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Muziektent in Rheden

WAAR KOMT DE MUZIEKTENT

Je begint wel eens ergens aan en soms val je van de ene verbazing in de
andere. En dat is gebeurd met dit verhaal over de Rhedense Muziektent.
In de gesprekken met de inwoners, oud en jong, hoorde ik eigenlijk té vaak
“och, dat wist ik nog niet”.
Dat was mede de drijfveer om het verhaal aan het papier toe te
vertrouwen.
Het begint onschuldig met een idee om in nummer 200 (jubileumnummer
Ambt & Heerlijkheid) een verhaal over de muziektenten in alle dorpen van
de Gemeente Rheden te beschrijven.

Dan blijkt door veel onderzoek en gesprekken met inwoners dat zo’n
verhaal eigenlijk veel stoerder is dan aanvankelijk werd gedacht.

De roerige jaren rond deze muziektent worden hieronder beschreven zoals
de oprichting van een stichting, wie bouwde de muziektent, waar komen de
vele stenen vandaan, wie schonk wat, de vernielingen voor- in- en na de
oorlog, de dreiging van sloop, de ideeën van verplaatsing, er is zelfs sprake
geweest van een moskee.

Bijna had de muziektent niet in het dorp gestaan, en ook niet op de hoek
Havelandseweg/Veerweg, maar naast het Veerhuis aan de IJssel.

HET VEERHUIS
Het verhaal over de Rhedense Muziektent begint eigenlijk bij het Veerhuis
te Rheden.

Juni 1923 vragen de heren Gerrit Brouwer en Gerrit Bennink, beiden
eigenaar van het Veerhuis aan Burgemeester en Wethouders (B&W) van
Rheden een vergunning tot het bouwen van een houten muziektent naast
het Veerhuis.
Het antwoord is een schrijven van de Directeur Bouw- en Woontoezicht
van 12 juli 1923 (Afdeling III nr. 214) aan de heren Brouwer, Bennink én
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aan B&W, met daarin het volgende citaat: “Ik stel u voor de vergunning tot
het plaatsen van een muziektent in den tuin, behorende bij het Veerhuis te
Rheden, in overeenstemming met bijgaande schetstekening, niet te
verlenen, op grond van art. 9 der Bouwverordening (Welstandsbepaling)”.

Het ontwerp van de Veerhuis muziektent (Gelders Archief, Arnhem) die het niet heeft
gehaald.
Onderaan de tekening zijn nog wat aanpassingen aangebracht maar dat mocht ook niet
helpen. Deze muziektent is nooit gerealiseerd.

Daarop stuurden zij op 7 augustus 1923 een nieuw verzoek aan B&W, om
naast het Veerhuis aan de IJssel een muziektent te mogen bouwen.

Op de tekening is te zien dat er aanpassingen zijn aangebracht. Bovenop de
muziektent is ook later een rekwisiet aangebracht.
Bij de voorzijde zijn bogen in getekend.

Er zijn enkele struikgewassen bij getekend, maar wat de heren ook
verzonnen en ondanks alle smeekbeden kregen zij toch nul op rekest en de
muziektent naast het Veerhuis heeft het licht nooit gezien.
Naast het Veerhuis heeft ooit wel een houten prieel gestaan.
Of het heeft meegewogen dat een muziektent nog verder uit de bebouwde
van het dorp zou komen te staan is niet bekend.
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Hierna is op 1 juni 1924, door de heren A.B. Zadelhoff, H. de Vries en
C.R.W.J. Menthen een stichting in het leven geroepen die de naam “De
Bazuin” meekrijgt.

Hoewel de bestuursleden de muziektent graag in het centrum (het huidige
van Leeuwenplein) wilden plaatsen is er vanuit het gemeentehuis, op dat
moment, geen steun te vinden en wordt besloten de muziektent buiten de
dorpskern te plaatsen.

UIT DE NOTULEN:
Op 1 juli 1924 wordt door de heren Zadelhoff, de Vries en Menthen, allen
inwoners van het dorp Rheden, het initiatief genomen om een muziektent
te bouwen.
Op 15 juli 1924 is door Burgemeester en Wethouders vergunning verleend.
Direct daarna is onder de bevolking van Rheden en Worth-Rheden een
inzameling gehouden voor een startkapitaal.

De bevolking zag het nut van een Muziektent wel zitten waardoor er op 31
oktober 1925 een bedrag van 1185 NL Gulden is binnengehaald.
Aansluitend werd door de drie heren een Stichting in het leven geroepen
met de naam De Bazuin.

Notaris F.H. Kooijman uit Velp, leefde zo mee met het initiatief, dat hij het
opstellen van de acte niet in rekening bracht.
Alleen het zegelrecht van 6 NL Gulden werd in rekening gebracht.
In deze acte werd ondermeer het volgende vastgelegd: de naam “de
Bazuin” en het doel van de Stichting.

Het doel is in de acte duidelijk omschreven: “de liefde voor goede muziek
te bevorderen en wel in het algemeen en bij de ingezetenen van het dorp
Rheden in het bijzonder”.

ONS HUIS
Hoewel de Stichting als eerste optie een muziektent op het huidige Van
Leeuwenplein wenste, schreef het bestuur, namens A.B. Zadelhoff, H. de
Vries en C.R.W.J Menthen op 17 januari 1927 de volgende tekst aan B&W
van Rheden:
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“Ondergetekenden het Bestuur der Stichting “de Bazuin” te Rheden,
verzoeken beleefd aan U: volgens tekening en bijgaande omschrijving,
vergunning te verlenen voor het bouwen van een muziektent op een terrein
(volgens uw schrijven van 31 december 1926) aan den Veerweg hoek
Havelandschen weg te Rheden”.

