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Bij de start van het seizoen 2015 – 2016
Het afgelopen seizoen moest veel aandacht
besteed worden aan de gevolgen van de bestuurswisseling (en inwerken van nieuwe bestuursleden), de marketing en verkoop van
het boek van Jan Brouwer ‘Van Market Garden tot Bevrijding’. Dit ging ten koste van enkele reguliere activiteiten.
Voor het komend seizoen staan weer acht
lezingen en een excursie gepland, staat de
8ste Elster Dorpsquiz op het programma, zal
iedere maand (met uitzondering van juli) een
nieuwsbrief uitkomen en zo mogelijk eens per
half jaar een Historisch Café worden gehouden.
Alle leden kunnen in november de nieuwe
uitgave, nr. 16 van de serie ‘Terugblik’ verwachten.
Onderwerpen die dit seizoen samen met de
secties en contactpersonen ter hand worden
genomen zijn: publiciteit, te starten op 4 oktober met een open Ambtshuis en contacten
met de scholen en andere partners.
Bert van der Toorn, voorzitter.

Open Ambtshuis
Op koopzondag 4 oktober is iedereen welkom
in het Ambtshuis aan de Dorpsstraat 8 waar
de rode loper uitligt voor de open dag van
. Wat kunt u verwachten?
Verspreid over het gebouw doorlopende vertonging van Dvd’s/films over
- evacuatie van Elstenaren 1944–1945
- 1250 jarig bestaan
- de totstandkoming van Westeraam
- dia’s van de heer Nip en kaart met Elst en
de buurten
Verder te zien en te horen:
- het Ambtshuis van vroeger (vergaderzaal)
- werkgroep genealogie
- verhalen vanuit interviews van oudere
Elstenaren
- plattegrond van Elst voor en na de oorlog
- kaart van Elst met vindplaatsen van opgravingen
- foto’s van schoolteams van vroeger
- overzicht van tijdschriften
- restanten van beschikbare boeken worden
uitgestald en zo mogelijk verkocht.
- de laatste Nieuwsbrieven
- de mogelijkheid lid te worden
40 fotoborden zullen worden geplaatst bij de
betreffende ondernemers. Zo mogelijk wordt
hierover een prijsvraag voor kinderen gemaakt.
Reserveer alvast de datum 4 oktober. Uitvoeriger informatie vindt u in de Nieuwsbrief van
september.

Lezing ‘Weggemoffeld’
De eerste lezing in het nieuwe seizoen zal
plaatsvinden op dinsdag 15 september en
worden verzorgd door Ingrid Maan uit Oosterbeek. Zij heeft een boek geschreven met de
titel Weggemoffeld, dat de levensverhalen
bevat van veertien Duitse veteranen, die
meevochten in de slag om Arnhem.
Ingrid Maan is als vrijwilliger betrokken bij het
Airbornemuseum. Zij geeft rondleidingen over
de slagvelden in Arnhem en Oosterbeek onder de naam ‘Belevenistours Slag om Arnhem
vanuit Duits perspectief’. Tevens is zij secretaris en coördinator historisch onderzoek en
educatie bij museum vliegbasis Deelen.
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Tempel/Kerkmuseum Elst op radio/tv
In de week van 7 september besteedt Omroep
Gelderland op televisie en radio aandacht aan
Tempel/Kerkmuseum Elst. Dit in het kader
van het thema ‘Over Bataven en Romeinen’.

Stichting Oude Gelderse Kerken
publiceert over de Grote Kerk in Elst
De jonge stichting Oude Gelderse Kerken
geeft het kwartaalblad Venster uit met informatie over kerken in Gelderland. In september
komt er een nummer over onze Grote Kerk.
heeft 40 exemplaren besteld, die
tijdens de open dag op 4 oktober te koop zullen zijn.
De stichting organiseert
ook excursies. Voor meer
informatie kan ieder terecht op de website
www.oudegeldersekerken.nl.

Op de Open Monumentendag op 12 september is er vanaf 10 uur een rechtstreekse radiouitzending vanuit de Grote Kerk. Natuurlijk is
het museum dan open en bent u van harte
welkom!

De achtste Elster Dorpsquiz
Op vrijdag 6 november zal de achtste Elster
Dorpsquiz worden gehouden in het Wapen
van Elst. Welk team wordt de opvolger van
het winnende team van 2014 Kersten en Co?

