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SALVE DOCTOR!
Wanneer een man zich een doel stelt en wanneer h~ dat

weet te bereiken,ten koste van veel werk en t~d, dan dwingt dat
respect af. En het is een felicitatie waard, wanneer h~ op ze-
kere dag het resultaat van z~n stage arbeid mag zien.
Daarom is het ons een voorrecht, de Voorzitter van onze Kring~
Ir. -J.F. van Oosten Slingeland, van harte geluk te wensen, nu
hijop 23 mei a ss , zal promoveren tot Doctor in de Landbouwkun-
de aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Z~n proefschrift - hoe zou men anders verwachten van iemand met
zoveel liefde voor de historie ! - behandelt de geschiedenis van
een boscomplex in de omgeving van Ede. De titel luidt: "De Sijs-
selt, een bijdr-agetot de kennis van de Veluwse Bosgeschiedenis".
Wij zijnblijm8t onze Voorzitter, zijnEchtgenote, z~n Ouders, z~n
Kinderen.
En wensen hun op 23 mei een onvergetelijke d~toe.

KRIB IN DE IJSSEL.
door H. Kerkkamp.

Op de holtspraakdag van 1638 (17 september in de Rhedense
kerk) gaven het bestuur (Vice-Holtrichter en Vorsters) en de
erfgenamen van de Rhedense en de Worth-Rhedense bossen toestem-
ming aan Gaert otters, als mede ge~rfde in deze bossen, om een



krib in de IJssel te leggen ter lengte van acht roeden~ vanaf
het oudhoevige land bij het schaar van Rhederoord "tegenover
het leprosenhuys (woning voor melaatsen) aldaer geset" (dit
is oD~eveer tegenover het Rozenbos).

Een commissie had de situatie eerst in ogenschouw genomen en
daarover rapport uitgebracht. otters mocht deze krib bepoten
"tot sijne ende sijnder erven profijte" én zulks voor de tijd van
25 achtereenvolgende jaren. Na verloop van tijd komt de krib
met bepoting weer terug aan en zal blijven ten proffjte van het
Rhederbos en de gemene erfgenamen daarvan. .

. De gerechtigheid van het bos strekte zich uit tot aan de ri-
vier. Dit blijkt ook in het volgende jaar, wanneer men bomen
en heesters bezichtigt, "staende daer het lîjnpadt over gaet " j

om deze te doen houwen en verkopen.

Herhaaldelijk schijnt hoog water veel schade veroorzaakt te heb-
ben, zodat Gaert Otters in 1646 gedaan krijgt, dat hij met Zeger
van Arnhem levenslang het profijt van de krib mag trekken, in
de hoop op beter succes in de komende jarenj na hun overlijden
komt de krib weer aan It gemene bos,

HISTORISCHESPROKKELINGEN

door R.H. Hofenk.

XIV. Nogmaals Reinder v. d. Brink.

In een kroeg aan de Harderwijkerweg, halfweg tussen Die-
ren en Laag Soeren, waS op Zondagavond 12 november 1882 een
luidruchtig gezelschap nog laat bijeen.
Het hoogste woord werd gevoerd door een woest uitziend jong-
mens, die beweerde, dat hij veldwachter Hindriks uit Laag Soe-
ren, die hem kort geleden wegens stroperij bekeurd hadj zou
doodschieten. Op uitroepen als IIdat durf je niet, Reinder",
antwoordde de halfdronken kerel alleen rnaar-s "dat zul je straks
eens zien !11 - Kort voor de sluitingstijd van de tapperijen
kwamveldwachter Hindriks de kroeg binnen. Meteen stond Rein-
der op, trok zijn revolver en schoot Rindriks in de buik.
Deze, hoewel krimpend van pijn, viel niet neer, doch wankelde
naar buiten en zag nog kans omde weg naar zijn huis te L.Soe-
ren - ongeveer 3 km - af te leggen. Hier viel hij echter neer
2.



en later werd hijin zorgwekkende toestand per rijtuig naar het
ziekenhuis te Arnhem vervoerd.
Het gezelschap in de kroeg was na de aanslag als 't ware met
stomheid geslagen, waardoor Reinder kans zag zich snèl te ver-
wijderen.
In de vroege Maandagmorgen was het gehele politie-apparaat van
de gemeente Rheden - de chef en 8 veldwachters - in de weer om
de moordenaar in de bossen op te sporen; echter zonder resul-
taat.
Maandagavond werd hijdoor enkele burgers in Soeren gezien. Ver-
moedelijk heeft hijzich in~ijn ouderlijk huis nog van andere kle-
ren kunnen voorzien. Daarna is hijweer in de bossen gevlucht.
Ook de volgende dag is hijdaar niet door de veldwachters opge-
spoord.
Op woensdag 15 november werd hijbijeen familielid bovenaan d~
Groene straat te Rheden onder de bedstee vandaan gehaald en ge-
vangen genomen door de gemeente-wegwerker van het dorp Rheden
in tegenwoordigheid van de gemeente-secretaris J.A. Verburgh. -
Zoals men ziet~ de politie heeft hier een heel slechte beurt ge-
maakt. Het gevolg was, dat de chef-veldwachter ontslagen werd.
Reinder v.d.Brink werd in februari 1883 door de Rechtbank te
Arnhem veroordeeld tot 10 jaar Leeuwarden.
Hindriks is weer geheel hersteld, hoewel de kogel nimmer uit
zijnlichaam is verwijderd geworden. Hijis in 1926 te De steeg
op 88-jarige leeftijd overleden.