Ons Huis was toen al de thuisbasis van het Rhedens Fanfarecorps en
daarom leek het een logische keuze, maar zoals vaker het geval is, was ook
hier de logica niet aan de winnende hand.

Bij de Gemeente Rheden is in de vergadering van 18 januari 1927 een
ingekomen stuk van De Bazuin Stichting:

“Dankbetuiging van het bestuur der muziekvereniging “De Bazuin” te
Rheden voor het besluit van de Raad d.d. 30 december 1926 No. 13,
waarbij tot wederopzegging vergunning is verleend tot het plaatsen van de
muziektent der vereniging op een terrein te Rheden (afd. I No. 104)”.
Het wordt door de Gemeente ter kennisgeving aangenomen.

INDUSTRIE
Dat de muziektent omsloten werd door industrie was geen geheim. De
Meteoor was reeds actief aan de oostkant van het dorp.
In 1920 kocht Thomassen een stuk grond tussen de Havelandseweg en de
Pinkelseweg.

In het voorjaar van 1922 kwam de fabriek gereed. Er werden enkele huizen
voor het personeel gebouwd.
En er werd een voetbalveld voor vv Rheden aangelegd, net achter de
muziektent was de ingang.

Máár door een misverstand met alle verschillende grondeigenaren is
Thomassen pas in 1925 eigenaar van de grond waarop de fabriek reeds was
gebouwd.
Door het bouwen van enkele huizen voor het personeel werd Rheden-Oost
toch een beetje “leefbaar”.
En door de Stichting de Bazuin werd er zelfs muziek in het Oosten van
Rheden ingeblazen.
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AANBESTEDING
Op 9 april 1927 werd de bouw van de muziektent uitsluitend aan
aannemers uit Rheden en Worth-Rheden aanbesteed.

De laagste inschrijvers waren:
G.W. Menthen, f 778,00 voor het metsel en timmerwerk;
W. Jansen, f 153,00 voor het smidswerk;
M. Elderman, f 295,00 voor het loodgieterswerk;
D. Bosveld, f 124,00 voor het schilderswerk;
A. Vlaswinkel f 36,50 voor het elektrisch licht.
Dat laatste impliceert dat het carbid tijdperk ten einde was (zie pagina 11).

Donderdag 20 juni 2019 staat de muziektent al 92 jaar op haar plek. Dat is
een duidelijk bewijs dat de muziektent met liefde en vakmanschap is
neergezet.
In 2017 en 2018 slaat de schrik nog wel eens om het hart als we lezen dat
een balkon van een flatgebouw valt en een brug in aanbouw instort.
Dan hebben de “laagste inschrijvers” toch wel vakwerk afgeleverd in 1927
(ook al zijn kleine reparaties soms nodig, zie pagina 19).

SCHENKINGEN
De heer Wentink, de directie van steenfabrieken “De Mars” en de
“Muggenwaard” leverden kosteloos elk 2000 stenen voor de bouw.
De directie van “De Meteoor” verstrekte kostenloos 62 zakken cement.
De Rhedense voerlieden vervoerden al deze materialen ook nog eens
belangeloos.

Veel stenen vonden, doormiddel van verschillende metsel stijlen,
ondermeer een plek in de traptreden (zie de foto) van de muziektent.
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Omdat voor de bouw van de muziektent in totaal 14700 stenen nodig
waren werden de resterende 7700 stenen door het bestuur aangekocht.

Voor de rekenaars onder de lezers komen we dan nog steeds 1000 stenen
tekort, máár dan staat een correctie in de notulen van De Bazuin… dat “De
Muggenwaard” geen 2000 maar 3000 stenen heeft geleverd.

GEDENKSTEEN
Het bestuur van het Rhedens Fanfarecorps schenkt de muziektent een
gedenksteen die nog steeds zichtbaar is, rechts in de muur bij het betreden
van de muziektempel. De drie namen van de oprichters zijn hierin nog
duidelijk zichtbaar.

Links: aan weerszijden van de naam de Vries is te zien dat het om het
jaartal 1927 gaat.
Midden: de Windvaan en rechts de maker ervan, de heer Bosveld (foto:
Ineke Bosveld)

Ondanks dat de muziektent in die tijd “buiten de dorpskern” komt te staan
vloeide de dankbaarheid vanuit de bevolking rijkelijk.

De smid D.G.J. Bosveld, lid van het Rhedens Fanfarecorps, schonk de
windvaan in de vorm van de Bazuin.

De Velpsche Courant meldde in haar editie van 22 juni 1927 dat het
benodigde koper voor de windvaan is geschonken door motorenfabriek
Thomassen.
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Maar de dankbaarheid stopte hier nog niet want jonkvrouw van Sminia van
het landgoed “de Valkenberg” schonk op 10 juni 1927 een 40-tal stoelen.
Mevrouw den Tex, mevrouw Wurfbain en de directie van motorenfabriek
Thomassen schonken lessenaars en windschermen.

Dagblad de Graafschapbode meldde 24 oktober 1924 het volgende:
“Het muziek maken door ons fanfarecorps op zaterdagmiddag heeft 77
Gulden in het builtje van de penningmeester gebracht. Het wordt een
bijdrage voor de nieuwe muziektent, die de vereniging van plan is te gaan
bouwen”

AANVANG BOUW
Op 19 april 1927 begon men met de bouw van de muziektent en dankzij de
gunstige weersomstandigheden zou dit een zeer vlot verloop hebben.

