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OUDHEIDKUNDIGE KRING
, en.MedledleHng

IIRHEDEN-ROZENDAAL"

Redactie-adres: E.J.Jansen, Fogestraat, Diere~.

Aan de Leden van onze Kring en aan allen1

die er belang in stellen !

Als Bestuur van de OudheiillvundigeKring RHEDEN-ROZENDAAL
is het ons een genoegen, U deze l-~ededelingentoe te zenden.
Ret, ligt in de bedoeling, hierdoor onze leden van tijd

tot tijd op de hoogte te houden van onze werkzaamheden,
Ook zal er naar gestreefd worden, verslagen op te nemen
van gehouden lezingen en gemaakte excursies. Misschien is
het mogelijk, korte bijdragen van onze Leden te plaatsen.
Er is verder gelegenheid U in te lichten over datgene,waar-
mee onze zuster-verenigingen voor het forum treden , tVi j
denken aan tentoonstellingen, lezingen en publicaties van
meer dan plaatselijke betekenis.

Verzameld in een map vormen onze Mededelingen op de duur
een waardevolle bundel. Die waarde wor-d t des te groter,
naarmate wij meer nummers kunnen laten verschijnen. En dat
houdt weer verband met het aant~l leden,dat wij klli1nenwer-
ven.

Wij vJekken dan ook al onze leden op, in eigen omgeving
prop8~anda te maken voor onze Kring.

Dit eerste nummer van onze Mededelingen wordt gezonden
aan allen, die naar onze mening belangstellen in de ge-
schiedenis van onze omgeving.

Ret is echter heel goed mogelijk, dat personen, die ze-
ker voor toezending in aanmerking komen, vergeten zijn.

Laat iedere lezer gerust aan de secretaris namen opge-
ven van hen ,die volgens hem dit nummer dienen te ontvangen.
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Ieder, die nog geen lid is I 'Vlekkenwi j op: meld u van-
daag nog aan! De contributie bedraa~minstens f.2~50 per
jaar.

Het Bestuur:

Ir. J,F.van Oosten Slingeland, Smidsallee 4, De Steeg,
Voorzitter.

E.J.Jansen, Hogestraat 71 Dieren, Secretaris.
If.Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp? Penningmeester.

Girono. 281244.
Mr. Th.Rijnenberg, Bankertlaan 1, V~lp.
F.van ZHdelhoff, Prinsenstraat 30, Dieren,

BEGINEN VOORTGANG,

Een ingezonden stukje, geplaatst in de Velpsche Courant
en het Geldersch Nieuwsblad van 27 nov.1953 door de secre,·
.tar i,s en de penningmeester, was de aanleiding t ot het stich-
ten van onze Oudheidkundige Kring.
Direct meldden zich ongeveer 20 belangstellenden aan. Op

de oprichtingsvergadering j die 11 januari '54 in hotel De
Engel gehouden 1r18rd. bleek, dat er voldoende interesse be-
stond: 34 personen gaven zich op als lido
De heer H.Kerkkamp 1die de leiding had van deze vergaclering\

memoreerde, dat in het midden der vorige eeuw een gemeente-
lijke nCommissie tot verzekering ener goede bewaring VB,n
gedenkstukken van geschiedenis en kuns t" ar-be i.dde , Ze
maakte jaarverslagen 1 die in het gemeentearchief berus--
ten. De bekende goudvondst van "à_en PfeuveP te Velp (gou-
den armringen) ging echter voor ons land verloren: ze ver-
hu.i s de naar Ber li jn 0

Het Streekmuseum voor de VeLuwezoom te Velp, dat in sept 0

'44 afbrandde - stichting van wijlen ~1r.A.CoBondam - be,v-ocg
zich in hoofdzaak op natuurhistorisch terrein; vroege oud-
heden waren bijkomstig.

