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Verslag van de bijeenkomst d.d. 16 maart 2022

INSTALLATIE van ARNHEM – VELUWEZOOM
De bijeenkomst op deze eerste woensdag in maart 2022 is een zeer bijzondere. 
Hoewel we al sinds 1 juli 2020 ‘bestaan’ en als leden van één club bij elkaar komen, heeft de 
officiële installatie door de voorzitter van de Federatie nog niet plaats gevonden. Al twee keer 
eerder was hiervoor een datum vastgesteld maar beide keren moest de bijeenkomst vanwege de 
maatregelen m.b.t. COVID-19 geannuleerd worden. 

Maar nu, op 16 maart 2022 is het zo ver! De voorzitter van de Federatie van Clubs van Past 
Rotarians, Rob van der  Heijden, en de commissaris Clubvorming Noord Nederland, Tjeert ten 
Wolde, zijn aanwezig om deze bijzondere gelegenheid extra luister bij te zetten.
Onze voorzitter René van de Beek verwelkomt niet alleen deze beide gasten maar ook 
vertegenwoordigers van drie besturen van nabijgelegen clubs: Eerbeek-Brummen, Nijmegen   
Spijker en Den Achterhoek. Tenslotte heet hij in het bijzonder welkom Helene Schuurmans-Schoorl
die als kennismaker aanwezig is. In totaal zijn we met 22 personen in de bovenzaal van Bistrobar 
Beaune.
Voordat we de bijzondere bijeenkomst starten, gedenken we ons oud lid Gerard Roelofs: geboren 5 
mei 1929 in Vlagtwedde. Hij was een zeer gewaardeerd, betrokken en levenslustig lid van club 
Veluwezooom-Oost. Op 5 maart 2022 is hij overleden. De aanwezigen gedenken hem met een 
moment van stilte. 

Na de als altijd voortreffelijke lunch vindt op verzoek van de voorzitter een traditionele ‘roll call’ 
plaats. René meldt in zijn welkom een aantal wetenswaardigheden over de ontstaansgeschiedenis 
van de beide fusieclubs.  Beide clubs zijn opgericht op... 26 september: Club Veluwezoom in 1962; 
Club Veluwezoom-oost in 2003.  Ook bijzonder is de naam van eerste voorzitter: Van der Heyden. 
Deze is – in uitspraak – identiek aan de naam van de landelijk voorzitter.
Rhijn Feith meldt ons dat deze eerste voorzitter rector was van het Stedelijk Gymnasium in 
Arnhem. (NB: in de uitgave: ‘Een gymnasium hier ter stede is alleszins gewenscht’ door Niek 
Nellissen over het Stedelijk Gymnasiunm te Arnhem 1916 – 2016 staat vermeld (blz. 521) dat Karel 



van de Heyde rector is geweest van 1941 tot 1964. Een iets andere spelling dus dan die van de 
voorzitter van de landelijke federatie van clubs van Past Rotrians: Rob van der Heijden).

Hierna krijgt Rob van der Heijden het woord en hij geeft een korte historische terugblik op de start 
van clubs van Past Rotarians. 

De eerste Club van Past Rotarians werd in 1936 in Den Haag gevormd door uit de toenmalige 
koloniën teruggekeerde Rotarians. Regels met betrekking tot classificaties bleken toen vaak een 
hinderpaal om te kunnen worden toegelaten tot een Haagse Rotaryclub. Vandaar de oprichting van 
een Club van Oud-Rotarians. Dit voorbeeld werd daarna ook elders gevolgd door oudere 
Rotaryleden, die weliswaar hun Rotary Club verlieten, maar graag hun Rotary-fellowship wilden 
voortzetten met gelijkgestemden. 
Zo is dit ook gebeurd in Arnhem waar – dus – enige tijd twee clubs voor Past Rotarians hebben 
bestaan. Arnhem in het verleden belangrijk geweest binnen de Federatie en bij de oprichting van de 
Federatie.  Momenteel is het aantal leden van clubs van Past Rotarians (2700) redelijk stabiel.

Rob van der Heijden juicht toe dat besloten is tot een fusie en ervaart de sfeer in deze club als goed. 
Hij is nu twee jaar voorzitter en de formele installatie van Arnhem-Veluwezoom is zijn derde 
installatie als voorzitter.  Daarvoor heeft hij een speciale oorkonde meegenomen. Tjeert ten Wolde 
reikt Rob van der Heijden deze oorkonde aan en vervolgens overhandigt deze de oorkonde aan 
voorzitter René van der Beek.  Met deze uitreiking is de officiële oprichting gerealiseerd. 

Na de overhandiging ontstaat enige consternatie omdat de datum op de oorkonde onjuist vermeld 
staat. Afgesproken wordt dat er geen leesbare afbeeldingen van deze versie met de foutieve datum  
gepubliceerd zullen worden en dat er zo spoedig mogelijk een nieuw exemplaar, met de juiste 
datum, zal worden vervaardigd en dat deze zal worden gestuurd naar het huisadres van onze 
voorzitter. 



Hierna gaat Rob van der Heijden in op de goede sfeer binnen de club en de contacten met 
Rotaryclubs.  Deze relatie is enige tijd niet overal / altijd even goed geweest maar er wordt aan 
gewerkt deze te verbeteren.  Rob constateert echter dat dit “een moeilijke en lange weg” is. 
Het is van belang niet elkaars concurrent te zijn maar leden van Rotaryclubs bijvoorbeeld te laten 
weten dat men naast het lidmaatschap van een Rotaryclub óók lid kan zijn van een club van Past 
Rotarians.  Hij raadt dan ook aan persoonlijk contact te zoeken met Rotaryclubs waarvan men 
vroeger lid is geweest. Dat het met de sfeer in ‘onze club’ goed zit, heeft Rob al direct gemerkt en 
hij spreekt de wens en het vertrouwen uit dat dit zo zal blijven en hij wenst ons als nieuwe club een 
goede toekomst toe. Vervolgens verwisselt hij bij clubvoorzitter René van de Beek de twee 
voorzitterslinten van de voorgaande clubs voor één nieuw voorzitterslint.

Hierna neemt René plaats achter ‘onze’ lessenaar.  Deze is bij de fusie ingebracht door club 
Veluwezoom en recent gerestaureerd door Frans, de echtgenoot van Thérèse Sophie de Wit. René 
zal haar daarvoor nog bedanken bij een volgende gelegenheid wanneer zij zelf aanwezig zal zijn.

In zijn reactie bedankt René Rob voor diens vriendelijke woorden en René hoopt dat contacten met 
Rotaryclubs in de buurt van Arnhem  inderdaad zullen leiden tot een groei van het aantal leden van 
onze club. 
Tot slot wenst de voorzitter ons allen wel thuis en spreekt hij de wens uit alle leden over veertien 
dagen weer te ontmoeten, 

Martin Knoop
19 maart 2022