OFFICIËLE OPENING 1

De opening van de muziektent vond plaats op maandag 20 juni 1927.
In 1927 waren er nog niet veel ontwikkelcentrales voor fotografie, en al
helemaal geen spraken van digitale fotografie.
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Een foto opname kon niet zomaar even ontwikkeld worden. Vandaar dat de
fotograaf een foto maakte toen de muziektent net klaar was, zie de
afbeelding van de eenzame muziektent op de vorige pagina.

Omdat deze foto van de muziektent eerder is gemaakt dan de opening,
verscheen die op woensdag 22 juni in de Velpsche Courant met een
compleet verhaal over de opening waar de journalist natuurlijk wel bij was.
De fotograaf was er ook om de foto’s te maken, daarover meer op de
volgende pagina.

De Velpsche Courant meldde elders op 22 juni ondermeer:
Half acht is het dan zover.  Het lint dat voor de muziektent was gespannen,
word doorgeknipt door Burgemeester Bloemers.
De leden van het fanfarecorps staan al klaar met de muziekinstrumenten in
de aanslag.

De burgervader roemde in zijn toespraak vooral de bijzondere
"bedelaarstalenten" van de heer De Vries om het bedrag te vergaren.
Uiteraard is de uitspraak positief bedoeld.
Na dit officiële gedeelte namen de leden van het Rhedens Fanfarecorps
bezit van de muziektent waarna de muzikale klanken zich over de hoofden
een weg naar het dorp vonden.

Vanuit de muziektent waaiden de klanken van het Rhedens Fanfarecorps
over het dorp om zo de komst van de nieuwe muziektent te verkondigen.
De toenmalige directeur van het fanfarecorps, de heer Disma, meldde dat
de klank (akoestiek), van de nieuwe muziektent, goed is.

Op de overzichtsfoto, zie pagina 9, op de dag van de opening gemaakt, is
duidelijk te zien dat de muziektent buiten het dorp is geplaatst. Omringd
door slechts een enkele boerderij.
Ondanks de uitbreiding van het dorp is de muziektent nooit echt in de
dorpskern komen te staan.

Dagblad Arnhemse Courant had geen afbeelding van de opening, maar zij
wil de lezer wel doen geloven dat de muziektent is geopend aan het Van
Beuningenplein in Rheden?
Dat plein kennen wij in 2019 nog steeds niet.
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 OFFICIËLE OPENING 2

In de Velpsche Courant van woensdag 29 juni 1927, de foto opname was
inmiddels ontwikkeld, verschenen alleen nog 2 foto’s van de opening met
een bijschrift dat het om de opening van de muziektent ging.

Burgemeester Bloemers spreekt de genodigden toe vanaf de stenen trap
van de muziektent. (Foto’s uit de Velpsche Courant).
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PRUIK
Een bewoonster van “Het Veerhuis” bij Rhederhof (98 jaar) kan zich nog
herinneren dat er in haar jeugd een verhaal door Rheden ging over
metselaar Menthen.

Dat ging als volgt: "de muziektent moet worden afgebroken omdat de
pruik van Menthen eronder ligt". “Dat was helemaal niet zo”, laat zij mij
weten, terwijl zij er nu (in 2019) nog steeds smakelijk om moet lachen.

POSEREN
Na de officiële opening poseerden de oprichters van de Stichting Bazuin,
in gezelschap van burgemeester Bloemers, voor de muziektent.

V.l.n.r. C.R.W.J. Menthen, A.B. van Zadelhoff, H. de Vries en
burgemeester Bloemers, terwijl het fanfarecorps zitting heeft genomen in
de muziektent. (Deze foto heb ik in de Velpsche Courant niet kunnen
inden, waarschijnlijk heeft de foto  in het Rhedens/Dierens Weekblad heeft
gestaan?).
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WATER en ELEKTRICITEIT

Hierboven een foto van de muziektent met daarvoor een houten paal
waaraan de straatverlichting is aangebracht. De openbare
straatverlichting werd in de dorpen Velp, Rheden, Dieren, Worth-Rheden,
Laag-Soeren en Spankeren in 1921 aangebracht.
In de muziektent zijn de windschermen duidelijk zichtbaar. Tussen de
huizen op de achtergrond zijn enkele hallen van Thomassen te zien.
(Foto archief Ale Hartgers, gemaakt halverwege de jaren dertig).

Februari 1929 ontvangt de Stichting een negatief bericht van het
gemeentebestuur op hun vraag of er kostenloos gebruik mag worden
gemaakt in de muziektent van de waterleiding en de elektriciteit.

Wat op bovenstaande foto wel is te zien, boven de trap bij de ingang van
de muziektent is het ijzeren hekwerk, aangebracht in 1930, zie pagina 12.
Begin jaren 40 is het hek ineens verdwenen, zie pagina 14.

VERNIELINGEN
In de vergadering van 18 februari 1929 is er voor het eerst spraken van een
wanordelijke toestand in en rond de muziektent.
In de vergadering van 6 februari 1930 vertelt de penningmeester dat er een
batig saldo is van 108,18 Guldens.
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Helaas net niet genoeg, maar als er genoeg gelden aanwezig zijn, zo stelt
het bestuur dan moet de muziektent opnieuw geschilderd worden en gaat er
een ijzeren hekwerk voor de ingang geplaatst worden omdat de
“straatjeugd” de muziektent voor alle doeleinden gebruikt.

In het kerkblad van de Hervormde Gemeente uit die tijd is te lezen dat de
jeugd ook haar frustratie botviert op de begraafplaats aan de Pinkelseweg,
op steenworp afstand van de muziektent.