XV.BeKendmaking.
TIe Officier van Justitie bijde Arr. Rechtbank te Arnhem ver-

zoekt opsporing en aanhoudig van
Reinder van den Brink,

oud 24 jaar, wonende te Laag Soeren, gemte Rheden.
Hijwordt gezocht wegens moordaanslag op veldwachter Hindrikste
Laag Soeren.
Signalement~ lang 1 m.70 ; aangezicht~ rond, voorhoofd1 laag;
ogen, -grijs; k.i.ns rond; haar-s bruin.
Vermoedelijk gekleed in Zondags pak, d.w.z. donkerblauwe jas,
bukskin vest en broek, winterpet.
Arnhem, 14 November 1882.



GODRONENTHOMASSEN

SCHRIJVENVELPSEGESCHIEDENIS.

door E.J. Jansen. (vervolg)

Een zware slag voor Godron is geweest het sterven van < éen
van z ' n beide zoons, die ,vennoedelijk als gevolg van een duel ~
in 1800 op het eiland Wight aan de rotkoortsen overleed.
De treurende vader bezingt, naar de geest van de tijd, het sterf-
geval in een rouwdicht , waarin de volgende regels veerkomene

Wijtreuren! AchlMijn zoon aanschouwt niet meer
het licht.

Een rotkoorts nam hem weg,hij stierf op ft ijland Wight.
o God! Hoe was zijn hart bij zijne stervenstijd 1
Hiervoor schuift een gordijn~ 'k moet zwijgen en verbijd.

Op 10 juli 1822 overleed Theodorus Godronte Velp in de ouder-
domvan 69 jaar. Zonder twijfel heeft hij een ledige plaats ach-
tergelaten in het dorp, waar hij gedurende 35 jaar een belang-
ruk persoon was.

Hij leeft echter voor-t; in de weinigedagboekfragmenten van zijn
hand, die versp,reid te vinden zijn in Thomassens manuscript. <

De schrijver heeft diverse rijmverzen van Godxon overgenomen,die
ons een kijkje geven in het Velpse dorpsleven omstreeks het be-
gin der 1ge eeuw. Van echt dicht werk is geen sprake? menig
sinterklaasrijffi uit onze tijd is beter !

Op allerhande ,feestjes was Godron een gaarne geziene gast.
Doch er werd minstens één flink rijmvers veTIvacht~ waarin de
lof van de gastheer en zijn echtgenote kwisti.g rondgestrooid
was, ten7ijl meester zijn redenaarstalent in "een gepaste toast"
kon demonstreren. Ontvangt hij een nieuwe pruik plus vier zil-
veren rijders, hem toegezonden namens ambtsjonkers door Gerard
van Hasselt, die op Daalhuizen woonde, dan wordt deze traditio-
nele gift beentwoord met een vers en "twee oren en twee poten
met een worst".
Op een zilveren bril,geschenk van freule van Pallandt ? ant-
woordt hij in dichtmaatg

De bril, die ik van U ontving,
Maakt mijn gezicht weer jaren jong.
Dus vordert hij mijn dankbaarheid
En die wordt aan U toegeweid.4.



De dagboekfragmenten, en die hebben tt meest onze belangstelling9
vangen aan in juni 1787, toen Godron goed en wel in Velp geves-
tigd was. Het is moe i Lijk uit te maken of Thomassen de t.ekst.
steeds letterlijk heeft overgenomen. Wijnemen aan , dat hijnogal
eens met eigen woorden Godron navertelt.

"Den 11 Juni 1787 smorgens ten 8 ure passeerde alhier de Ko-
ning van Pruis sen, gezeten in een koets bespannen met 8 paar-
den. Er was weinig statie bijen slechts enkele toeschouwers.
Hijkwam van Westervoort langs den IJssel door het Velpsche
broek, den weg nemende van de Kerkallee langers het huis van
Lubbert Roelofsen, door het Zandgat om te komen in de Rosen-
daalsche laan, langers het kasteel en zette zijntocht door
naar het Loo via Terlet."
(Frederik Willem 11, koning van Pruissen, was een broer van
Prinses Wilhelmina, de echtgenote van Prins Willem V. Na
de befaamde aanhouding bijGoejanverwellesluis is hij'voor zijn
zuster in de bres gesprongen. De reis ging via de Schaapsdijk
en de IJsselstraat door Emmastraat en Parkstraat naar de Ro-
zendaalselaan. Met Kerkallee is hier niet bedoeld de tegen-
woordige straat van die naam, doch de Rozendaalse Kerkweg'
(Parkstraat-Emmastraat). Ter plaatse van het Zandgat staat

