebouw’ in Elden een tentoonstelling georganiseerd in het weekend van 4, 5 en 6 oktober. Deze
tentoonstelling zal in het voorjaar van 2020 ook in Driel te zien zijn. Bij deze tentoonstelling is ook een

educatieprogramma voor de jeugd ontwikkeld. Dit programma bestaat uit een boekje met een route
door elk van de twee dorpen die langs de locaties voert, die betrekking hebben op de verschillende
thema’s die ook in de tentoonstelling aan bod komen. Aan de hand van opdrachten wordt meer inzicht
verkregen in de gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden op de betreffende
locaties. De opdrachten zijn geschikt voor het hele gezin en worden begin 2020 ook aan de
basisscholen van de twee dorpen verstrekt. De provincie Gelderland is een van de sponsoren van dit
project.
Het boekje Van Huis en Haard is te koop voor € 5.
Overleden leden van de HKE:
Mevrouw R. Buijs, Elden (2018); mevrouw M. van der Wagen, Elden; mevrouw P.J.M. de Laak, Velp;
de heer B.H. Coemans, Arnhem.
Website:
De website van de Historische Kring Elden is sinds eind 2018 geheel vernieuwd. Mede in verband met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de website ook beveiligd. Gert Scheperboer
is verantwoordelijk voor de informatie op de website. Sinds 2013 is een Facebookpagina geopend met
inmiddels 778 volgers. Toegang tot de pagina: facebook.com/oudelden.
Verslag: Jan Storms, secretaris HKE