APOLLOSTRAAT
In de Arnhemse Courant van 22 juni 1934 staat te lezen dat de Apollostraat
haar naam aan de muziektent dankt: Er staat letterlijk:

“NIEUWE STRAATNAMEN, De verbindingsweg van den Veerweg met de
Dorpsstraat te Rheden draagt nog geen naam. In verband met de
tegenover den weg liggende muziektent stellen B. en W. den Raad voor den
weg te noemen Apollostraat”.

Bovenstaand stukje tekst in het dagblad laat zien dat de muziektent wel
degelijk van invloed is voor ons dorp!
Apollo heeft duidelijk een relatie met de windvaan op de muziektent…

TEKORTEN en RODE CIJFERS
1934 is het eerste jaar dat de begroting met een tekort kampt van f 11,11
Guldens. In de kas van de stichting zit dan nog f 71,47 Gulden. Maar wat
verontrustender is zal de komende jaren waarheid worden als het “tekort”
structurele vormen aanneemt.
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Een citaat, uit de vergadering van 6 februari 1935 van de secretaris:
“de secretaris geeft te kennen, dat, zulks met het oog op benarde
tijdsomstandigheden, het zijn inziens niet onverstandig zou zijn, indien na
geraadpleegd overleg met de heren mr. Wurfbain en jonkheer van Sminia,
“de Bazuin”-stichting aan het gemeentebestuur van Rheden geheel
belangeloos zal worden over te dragen”.

Dit is de eerste keer in het bestaan van de stichting dat zoiets ter tafel komt.
De voorzitter kan zich er wel in vinden, maar zou toch liever zien dat
Rhedens Dorpsbelang dan als eerste in aanmerking komt. Later zal blijken
dat het profetische woorden en gedachten zijn. Maar het bestuur wil nog
geen beslissing nemen zonder overleg te voeren met de heren Wurfbain,
Sminia en ook notaris Kooijman, zie ook pagina 3.

In de vergadering van 6 januari 1936 wordt opnieuw duidelijk dat er nog
steeds een negatieve trend is wat de inkomsten betreft. Het nadelig saldo is
nu f 10,38 Gulden. En er worden bezuinigingsmaatregelen aangekondigd,
door de waterleiding en de elektriciteit te verwijderen uit de muziektent.
De secretaris vertelt in deze vergadering dat uit het overleg met de heren
Wurfbain en Sminia het dratische besluit is genomen om de stichting “de
Bazuin” aan het bestuur der Gemeente Rheden ten geschenke aan te
bieden.
Door het gemis aan ondersteuning blijven beide voorstellen echter buiten
verdere behandeling.

In de vergadering van 10 februari 1937 betreurt de heer Menthen, in de
rondvraag, dat er veel vernielingen zijn in de muziektent door de
“straatjeugd”. Op voorstel van de voorzitter worden hierdoor nu toch de
elektriciteit- en watermeter uit de muziektent verwijderd.

Helaas is de negatieve spiraal voor de muziektent structureel geworden.
In de kas van de stichting zit nog maar 17,25 Gulden. Het voorstel is nu de
premie tegen brandschade wat verlaagd te krijgen. De secretaris is
gemachtigd om andere maatregelen te treffen in geval de premie niet
omlaag kan.

In de vergadering van 1 februari 1939 besluit het bestuur de hulp van het
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Rhedens Dorpsbelang in te roepen om meer zangkoren en
muziekverenigingen op te laten treden in de muziektent teneinde het
nadelige saldo te stoppen. In de clubkas zit nu nog maar 10,24 Gulden.

KELDER AFGESLOTEN
Normaliter is er maar 1 vergadering per jaar maar in 1940 vinden er twee
vergaderingen plaats. Citaat uit deze notulen:
“Bovenvermelde bijeenkomst, waarbij alle bestuursleden aanwezig waren,
vond haar oorsprong in het droeve feit, dat de eertijds met zoveel vreugde
begroette muziektent sinds enige tijd een dankbaar object voor de
plaatselijke jeugd is geworden, om daarin ongestoord haar
vernielingszucht te kunnen botvieren”.

In verband hiermee wordt de inventaris van de muziektent elders
ondergebracht en de kelderingang met een ijzeren luik afgesloten.

Redenen kunnen zijn dat de muziektent toch buiten de bebouwde kom van
het dorp is geplaatst waardoor niemand echt toezicht had.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zal zeker ook geen goed
hebben gedaan qua baldadige jeugd die misschien “soldaatje” speelden met
onderdelen van de muziektent.
In 1940 is het saldo in kas teruggelopen tot 81 Centen.

1943 is het dieptepunt voor de stichting en de muziektent. In 1942 waren er
in de kas nog maar 81 Nederlandse Centen, daar tegenover waren de
uitgaven 3,25 Gulden.

Dit alles levert een nadelig saldo op van 2,44 Gulden. Het hoeft geen
betoog dat het bestuur met de handen in de haren zat. Daar bovenop komt
nog dat de heer de Vries tijdens de rondvraag vertelt dat het ijzeren
hekwerk voor de muziektent spoorloos is verdwenen. De notulen verhullen
niet of dit ijzer ten prooi is gevallen aan oorlogsmateriaal of aan de jeugd
van Rheden.

Tijdens de jaarvergadering van 5 juni 1945, de Tweede Wereldoorlog was
in Gelderland ten einde, het jaar 1944 sloot de stichting af met een tekort
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van 2,58 Gulden. Bestuurslid Menthen is vertrokken en voor hem in de
plaats kwam de heer R. van Wijngaarden.

In 1946 is er een nadelig saldo van 2 Gulden. Tijdens de jaarvergadering
van 22 februari 1947 is er ineens een voordelig saldo van 109,58 Gulden.
In de notulen is alleen een akkoord te vinden van alle aanwezigen. Waar
het geld vandaan komt staat niet beschreven.

