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Red.act i.er E:J .Jansen? Hoge s t r aa t 7, Dieren.

RH EDEROORD
door R .1f.ROfenk.

I Jistorische aantekeningen over Rhederoord zijn tevens
J. een gedeelteli jke dorpsgeschieclenis van De Steeg 1want
lJIiddachten en Rheder-oor d hebben steeds het wel en wee van
dit dorp be paaLd 0 In verband iermede st aa t ook de vr oe-:
gere onderscheiiding in 1Y1iddachter- en Rheder s t eeg , welke
namen eerst onder burgemeester Bloemers zijn afgeschaft.

De stichter van Rhederoord is Mr0 lTillem Eve r w i, jn , ont-
vanger van de convooi en licenten te Arnhem.

Deze kocht midden 1T'" eeuw huizen en bos percelen op de
Steeg en in het Rhederbos en liet op de plaats van de voor-
maligeboerderij St:iikhuizel1 een landhuis bouwen • Dit huis
en Lat er ook: de gehele bezitting kreeg de naarn Rheder oor d ,

In 1734 erfde MrcBrantsen, oud-burgemeester van Arnhem!
gehuvJd met Na.Lida Ever~"lijn 1 het Landg-oed van zi jn schoon-
vader. Tot 1910 was Rhederoord in het ~ezit van de fami-
lie Br ant aen , Vooral Hillem Reinier en zi jn zoon Dirk
Hillem Abraham Bran t aen hebben midden 18e en begin 198
eeuw door vele aankopen het landgoed zijn grootste uitge-
strektheiQ gegeven.
Uit ruime beurs (Surinaamse plantages !) werd het prach-

tige park in Engelse stijl aangelegd. Bosbouwkundige proe-
ven werden genomen met het inzaaien van n i euwe , ui theeni~e
bomen en struiken.



2 .
H:et·c1orpDe Steeg bestond in d8 178 en 18e 8Eluwslechts

uit enkele grotere boerderijen, katersteden en dagloners-
woningen. Van eerstgenoemde zijn in de loop van ander-haI>-
.ve eeUvJ de ,volgende in het bezit van de Brantsensgekomen:
De Boe cop, Neerbosch, Onderbergenj de Engel, de grote en'
de kleirieRoos en Enge lens Cluys. .

De minst bekende hiervan waren ..de beide nRozentl. Ze wa"-
'ren met de Èngel een afgespleten gedeelte van Putzelaers-
goedr dat een leen was van Baer en Lathum.
. De Grote Roos. stond ongeveer op de plaats van de tegen--
vlOorcUge Raads zaaL vanihe t Gem~Hmtehuis. Op een kaart van
1661 in het archief van Rhederoord wordt het een herberg
met boerderij genoemd, zodat hier dus vlak bij elkaar twee
tlwayside inns11 waren,als tenminste de Engel toen al een
herberg was. De lande~tj~h,bij de boerderij behorend,
strekten zich uit van de i;egenwoordige viaduct tot aan de
duiker, misschien ook nog verder - Rozenbosch !

Bi j de Grote Roos was in de hoge Schoorwal langs de IJs-
sel een brede sleuf naar beneden. Deze komt nog voor op de
kaar-t .van Paul van Dieren, die ± 100 jaar Lat er dateerde.

Door de enorme grondverplaatsing bij de aanleg van de
Staa,tssp'0orweg(1861-1865) is van deze sleuf slechts wei-
nig meer te bespeuren. DEl,aTis toen het badhuis Quisisana
(nu het Koloniehuis) geboU'-'Jd.Misschien is de weg 1 die daar
langs naar de uiterwaarden loopt! nog een laatste over-
blijfsel van de vroeGere toestEmd.

Door het b ouwen van de viaduct is de Ri jksv18gvoor de
Grote Roos veel meer hellend geworden. Deze maakte daar
een grote bocht 1 liep recht op de IJssel aan langs genoem-
de sleuf en ging verder langs de hoge schoorwal, voorbij
de Kleine Roos naar de Engel. Langs dit gedeelte van de
heirbaan van de.Grote Roos naar de EngeL werden in 174-9.
eiken geplaatst; waarvan de sch8.mele overblijfselen nog
bij de Engel te zien zijn"