Ir.J .F. van Oosten: Slingeland te De Steeg hield venrolgens
een boeiende causerie over de geschiedenis van het Middach-
terbos • H'i,j vertelde, dat bosbouw een nog jonge irletenschap
is en pas in de 18e eeuw tot ontplooiing kwam. Vroeger wer-
den jonge aanplantingen dikwijls eloor de schapen vernield,
Spr. 'behandelde de aanleg van de r,ucldachterallee en van het
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kae teeLpar-k-,Ook een houtverkoping in de herberg De Engel
in'1767 vermeldde hi j , 1400 eikenbomen konden f.12.000,--
opbrengen. De koop ging niet door. Enkele jaren later
brachten ze f.14.000.-- op. Een ZWare beuk werd verkocht
voor 55 gulden. - Kaarten en een seri~ fraaie reproductie~
die in de pauze te bezichtigen waren, verduidelijkten het
gesproken woord. '

Een voorlopig bestuur wercl gekozen, be staande uit de he-
ren Ir.J.F.van Oosten Slingeland, E.J.Jansen, H.Kerkkamp en
Mr. Th.Rijnenberg. In een tweetal bestuursvergaderingen
werd een reglement besproken~ ~amengestel~ door MnRijnen-
berg. Op een vergadering: gehouden op 2 april '54 in hotel
De Engel: verwierf dit'rE\glement de goedkeuring der leden.
De Vereniging zal de naam dr-agen nOudhEiidkundige Kring
RFIEDEN-ROZENDAALi'c He t i.doeL van de Kring is: de bevordering
van de kennis V~1 landen volk op het gebied van de ge-
schiedenis! epeci.aa.Lrvan de Veluwezoom en meer in het bi j-
zonder vaD de gemeenten Rheden en Rozendaal. De Vereniging
tracht dit doeL te bereiken door het houden van lezingen 1

voorC'Tachten en tentoonstellingen, door het bevorderen van
de bewa,ring van historische voorwar-pen, p.l.aa t sen en kunst-
werken, door het bevorderen van plaatselijk onderzoek op
historisch gebied en door-.het steunen van en samenwar-ken
met instellingen, stichtingen of verenigingen, die een
soortgelijk doel nastreven. '

Leden hebben vrije toegang tot de le7.ingen,V'oordrachtel1
en tentoonstellingen en bEitalen EHH1 jaarlijkse bijdrage van
tenminste f.2 ,50. Beguns t i.ger-szijn zij ;die de vereniging
met een bijdrage steunen.

De jaé1,rlijkse algemene led~mvergadering vindt plaats in
de maand maart.

De aanwe7Jigen verklaarden zich accoord met de handelin-
gen van het voorlopig bestuur. De bestuursleden werden dan
ook met grote meerderheid van stemmen herkozen, terwijl als
vijfde bestuurslid benoemd wer-dde heer F.van Zadelhoff.

Op deze vergadering, die verder het karakter droeg van
een pr-aa.tavond ,kwamen diverse ondez-werpen ter sprake.
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ONZE EERSTE LEZING

De eerste officië.le lezing! die onze Kring belegdef is
een suuces geworden. De gezellige conversatiezaal van De
Engel was 4 rnaar-t goed bezet, De aanwezigheid van ons me--
delid! Burgemeester de Bruin werd zeer op prijs gesteld.

Na de opening door Ir,van Oosten Slingeland verkreeg de
heer E.A oGrizell, amateur geoloog f ar-chae oLoog en astronoom
te Eerbeek het woord.

Op bui;t.engewoonboeiende wi jze behandelde hi j het onder-
werp:

Het ontstaan en de oudste 'bewoning van de Veluwe.
Ri j vertelde Vé1.l1het ontstaan der VelmTe: de opvulling van

het grote haf door de grote rivieren uit het zui deri (Rijn-
en Maasdiluvium); de 4 ijstijden met tussen-ijstijden en de
gevolgen van de erosie. ,Daarna het optreden van de eerste
mensen: wijze van dodenbezorging! de soorten van urnen, hun
werktuigen. Deze mensen toonden een bewonderenswaardige
klli1stvaardigheid.

Spr. wekte vooral opjde ogen te gebruiken bij wandelingen.
Iedereen kan interess1mte vondsten doen: de Velmie is zeer
rijk aan prehistorica en geologische vormen.

De filmstrip,èl.iena de pauze vert oond Herd, bracht een
reeks van belRngwekkende afbeeldingen. Opvallend zijn de
resul taten van de luchtkartering. Daardoor heef""ti.menzelfs
Romeinse legerple.atsen kunnen terugvinden! .

De voorzitter vertolkte de dank der Ranwezigen voor deze
instruct ieve lezing. De heer Gri.zeL],draagt onze Kring een
eoed hart toe: hij vrenst geen honor-arium voor deze avond,
Rij heeft ons een grote dienst be,{ezen.