BELANGELOOS VAN DE HAND
In de jaarvergadering van 6 februari 1948 stelde de heer de Vries opnieuw
voor om de stichting belangeloos ter hand te stellen aan het
Gemeentebestuur van Rheden.
Het hele bestuur ziet het belang ervan in en de heer Wijngaarden belooft
bij het Gemeentebestuur een aankondiging te doen.

Van Wijngaarden is op dat moment lid
van de Gemeenteraad.
De rest is geschiedenis omdat de
muziektent inderdaad op de
onderhoudslijst van de gemeente Rheden
verschijnt.

“HUIS” NUMMER 90
De oplettende voorbijganger zal zien dat
er aan de muziektent het “huisnummer”
90 is gegeven…

Links is een afbeelding van het
nummerplaatje boven de Gedenksteen

Het nummer prijkt op een van de
steunbalken. Dit is de laatste even
nummerring van de Havelandseweg.

De muziektent staat op de Gemeentelijke
Monumentenlijst onder nummer 339.
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MIDDENSTAND
De muziektent legt de middenstanders in het dorp geen windeieren. Er is
werk voor bedrijven als smederij Jurriëns en smederij Bosveld, Technisch
Bureau Minkman, schildersbedrijf Keizer en schildersbedrijf v.d. Kracht,
aannemer Liet en Menthen.
En dan nog bedrijven waarvan geen gegevens zijn gevonden.

OPTREDENS

Kijkend naar bovenstaande foto (gemaakt door Han Uenck) waar de
Rhedense Drumband zich heeft opgesteld in en om de muziektent, laat het
weinig aan de verbeelding over waar alle koren zich bevonden tijdens het
optreden op 24 juni 1936.

In de Arnhemse Courant van 25 juni 1936 staat een artikel waarbij een
concert in de muziektent wordt gegeven door het Friesch gemengd koor
“Us Sjengen”uit Arnhem, het Christelijk Mannenkoor “Zingt den Heere”,
het Arbeiders Mannenkoor “Ons Ideaal” uit Velp en het Rhedens
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Mannenkoor. Allemaal onder leiding van dirigent Piet Molenaar.

En dan te bedenken dat er in 1936 geen Dixie’s waren en geen
kleedruimten voor de leden van de zangkoren.

In de muziektent waren zeker in de beginjaren verschillende optredens van
Rhedens Mannenkoor, Rhedens Fanfarecorps, Rhedens Dameskoor,
Drumband Rheden, in latere jaren (huidige naam is March en Showband).

DR. BEUMER PLANTSOEN

In de lente van 1960 spant het Rhedens Fanfarecorps zich in om de
muziektent te verplaatsen naar een plein (het huidige dr. Beumer
Plantsoen) voor de (voormalige) Juliana van Stolbergschool. Verplaatsen is
niet het juiste woord omdat de muziektent eigenlijk niet te verplaatsen is.
Het plan was om een nieuwe muziektent op het stenen platform van het
plein te bouwen. In het midden van de foto, winkelcentrum Zwarteweg.

Op deze aanvraag van het RFC heeft een medewerker van Algemene
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Zaken geschreven: “Bij begroting 1961 bezien”.
Net voor het weekeind, op vrijdag 29 juli 1960, stuurt B&W van Rheden
een brief aan de Directeur Gemeentewerken in Velp met een citaat:
“de muziektent op de hoek Havelandseweg/Veerweg zou erg tochtig zijn.
Bovendien acht het bestuur (Rhedens Fanfarecorps) in verband met hinder
van lawaai van industrie en langskomend verkeer aldaar de plaats van die
tent niet gunstig”.

September 1960 is het antwoord van de Directeur Gemeentewerken aan
B&W: aan de te kleine muziektent is weinig te doen. Afsluiting van wegen
in verband met geluidsoverlast zal ook een punt blijven als de muziektent
binnen het dorp wordt geplaatst.

Het is om technische redenen uitgesloten de muziektent naar de kern van
het dorp te verplaatsen, te zijner tijd over te gaan tot de bouw van een
nieuwe muziektent op het reeds eerdergenoemde plein en de bestaande
muziektent daarna te slopen.

Augustus 1961 is er een aanvraag van wethouder Labrie om de kwestie om
de muziektent op de agenda te plaatsen. Antwoord Algemene Zaken
“Voorlopig deponeren”.

STOELENDANS
Oktober 1961 is er een schrijven van de Directeur Gemeentewerken aan
B&W. Het gaat om de stoelen in de muziektent die door de jaren heen “in
een staat geraakt dat herstel niet meer mogelijk was”.

Het Rhedens Fanfarecorps heeft sinds 1945 de beschikking over plm. 30
oude “Wener” stoelen uit “Ons Huis”. Máár deze stoelen werden destijds
gebruikt in de Willem de Zwijgerschool door verenigingen. Ook zijn een
aantal van deze stoelen in gebruik bij verschillende zangverenigingen te
Velp (plm. 23 stuks) en in de z.g. artsenlokaliteit aan de Tramstraat.

Het Rhedens Fanfarecoprs wil niet telkens de stoelen uit de Willem de
Zwijgerschool verslepen.
Gemeentewerken stelt voor om 45 houten klapstoelen te kopen voor 540
Gulden. Optie 2, gebruikmaken van de stoelen uit de muziektent te Velp
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(conform de regeling welke is getroffen met de korpsen uit Dieren en
Spankeren). Optie 3, gebruikmaking van de aan te schaffen stoelen voor de
ouderavonden e.d., te ramen in de begroting van 1962.