Niet minder dan 3 zijwegen kwamen bij de Grote Roos op
de hoof'dweg0 In de eerste plaats een afweg naar Rhed en 1

vanaf de plaats van de viaduct over de t8genwoorc1igespoor-
baan naar de nog best.aande Schaarwe,<;,tot aan het Rhe deris e
veer 0 Verder de opri jvJegnaar Rhederoord. Deze liep vanaf
de Roos recht naar de Kinderberg (later de Everwijnsberg),
d i. d8 hoge heuv8l vlak ten westen van het kasteel. Van



deze r~Jweg, in 1735 aangelegd, is geen
kennen. De tegenwoordige rijweg dateert

Dani~ er nog de "Kerlo'legh" 0 Deze liep
bochten van de Grote Roos naar de thans nog bestaande b oer-
derij Neerbosch van de Diepe Steeg. Hij ging dus ongeveer
langsde--Groen:tekwekeri jo

In 1794 heeft Hhederoord de Grote Roos met alles wat er
bij hoor'de , gekocht van Zeger VB,nArnhem en Kaatje van Za-
delhof. De koö'p'pl:'ijswas f. 95000--
De Kleine Roos was van veel -minder betekenis. Ze lag 011.,-,

geve er aal1h0.t einde van de tuin van het Koloniehuisrmaar
dan noordelijkvan.de grote weg" In 1803 is ze door Rhe-·
der oor'dJaang'ekiooh't=van de erven GoOtten 0 De t oenmal.i.ge
pachter'ias·--E.vert ·:EroenLand ,
De b-ëlde-Rozen z i. jn in 't begin van de vorige eeuv, ge···

sloopt ,Ophet terrein van de Grote Roos is toen het Oude
Gemeentehuis gebouwd en veel later? in 18651 het station
van De Steeg.

spoor meer te be-
van 1791.
met tvJee flauwe

(~iorclt vervol{?-:d)

Wat het ingetreden sei7;oen 0:>1.S brengt.

Reeds vóór het verschijnen van dit derde nummer van onze
Mededelingen is ons vJinterprogramma begonnen met een I:e-
zing van Dr PoGlE1zema,Directeur van de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.

~vas het de titel van de lezing I,Fra,nkische Necropolen in
Nederland", of meer neg de naam van Dr Glazema1 aLom be-
kend als radio-spreker, die zoveel belangstellenden naar
"De EngeL" had gelokt ? - Zeker is 1 dat het een mooie a-'
vond vlas, die niet spoedig vergeten z8,1 worden.

Over de kwali tei t van de lichtbeelden 1 af'beeLdi.ngen van
vondsten in het grafveld te Rhenen met als vergelijking
resultaten van opgravingen in Zuid-Rusland, was maar' één
oordeel: subliem!

Welke plannen er verder zijn?

Allereerst een Lezing in de oude fferv.Kerk te Ellecom
op zaterdagmiddag 19 ncvember ,
De he8r A. van der Burg I lid' van onze Kring, hoopt daar-
te spreken over 'LOudEllecom!l.-- Ziji die deze enthou-



siaste geschiedvorser gehoord hebben op de praatavond
in maart j, 1. weten wel t dat het een mooi~IiG.d<la,g_be-
looft te worden 0 Er zal volop gelegenheid z ijn', "dë_"
zeer bezienswaardige kerk te Ellecom te bezicht:i,.gÄn.
Introductie is onbeperkt mogelijk. . '. ,.'-

Op woensdag 18 januari 156 komt de heer R .tlardonk uit
Apeldoorn in hotel 1,J)e Kr oon" te Dieren met een lezing:
"Watermolens van de VelmJe" 0 De spreker heeft zich
gespecialiseerd in deze materie en brengt een fraaie
collectie gekleurde Lant aar-n p.l.aa'tjes mee•

•.•• TIrs. P.J.Ney, Chartermesster aan het Rijksarchief te
Arnhem staat bekend als een zeer ond.er-hcudend vertel-
Ler , Ri j hoopt op woensc.o,g 22 februari '56 in hó te I
IINaeffll te Velp voör ons te spreken overIIKarel vél.l'1
_Gelre en zijn tijdn• D"\-l bijzondere belangstelling
wordt dan gevraagd voor de fraaie lichtbeelden van
Gelderse oorkonden! gevonden in zoutmi jnen in Du i, ts--
land !

ÏnJ!Iaart f 56hope1'1 we, als gevloonlijk onze Algemene
.Vergadering te houden met het bekende "Praatuurt jell-

Ook in de komende zomer wordt een excursie gehouden
naar monumenten van geschied~nis en kuns t; in onze
omgeving.