DEP R A A T A V 0 N D.
Zo'n avond! waarop de leden van onze Kring eens van ge-

dachten kunnen wisselen v waar vragen gesteld worden, die
bij iedere liefhebber van geschiedenis zo wel eens opkomen,
is een noodzakelijk elementvoor het welslagen van onze ver-
eniging Q Onze eerste praatavond had. een geanimeerd kar-aktor ,

De secretaris hield een korte causerie over een vrijwel
onbekend stuk aardewer k r een spreeuwpot 7 ti jdeli jk afge-
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staan dOor Ds ,M.de Zwaan .te Dieren, Spreeuwpotten werden
vroeger gebruikt als nestgelegenh8id voor vogels! die door
een opzetteli jk daart oe aangebrachte opening konden wor-den
uitgehaald, Het doel van deze potten was voor de historici
een raads8l, tot enkele jaren geleden de restauratie van
een oude gevel aan het Rokin te Amsterdam een gevelsteen
aan het licht bracht! die een spreeuwpot met bewoners ver--
toonde.
De fraéüe Taxus Baccata, die zich bevindt op een toekom-

stig bouwt er-r-ei.n. tegenover huize Redez-par-k te De Steeg,zéd
weldra moeten verdwijnen. Namens onze Kring zullen stappen
gedaan worde::ç1om dit te voorkomen. Ret voorkomen van meer
merkwaardige: bomen in onze gemeente komt ter sprake 0 De
voorzitter oppert het idee 1 een li jst samen te stellen van
alle bomen in Rheden en Rozendaal, die bijzondere beteke-
nis he:bben. Dit p'Ian zal nB,der bekeke:n worden.

Van ti jd t ot ti jd verd,-Ji jnen oude plekjes 1typische gebou-
wen a,d, zonder dat er een behoorlijke afbeelding is ach-
tergebIeven. De aandacht ~-wrdt gevestigd op de oude her-
berg De Prins te Dieren, die aLs gevolg van vJegenaanleg
zal gesloopt worden. Wellicht is het mogelijk, dat het ge-
meentebestuur van dit en· andere typische geboultwn foto! s
laat maken, die dan in het gemeentearchief bewaard kUl'men
worden. Pogingen hiertoe zullen 'Horden ondernomen,

Het nadruk wordt al onze leden op het hart gebonden
omnooit ofte nimmer iets weg te doen! wat van his-
torische ltmarde voor onze omgeving is. vhj ètenken
niet alleen aan officiële papieren als notulenb oeken I

koopact en en f'ami.Li.e s tukken f maar ook aan oude prent-
br i ef'kaar-t en f pr-ogr-ammab oek je s f kranten en verslagen 0

Bij iedere schoonmaak gaan er onver-vangbar-e dingen ver-
loren 0 Na een sterfgeval komen er vaak merkw8,8..rdige
paperassen 6-8..nhet licht, die dikwi, jls achteloos weg-
ged8..8..l'lvJOrden. - Informeer eens bi i vrienden en ken-
nissen; en WEd; u zelf· niet bewaren vIiItof kunt, daar-
<]ver wil Ol'lZeKring zich gaarne ontfermen !

In ver-band met de lezing van de heer Grizell wor-dt er van
gedachten gewisseld over de löss-gronden van de Veluwezoom.
Ofschoon de löss als een 1"lindvormbe schouwd wordt jkomen er
toch ve.8,k grote keien in vooro Die zullen er voordien ge-
legen hebben.

I
r.
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Het vellen van enkele Ambtsjankerbomen, voor hotel De

Engel is voor de heer van Zadelhoff aanleiding een en an-
der te vertellen over het planten er-van; De bomen moesten
zodanig gesnoeid worden 1 de,tde paarden, die, de schepen op
de IJssel moesten trekken, er onder door konden lopen. De
rivier liep destijds veel d i.eh t ejr langs de weg dan nu.