Op deze recent genomen foto, in de muziektent gemaakt, langs de
buitenmuur naar beneden is duidelijk de goot te zien voor de afwatering en
tevens ontluchting. Maar ook is duidelijk te zien dat op sommige plekken
herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden met nieuwe stenen en
voegen. Hieruit blijkt dat de muziektent in goede handen is!

November 1961 stuurt B&W een brief aan het RFC, Gemeentewerken,
Velpse Harmonie en Kunst aan het Volk. In deze brief laat men weten dat
de aanschaf van stoelen voor het RFC te kostbaar is. Het voorstel is dan
ook dat het RFC telkens, met eigen middelen, de stoelen in Velp gaat
ophalen, welke onder de muziektent in het Villapark zijn opgeborgen. De
sleutel tot deze ruimte ligt bij Gemeentewerken aan de Hoofdstraat 9 te
Velp. Met Dieren en Spankeren is een soortgelijke regeling getroffen.
In de zomer van 1962 zijn er problemen met de afwatering en de druiplijn
van de muziektent. Directeur Gemeentewerken bericht aan B&W dat de
houtenlijst van het dak geheel vernieuwd moet worden en eveneens de
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ruberoid leibedekking en de loodstrook. De totale kosten zijn dan 940
Gulden. Men besluit deze brief met de woorden “Er zal dezerzijds naar
gestreefd worden het werk aan de andere muziektenten zoveel mogelijk te
beperken”. Het gaat daarbij om de muziektenten in de andere dorpen.

MOSKEE
Maar dan, op vrijdag 7 mei 1965 heeft wethouder Moora een “onderhoud”
met de heer Granberg, directeur van De Meteoor. In dit “onderhoud” komt
de vraag ter tafel of de muziektent op kosten van de N.V. is in te richten als
Moskee, voor de Godsdienst verzorging voor haar (citaat)
“Mohammedaanse werknemers”.

In de Zestiger jaren trok De Meteoor veel buitenlandse werknemers aan,
waaronder Spanjaarden, Italianen en Turken. De Gemeente stelde wel als
voorwaarde dat de muziektent, te zijner tijd weer in “haar originele staat
teruggebracht moest worden door De Meteoor”.
De geschiedenis heeft ons laten zien dat het zover nooit is gekomen.

SLOOP
De Zeventiger jaren (van flower power en bloemen in je haren) zullen voor
muziektent en de Rhedense muziekgeschiedenis als “Rock en Roll”
ervaren zijn.
September 1971 is er een schrijven van de Directeur Gemeentewerken aan
B&W met een opsomming van de kosten aan de muziektenten.
Men schrijft dat de werkzaamheden in Laag-Soeren en Rheden
noodzakelijk zijn, respectievelijk 300 en 1200 Gulden voor
schilderwerkzaamheden.

Dieren behoeft herstel aan de kelder en dat bedraagt 2735 Gulden, maar dat
kan eventueel in een later stadium. Men is van mening dat de kosten voor
de verlichting zijnde 3300 Gulden verlaagd kunnen worden naar 2500
Gulden. En dat in een tijd dat er nog geen sprake was van spaarlampen of
ledverlichting.

Gemeentewerken verwachten een machtiging van B&W, maar zegt onder
aan de brief dat de muziektenten in Rheden, Spankeren, Dieren en Laag-
Soeren weinig of geheel niet meer worden gebruikt.



21

VERGUNNINGEN
De laatst afgegeven vergunning voor muzikaal gebruik stammen uit:
Rheden juni 1964. Hierna zijn er waarschijnlijk nog wel optredens, maar
dan zonder een vergunning. Of men ging er hierna allemaal soepeler mee
om.
Op 2 december 1971 is een een schrijven aan B&W, van Algemene Zaken,
met het citaat: “In de avond raadsvergadering van 1 december 1971 is
door wethouder te Bokkel toegezegd, dat het College aan de dienst
Gemeentewerken opdracht zal geven de muziektenten in Rheden en Dieren
te slopen”.
In een brief van B&W aan de Gemeenteraad van 22 februari 1972 laat zij
weten dat het de bedoeling is de muziektenten te slopen. Citaat:
“Genoemde muziektenten (Rheden, Spankeren en Dieren) blijken niet
langer een zodanige functie in het dorpsleven te vervullen, dat het – gezien
ook de onderhoudskosten – verantwoord lijkt deze te handhaven”.

GEMEENTEGROND
Bedoelde muziektenten staan alle drie op gemeentegrond en zijn
schenkingen geweest aan de gemeente, namelijk in Rheden van Stichting
“De Bazuin” in 1948. In Dieren van de N.V. Gazelle Rijwielfabriek in
1927 en in Spankeren van muziekvereniging “Wilhelmina” in 1950”.

Links de
Muziektent,
begin 1970,
verscholen
in het groen
terwijl er een
nieuwe stoep
wordt
aangelegd.

Maar dan lezen we in dezelfde brief het citaat:
“Ten aanzien van de muziektent te Rheden delen wij u  voor de goede orde
nog mede, dat bij de opheffing van de stichting “De Bazuin” de overdracht
heeft plaatsgevonden onder voorwaarde, dat de eigendommen der stichting
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de bestemming zullen behouden welke tot grondslag der stichting hebben
gestrekt, te weten:  het bevorderen van de liefde voor goede muziek in het
algemeen en bij de ingezetenen van het dorp Rheden in het bijzonder”.

En wat schrijft B&W in de persoon van dhr. Drost hierna:
“Wij zijn van mening, dat de gestelde voorwaarde geen beletsel behoeft te
vormen voor het slopen van de muziektent”.