Tijdens deze quiz worden in vier ronden uiteenlopende vragen gesteld. De helft gaat over
Elst. Daarnaast zijn er algemene vragen,
maar ook vragen over actualiteit, muziek en
sport.
Een deelnemend team mag uit vijf personen
bestaan. Aanmelden kan per e-mail naar
dorpsquizelst@marithaime.nl met vermelding
van de teamnaam en volledige naam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Het inschrijfgeld is € 30,– per team,
te voldoen voor 31 oktober op rekening
NL93RABO015341691 t.n.v. Historische Vereniging
in Elst en vermelding van
‘Dorpsquiz’ + teamnaam.
(Hoofdsponsor quiz: Bouwcenter HCI Elst)

Ontvangen voor de leestafel
Kringbulletin van de Historische kring Elden
Vier keer per jaar komt het kringbulletin uit. In
het nummer van augustus van jaargang 34
staan artikelen over het leven van Joke Pauwen, 60 jaar Eldense katholieke Vrouwenvereniging, achtergrond verhaal over de Eldense
Blauwe, uit het in 2014 gevonden plakboek
met aantekeningen van mevrouw Rutgers-van
der Wagen en Elders huisvuil voor het eerst
Stadsvuil (1967).
Een artikel van ook bij ons bekende Herman
de Regt over Het openbaar bestuur in Elst en
de invloed van de godsdienst is geplaatst op
de website www.historischekringelder.nl
Gerbrandy op het christelijk gymnasium in
Zetten.
Gelezen in het pas uitgegeven boek ‘Eigen
meester, niemands knecht’ van Cees Fasseur
over het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy,
minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
De ouders van Pieter Gerbrandy wilden niet,
dat hun kinderen naar het openbare gymnasium in Sneek gingen. Het werd te zeer gezien
als voorportaal naar heidendom en geloofsafval. Voor hen was het een geluk, dat er sinds
1864 een christelijk gymnasium met internaat
bestond in Zetten, opgericht door ds. Van Lingen. Pieter Gerbrandy kwam samen met zijn
broer in 1900 op school en in het internaat. In
deze periode telde de school 60 leerlingen,
externen meegerekend. Het schoolgeld bedroeg ƒ 500 per jaar, inclusief internaatskosten. School en internaat zaten in hetzelfde
gebouw.
Pieter Gerbrandy was een goede leerling en
deed veel aan sport: kegelen, croquet, veel
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gymnastiek, oefenen met de sabel en schermen, wandelen en in de winter schaatsen.

lingen, een fles advocaat naar binnen had
gesmokkeld.

Minder passend in dit sportieve patroon was
een activiteit waarvoor hij bijna van school
was gestuurd. Hij schrijft hierover in herinneringen: ‘Persoonlijk heb ik, toen vijfdeklasser,
met de kerstvakantie de boodschap meegekregen om vader en moeder te vertellen dat ik
had behoren weggejaagd te zijn, maar dat
clementie was toegepast omdat de cijfers van
mijn rapporten, met uitzondering van gedrag,
heel goed waren. Zijn ‘misdrijf’ was dat hij na
een middag schaatsen, dronken was geworden door het innemen van ‘een paar glaasjes
jenever’, en bij een andere gelegenheid was
betrapt toen hij samen met drie medeleer-

Het werd in zijn herinneringen een ‘vreselijke’
kerstvakantie, al was hij wel zo verstandig zijn
misstap pas op de laatste dag aan zijn ouders
op te biechten. Voor de jeugdige zondaar was
het naar eigen zeggen ‘een narrow escape’.
Zijn grote angst was immers dat zijn vader
zou besluiten: word dan maar boer!

Is uw e-mailadres nog correct?
Vergeet niet om ons secretariaat in te lichten
als uw e-mailadres verandert. Graag een mail
naar secretaris@marithaime.nl.

Activiteiten tot het einde van 2015
Di 15 sep Weggemoffeld, lezing van Ingrid Maan uit Oosterbeek over haar gesprekken met veertien Duitse veteranen, die betrokken waren bij de slag om Arnhem.
Zo

4 okt Open Ambtshuis
Op deze koopzondag ligt voor iedereen de rode loper uit voor de open dag van|
in het Ambtshuis aan de Dorpsstraat nr. 8.
okt Ontstaan en de nieuwe toekomst van de Eldense Blauwe
lezing van Geert Visser, voorzitter van Historische kring Elden over deze bekende
pruimensoort.

Vr

6 nov Elster Dorpsquiz
nov- Fruitplantage ‘de Werkhoeve’ en kwekerij ‘Huize Lent’
lezing van Frans Mikx over deze 15 ha grote fruitplantage van Jonkheer Cornelis van
Lennep aan de ‘Wuurdschestraat’ te Elst en over de 5 ha grote kwekerij ‘Huize Lent’ te
Lent van Gabriel Trouw.

Do 19 nov Presentatie van de 16e uitgave van ‘Terugblik’
met dit jaar als thema “Wat verbouwden Betuwse boeren en planters?”
Leden kunnen een exemplaar van dit boek op die dag, maar ook op donderdag 26 november afhalen in het Wapen van Elst tussen 16.00 en 20.00 uur. Ruim op tijd om het
boek te verwerven als een sinterklaas- of kerstcadeau.
dec- Monumenten en monumentenbeleid
lezing van Frits Hoogveld, onze vertegenwoordiger in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
(CRK) van de gemeente Overbetuwe.
jul- 2016: Dag van de Gelderse traditie
een Elster Dorpsquiz voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen.
Kijk voor meer informatie over deze activiteiten en over
www.marithaime.nl.

op onze website