ONS ARC H lEF

TIebelangstelling voor onze verzameling groei t.Er gaat
eigenlijk geen week voorbij, waarin niet een aanwinst bi~-
nankomt . Soms een paar oude prentbriefkaarten! dan vleer
"lat t ot os , plaatsbeschrijvingen) gedenkboekjes en feest-
pr-ogr-arnma' s. TIe s chenker s behoeven niet bevr ee ad te zi jn
dat wij hun bijdragen reeds zouden bezitten: ruilen met mu-
sea, archieven, verzamelaars e.d. is heel goaa~mogGlijk en
trouwens al gebeurd. Zo zonden wij o.v. een oude foto van
een spoortrein die wi j dubbel hadden naarv een verzamelaar
en.ontvingen van hem liefst450 ansichtkaartem van de ge-
meenten Rheden en Rozend~al.

Ons ui tdi jend archief bracht het probleem-mee: •.laar en
hoede verzameling onder te brengen ? Het TIagelijks Be-
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stuur der Gemeente Rheden was ons zeer ter Hille door in
het Gemeentehuis te De Steeg ruimte af te staan. Ons lid,
de heer S.Jansen, Roofdambtenaar ter Secretarie) vonden
Hij bereid? als archivaris op te treden. Wij beheert nu
onze bezittinsen en w i L heel graa,[;aanwinsten in ontvangst
nemen. Alles wat ma.ar: enige h i stori sche Haarde heeft 1 is
welkom. Prentbriefkmlrten? Landkaar-t en , foto's? oude cou-
ranten, boeken over onze omgeving, lantaarnplaatjes, tijd-
schriften, enz ,, doe ze niet vreg1ma,arsta ze aan ons af ,
Adressen:

Velp~

Rheden:

S oJansen 7 Her-t ogst.r-aa.t14; H oKerldcamp,Kerk-
.El~raat 2.en :r.1ro.Th·.Rijnenberg .Banker t laan 1.
Ds. J.L .Couvee., Dor-ps st.raat 74 en A.J .Rar-
oers, Arnhemsestraatweg 13.
Iro .T.F.van Oosten Slingeland,Smidsallee 4.
Aov.d.Burg, Binnenweg 31.
F.van Zadelhoffl Prinsenstraat 30 en
E oJ.JEmsen, Hoge,straat 7.

De Steeg:
Ellecom:
Dieren:

---- UIT ONZE LEDENKRING

Na het verschijnen van het Laa t st e nummer van onze I·lede-
delingen werden clevolge:;'1.de.nieuwe leden geboekt:

J.J.Bergsma, Rheden
TJlevr,G.J.Boelemä-KleinRensink, Velp
IIflej.J.Bom,El1ecom'
Nr. A.J .L.Buurman van VreeCl.en,Velp
G.van Engelenburg, Arnhem
I ,J.Wam, Rotterdarn
Mej, J.E.M,Homoet, Ellecom
Mej. C.E.AcKantelaar, Velp
tl.Klaarhé1,mer1 Velp
Ds,G.B.Kruizinga, Dieren
J.C.Meijerj De Steeg
Mej. E.ve..nNesj Dieren
Mevr.H.13.Noyon-Fleming, Ellecom
G.J.Terpstra-i De Steeg
Mevr. lLHefers Be t t ink-Br ouwer , Ellecom
Zr T.van der Zande, Ellecom.
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Afgeschreven werden:

A.J.Brus: Dieren (vertrek)
Mevr. J. U.Gevar..ke-Tigchelé\ar , Dieren (vertr.)
Rr c en î,1evr. H'i, jkoop-Kromhout I Dieren (vertr.)
B.D.Jansen van Galen, Velp (ziekte)
CoKruyswijk, Velp (overleden)
Reer en Mevr. v ,d sLoo-d anz en , Velp (ver-t r , }.

Ret aantal leden bedraagt thans 1130
LEDEN, lrJERFTLEDEN !!

opzater(~él,g -19 november aos c

in (Le lTecLHervokerk tl?, K},1ec()lî1

Aanvang 3 uur 0

LEZING
door de heer A.van der Burg te Ellecom,

1i cl van onz El Kr ing.

over:

DUO ELLECO~1

Toegang vrijo- Belangstellenden (niet--

leden) zijn hartelijk welkom !