RAADSVERGADERING 1972
Foutje bedankt, burgemeester en college, zouden we kunnen zeggen want
dit maakt het een en ander los in het dorp en bij haar
belangenverenigingen. In verschillende dag- en weekbladen verschijnen
artikelen.
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De Arnhemse Courant kopte 24 februari 1972:
“Rhedense muziektenten onder de slopershamer”. De Velpse Courant
kopte 25 februari 1972 “Muziektenten verdwijnen”.
En dan zijn er ook nog ingezonden brieven van verontruste inwoners. Het
Cultureel Contact Orgaan (CCO) en het Rhedens Dorpsbelang schrijven
bezorgde brieven richting de gemeente.

In de raadsvergadering van 29 februari 1972 “rollen” als het ware de
raadsleden over elkaar. Mevr. Helmich-Schneider, dhr. Versé, dhr. De
Vries, dhr. De Beurs, wethouder te Bokkel, dhr. V.d. Berg, dhr. De Gunst,
wethouder Haikes-Nijhuis, dhr. Mulder, dhr. Thijssen, dhr. Hendriks, dhr.
Sons, mevr. Van Dijk-Akkerman, dhr. Regtering, allemaal hebben zij een
mening over de Rhedense muziektent.

Dhr. Versé vraagt zich af of het niet mogelijk is om een verplaatsbare
muziektent voor alle dorpen aan te schaffen. Dhr. De Vries stelt dat een
rijdende muziektent met de naam “Malle Jan” al eens in de culturele raad
ter sprake is gekomen. Volgens de voorzitter zou verplaatsen van de
huidige muziektent even duur zijn als nieuwbouw.

SLOPEN
De eindconclusie van deze vergadering luidt (citaat):
“Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten de muziektenten
in Dieren en Spankeren te slopen en de sloop van de muziektent in Rheden
alsnog in de commissie voor gemeentewerken en volkshuisvesting aan de
orde te stellen”.

De Commissie voor Gemeentewerken stuurt 10 maart 1972 een brief naar
B&W waarin men aangeeft dat “naar aanleiding van de openbare
vergadering van 9 maart is besloten u te adviseren de muziektent in het
dorp Rheden voorlopig te laten staan, ondermeer gezien de geringe
onderhoudskosten die deze muziektent vergt”.

PUZZELTOCHT
In 1977 bestond Arends Boek en Buro 20 jaar en ter ere daarvan werd een
foto puzzeltocht uitgeschreven. Daarbij verscheen een stuk van de
muziektent en de omschrijving bij deze vraag 14 luidde “altijd gedacht dat
op het dak een voetballer stond”.
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De ingang van het voetbalveld van vv Rheden was in de beginjaren
inderdaad achter de muziektent maar de windvaan is zeker geen
voetballer…

Omstreek 1978 is Thomassen geïnteresseerd om de muziektent in zijn
geheel op te pakken en in de kern van het dorp te plaatsen. Natuurlijk was
het eigenbelang omdat Thomassen, op de plek van de muziektent, een
uitweg wilde maken voor zwaar transport vanaf haar bedrijventerrein, maar
het was voor het muzikale gebruik van de muziektent zeker ook goed
geweest.

In de Nieuwe Krant van 15 februari 1984 verschijnt een vrij groot verhaal
over een handtekeningenactie van bewoners in Rheden-Oost. De bewoners
in de omgeving van de muziektent willen het Gemeentebestuur via een
handtekeningenactie weerhouden de muziektent te verplaatsen naar het
dorpsplein aan de Schoolweg, het huidige Burg. van Leeuwenplein.

Rheden-Oost wil haar karakteristieke muziektent niet kwijt. In het artikel
zegt dhr. Janse uit de Apollostraat (citaat):
“dat betekent ontluistering van dit dorpsdeel” en “de industrie heeft hier
al zoveel aangetast”.
Opnieuw is er een vleugje eigenbelang omdat de omwonenden de
muziektent en het plein als een buffer voor de oprukkende industrie
ervaren.

“IN DE AANBIEDING”
In De Gelderlander van 20 augustus 1992 verschijnt een artikel met foto
van de muziektent. De kop van het verhaal luidt “Muziektenten in de
aanbieding”. Alwéér, denk je dan al snel als lezer… De Gemeente Rheden
stelt, volgens dit artikel, dat zij f 33.000 op jaarbasis bespaart door de
verkoop. Wethouder van Dijk zegt in dit artikel dat de nieuwe eigenaren
wel kunnen rekenen op subsidie voor onderhoud?
Ho ho, wacht even… dus eigenlijk is die besparing van f 33.000 minder
omdat er door de gemeente Rheden een subsidie wordt verstrekt.

Een niet onbelangrijk citaat uit dit artikel is wel “Mocht zich geen nieuwe
eigenaar aandienen, dan zal de gemeente niet overgaan tot sloop van de
kiosken, maar ze in eigen beheer houden”. Wablief…? Volgens dit artikel
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is de muziektent ineens gedegradeerd tot kiosk… voor kranten of als
bloemenstal?

