
TEN GELEIDE

-. Het grootste deel van het voor U liggende 5« nummer van OUD RHENEN is
gevuld met een artikel over de geschiedenis van de villa Bergzicht.
In deze villa,gelepen op Rhenens grondgebied,werd na de oorlog het

, - Juliana Ziekenhuis Veenendaal gesticht.
Deze geschiedenis verscheen oorspronkelijk in een speciale editxe van
'De Injectie',het blad van de personeelsvereniging van het Juliana

i Ziekenhuis (Sept. 1982) ter gelegenheid van het afscheid van de
algemeen directeur Drs. J.A.Zeestraten.Bij het drukken werd,ten be-
hoeve van onze Vereniging,een aantal exemplaren extra gedrukt waardoor
wij in de gelegenheid zijn.gesteld,onze lezers n«ee te laten profiteren
van deze uitgave.Wij danken de redactie van 'De Injectie' voor hun
medewerking in deze.
In het Rhenense fotoboek 'Achter Berg en Rijn' verscheen reeds eerder
onder afb. 788 een korte schets van deze historische villa,het artikel
in dit nummer kan worden beschouwd als een aanvulling ervan.

In December zal het 75 jaar geleden zijn,dat onze vereniging werd
opgericht.Om dit feit (23 December 1907) te gedenken zal in een spe-
ciale editie van ons verenigingsblad extra aandacht worden geschonken
aan een aantal facetten uit de jaren rondom deze oprichtingsdatum.

H.P.Deys

DE FLORA VAN DE GREBBEBERG

Wat verloren ging

Door de vriendelijke medewerking van een biologe
kwamen we in het bezit van een exemplaar van " De
Levende Natuur", het nederlandr a tijdschrift voor
veldbiologie, dat ruim 80 jaar geleden door de he-
ren E. Her'ians, J. Jaspers en mijn oud-leraar)
Dr. Jac. F. Thijsse werd opge* .cht. In dit exemplaar
van juni ' an dit jaar komt de bioloog D. Douwes met
een nostc .gischG beschouwing an voor de 2de Wereld-



de ±lcr-:<. d.l c- v:oea n r ::m i-;; c - j d?-- f..vebD; -g
vi. den. Van al de p. aten, a.l:: :i.:.j ;•, n dit :tikel
'nbeit, is praktisch u niet veel Ait^r te iden.
Voo^jaarshelmbloem, -aloraonszegel, Robert ruid,
Thijm, Pijpbloern, on slechts een aantal t loémen,
ze zijn verdwenen, l ;>ekoeksblcemen, Hènge Hop,
Zandkool zijn er nog wel, maar de vele ore issoor-
ten die toen bij de berg en in de vallei t : vinden
waren zijn er niet meer.

De oorzaken zijn vele: Oorlogshandelingen, die de
oppervlakte vernielden, bouwnoodzakelijkhe en deden
de vindplaatsen onder huizen en wegen verc 'ijnen.
" De Hel " bij Veenendaal herbergt nog wel iets,
maar van de Blauwgrasvelden is niet veel ir .er over.
In de vallei treft men in een aantal slote i nog wel
de Waterranonkel aan, die vooral in het vc >rjaar de
oppervlakte wit kan kleuren, maar ontginni ig en
kunstmest hebben de rijke flora van Berg e \ Vallei
onvoorstelbaar aangetast.
De zuidhelling van de berg, klimatologisch schitte-
rend gelegen, was vroeger een botanisch PC cadijs
voor wie er oog voor (en kennis van) had, nu is er
nog maar sporadisch een bijzondere, bloeiende plant
te vinden. De grote zondaar is de crossim geweest,
waarvan de sporen door z andver plaats ing, c.iepe gleu-
ven en nieuwe waterlopen niet snel zullen verdwijnen.
Misschien kan jarenlange rust nog iets van dit plan-
tenschoon terugroepen.
Met de planten zijn ook die insecten verdwenen, die
een samenleving met bepaalde planten nodig hadden.
Ook hier zou een (en nu botanische) werkgroep goed
werk kunnen doen door het nog aanwezige te catalogi-
seren en dit dan voor de komende generaties te be-
waren. Wie begint?

J. Combrink

p.s. Het adres van de heer D.Douwes, die het oor-
spronkelijke artikel schreef, is Wilhelmina-
stra-at 109, 7001 GV Doetinchem.

J.C.
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