De heer A•van der Burg doet enige interessant-€', mededelin,...
gen over het goed te Ochte~ of den Ochtend, dat vroeger te
Ellecom heeft ge Legerr, Jh-j is tot de conclusie gekomen,
dat de juiste plaats moet zijn tussen Avegoor en Borg-Kep-
pel. Dit goed moet de zetel zijn geweest van de markrich-
terschap van de Ellecomse mark. Fet had dezelfde schaaps-
drift als het goed Avegoor .
Er wordt nog van gedachten gewisseld over het verloop

van de voormalige ~hldbaan f zoals die voorkomt in de Gel-
derse Geschiedenissen van Slichtenhorst • Van waI Len schijr.t
geen sprake te zijn geweest, wel van een omringend hekwerk!
dat bi j Hof's t et t en en bi j de Kond.ngnmuur de straatweg kruis--
te,

(11)'anneerdoor vlegomlegging bi j de lfoppeke,mp te De Steeg
grondwerk moet worden verricht 1 hoopt onze Kring een oog
in' 't zeil te houden in ver-band met te verwacht en h~istori-
sche vondsten.

Onze praatavond is geslaagd!

Uw aandacn t wordt gevraagt.
voor: het 55e deel der Bijdragen en Mededelingen V2..n

de Vereniging "Gelre" j dat onlangs verscheen.
Wat onze Vereniging betreft, zijn van belang
het artikel van Dr A .Johanna Ilfuris over (lDe
verheffing van de Lathumse kapel tot kerspel-
kerk van Bae r en La+hum" en dat van dezelfde
achr I jfster,.over "De kerk en dEm hof der Utrecht-
se St .faulusabdi j te Rhederi'", -

voor: het 'feit 1 dat onze Kring op 1 jun i j.l. 55 le-
den'teldfl.
Een gétal, dat door Uw hulp nog wel verdubb-
beId kan-wor-den !



E X C U R S I E.
Onze eerste excursie zal plaats hebben op Woen.f?_~

dag 7 juli a.s. En wel naar het Gemeente-M.useuf!1
te Arnhem.

Daar wordt de tentoonstelling IISchilc1.ers_~~?:~
V('lluVlezo0i!l~~bezocht. Ieder lid, maar ook ieder be-
langstellende wordt verzocht om precies 8 uur des
avonds in de hal van het Museum aanwezig te zijn:
De toegang is vrij en voor deskundige rondleiding
speciaal voor ons gezelschap wordt gezorgd.

Komt allen en brengt gerust logé's en.vrienden
mee 0 Ret IJluseumis internationaal bekend om de
moderne inrichting. Na de rondleiding is er nog
ruimschoots gelegenheidjde eigen verzameling van
het Tvluseumte bekijken. U vindt het gebouw Han
de Utrechtse strHat, 10 minuten lopen vanaf het
station en per trolley bereikbR8.r <

ONZE Z0raERVERGADERING 0

Deze zal gehouden worden op Zaterdag 17 juli a.s.
om half drie in de Ned.1ferv-.·kerkte Rhe den ,

Lezing door Mej.Dr A.Johanna Maris, Ch8.rtermees-
ter aan het Rijksarchief te Arnhem:

Een en ander uit de Geschiedenis
der Ned.Herv.kerk te Rheden.

Contact wordt nog gezocht met een architectjdie ons
wat kan vertellen over de bouwsti jlen van het kerk--
gebouw. - Over de geschiedenis der Rhedense kerk is
vieirlJg'tiE'.KE'.hd;een schone gelegenheid dus om het ge-
bouw te bekijken en op de plaats zelf ingelicht te
worden over de hist orie ervan , Me j.Maris heeft spe-
ci.aLe studie gemaakt van dit onder-wer-p, fretbelooft
dus een leerzame middRg te worden.
De toegang is vrij. Introductie gRarne toegestaan.
Ook pensiongasten en logé's zijn hartelijk i<lelkom.
Wie per bus komt r st appe uit bi j halte nStri jland" •
Vandaar 10 minuten lopen.
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KASTEEL MIDDACHTEN,
is ook deze zomer op enkele zaterdagmiddagen te
bezichtigen.

Leden van onze vereniging, die hiervoor belang~
stelling hebben, kunnen deelnemen aan een specia-
le rondLeLdi.ng, die onze Voorzitter hoopt te hou-
den.

U dient zaterdagmiddag 31 juli om twee uur voor
het kasteel aanwezig te zijn.

De toegangsprijs is f. 1,50. De opbrengst is
bestemd voor de Stichting t!Hervormd De Steeg".

Kring !'voor onze