HISTORISCH BEELD

Een historische foto van de muziektent met op de achtergrond, nog net
zichtbaar Café Velders “de Halve Maan” (het lichte gebouw achter de
fietser) met rechts daarvan de “armenhuizen” (gebouwd in 1895) en
dierenwinkel Van der Spreng beiden gelegen aan het Melkpad (liep van de
Veerweg naar de Pinkelseweg). Halverwege is aan de linkerkant de afslag
naar de Apollostraat te zien. (De foto is eind jaren 60 gemaakt).
(Foto Adriaan Kolkman, archief Ale Hartgers)

EIGENDOM
Tot op de dag van vandaag is de muziektent in Rheden in beheer bij de
gemeente en het moet gezegd worden, ondanks dat er de laatste jaren bijna
geen muziek meer in gemaakt wordt, het blijft een prachtige, statige en
monumentale muziektent in een bijzondere omgeving.
Maar 14 september zullen de klanken de stilte overstijgen ( zie pagina 28
en 29). En ondanks alle “stormen” houdt zij het al ruim 92 jaar vol.
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DE MUZIEKTENT IN 2018…

Sinterklaas en zwarte Piet zijn onthaald door loco-burgemeester
Haverkamp  en de heer Mars van het Dorps Belang.
Boven de heren is het prachtige plafond van de muziektent goed te zien.
(foto Theo Jansen).

Het is november 2018… de waterstand in de IJssel is bijzonder laag en de
boot met Sinterklaas, de pieten én de kado’s kunnen de haven bij de
Meteoor niet bevaren….
De kinderen in het dorp Rheden worden met de dag zenuwachtiger…
Zal Sinterklaas dit jaar wel in het dorp Rheden aankomen?

Máár dan… komen enkele betrokken mensen uit Rheden op het idee om
Sinterklaas dit jaar bij Rhedens trots, de muziektent, te ontvangen.
En dat is een bijzondere gebeurtenis omdat niet eerder in de geschiedenis,
althans niet bij mij bekend, Sinterklaas in onze muziektent is onthaald en
een toespraak hield tot de Rhedense bevolking en vooral de kinderen dus!
Daarom is dit voorval zeker een vermelding waard in deze historie…
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DE MUZIEKTENT IN 2019…

Zaterdag 4 mei 2019 startte de Stille Tocht wederom vanaf het
verzamelpunt, de muziektent, om ook dit jaar te eindigen bij het
Monument op de Rozenbos waar de herdenkingsdienst is gehouden.

Op de bovenste foto het vertrek met 5 leden van de scouting voorop, direct
daarachter burgemeester Carol van Eert, zijn echtgenote en wethouder
Marc Budel.
Rechts van het gevolg is de muziektent nog net te zien.
Op de onderste foto is iedereen veilig aangekomen bij het monument bij de
Rozenbos. Aan de linkerkant, de burgemeester en zijn echtgenote op de
gereserveerde stoelen.
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DE MUZIEKTENT IN 2019…

Op 14 september 2019 zullen de leden van “onze” oer Rheejese band,
belangeloos een optreden verzorgen in onze muziektent tijdens de Open
Monumentendag.
Het plezier wat de mannen beleven aan het muziek maken is duidelijk te
zien op bovenstaande foto.

In 1963 begonnen als de Savages en nu nog steeds actief, zij het onder de
nieuwe naam Savage Revival, brengen zij muziek van ondermeer The
Shadows, Buddy Holly, Elvis Presley, The Kinks, Van Morrison/ Them.
Klassiekers dus!

Woensdag 17 april 2019 is bovenstaande foto gemaakt.
Hun nostalgische muziek zullen zij aan u presenteren vanuit de even zo oer
Rheejese muziektent, tijdens de Open Monumentendagen 2019.

De band treedt nog graag op in Ons Huis tijdens hun fandag.
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DE MUZIEKTENT IN 2019…

Dit jaar tijdens Open Monumentendag zaterdag 14 september 2019 zullen
leden van het Rhedens Fanfarecorps net als hun voorgangers in 1927,
opnieuw de muziektent eren met hun prachtige klanken.
Op bovenstaande foto zien we de leden van het corps in “Ons Huis” aan de
Schoolweg in Rheden. De foto is in maart 2016 gemaakt.
(Foto Rhedens Fanfarecorps).

Net als 92 jaar geleden tijdens de opening zullen zij met gepaste trots hun
klanken verspreiden over de Rhedense bevolking.

215 jaar
De muziektent bestaat 92 jaar in 2019.
Het Rhedens Fanfarecorps bestaat 123 jaar in 2019.
Dat betekent dus dat we het hier over 215 jaar historie hebben.

En de heer S. Disma (kleine foto) de toenmalige
directeur (zie pagina 8), kijkt misschien wel vol
trots mee.

Deze afbeelding komt uit het
Velpsche Weekblad 1927.
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BRONNEN:
Gelders Archief, Arnhem,
Nationaal Archief, Den Haag.
Eigen archief.
Theo Jansen.
Adriaan Kolkman (archief Ale Hartgers).
De familie Jansen-Bosveld.
De familie de Vries.
Het Rhedens Fanfarecorps.
Delpher kranten archief.
Velpsche Courant.
Arnhemse Courant.
De March en Showband Rheden.
Gemeente Rheden.
Stichting De Bazuin.
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
En alle personen die mij welwillend te woord hebben gestaan.
(Foto’s Ale Hartgers, tenzij anders vermeld).



Deze prachtige ansichtkaart is uitgegeven door:
Jansen en Hagen uit Rheden.

(collectie B. Gargoski en gratis op de website van het Gelders Archief)

Op de achtzijde van deze kaart is goed te zien dat zij op
22 augustus 1939 in Velp is afgestempeld.

De ansichtkaart is dit jaar 80 jaar geleden uitgegeven.
Tussen de muziektent en het huis is nog net

het voormalige slachthuis van Rheden zichtbaar.

In het kader van Open Monumentendag 2019 is er in en om de
muziektent op zaterdag 14 september muziek van ondermeer de Rheejese

popband Savage Revival en Het Rhedens Fanrecorps
En er is veel vertier op deze plek van plezier.