,nu de Nutskleuterschool. E.J.J.)
"Den 29 Juni 1787 waren de jonge prinsen en de princes van
Nassau op den huize Rosendael gekomen. De prinslui vertoon-
den zich met oranje tot spijtvan de patriotten, die ,hoewel
weinig in getal~ zich zeer bevreesd maakten. Het vaandel
wapperde uit den Toren9 de vreugde was algemeen en men hoop~
te, dat de partijschappen een einde zouden nemen. Het volk
was zo verbitterd op de patriotten, dat men bijde aanvoerders
als de Hospes uit de Leeuw, Hendrik Barends, de glazen in-
wierp. Nog bijanderen gebeurde hetzelfde. Verder drong men
de huizen in en noodzaakte de bewoners op de vlugt te gaan".
(Hoewel er in Velp niet veel patriotten woonden, was toch
door relletjes van tijdtot tijdhun aanwezigheid mèrkbaar.
De herberg de Leeuw, blijkbaar een vèrzamelplaats der patriot-
ten, was gelegen aan de Hoofdstraat, nu fruithandel Nico van
Maanen. Dr. H.A. Weststrate deelt in "Gelderland in den Pa-
triottentijd" (Werken van Gelre, nO.4), een en ander mee over
de 299 juni 1787. Torck van Rozendaal werd beschouwd als

5.



een der kopstukken van de oranje-part ij• In .Arnhem zijndie dag
en ook nog de ~olgende grote onlusten uitgebrokeng de prins-
gezinde burgerU dwong de magistraat, de oranj~vlag uit de to-
ren van de grote kerk te steken. Het oproer viel samen met
de aanhouding van prinses Willemijntje - zie boven. E.J.J.)

(wordt vervolgd)

UIT DE LEDENERING.
Ingeschrev~n werden~
P.S. Blaauw, Rheden.
G. Donia, Velp.
Mevr. J.A. Fischer-vander Burg, De steeg.
P. Gerbrands, De steeg.
J.A. van Haaften, Rozendaal.
Mej. E:.J. Hoffmeijer, Dieren.
Mej •.J .F. Hoffmeijer, Dieren.
B. Katz. Dieren.
J.W. Keyman, Velp.
Mevr. A.M.F. Klaarhamer-Zimmerman, Velp.
H. van der 100, Dier~n., ~ Je.
De.llijksarchiv&risin Gelderland.
L.N.A. Schlaghecke, Dieren
Mej. M. Smit; Dieren.
R.J. Vogelzang, Velp.
L. van Zetten) Velp.
Afgeschreven werden~
E. Dikker Hupkes, Ellecom.
A. van Gijzen,.Velp.
Mevr. L.I. den Hartog-van de Vaart, Velp.
J.A.C. Sleyster, Velp.
Het aantal leden bedraagt t.hanss 193.
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VERZ OEK 0

Indien er lezers van onze ~~DEDELINGEN zDn, die nog oude exempla-
ren bezitten en deze willen missen, worden zijdringend verzocht,
ze aan de redacteur te zenden.
Van verschillende kanten komen geregeld verzoeken binnen om vroe-
ger verschenen nummers •
O.m. zit de Gelderse Bibliotheek te Arnhem verlegen om de num-
mers 1 tot 4.

WAT WENST U ?

Evenals het.vorig jaar is er voor onze leden gelegenheid, hun
wensen kenbaar te maken.
ZD, die de aandacht van het Bestuur willen vestigen op bepaalde
sprekers of die een of ander onderwerp besproken,willen zien,

I.. f 'worden verzocht, ingesloten biljet in te vullen en dit onderte-
kend aan de secretaris te zenden.

--=,=--

VRAAG EN AANBOD.

Kaart, behoreridebij "Kasteè~en in Gelderland",
uitg. Vrienden der GeldoKasteelen, 1948, of het
complete boek.
H. Kerkkampg Historie van Velp en-Rozendaal .

Aangebodens Reisboek voor CeLdez-Land, 4e dr. f 1.-

E.Jo Jànsen, Hogestraat 7, Dieren.



AVONDWANDELING HOF TE DIEREN.

Voor onze leden en belangstellenden wordt op
WOENSDAG 4 JU1~ a.s.

een AVONDWANDELING georganiseerd over het terrein
van het HOF 'l'EDIEREN.
De leiding berust bijde Heer F. van Zadelhoff?die
een en qnder zal toelichten.
Aangezien de toegang tot de terreinen van het Hof
als regel verboden is? geeft deze wandeling een
goede gelegenheid, eens een kijkje te nemen.çachter-
de muur".
Deelnemers verzamelen zich om HALF ACHT bij het
busstation der G.'l'.W.te Dieren.
Vertrek bus uit Velp~ 10 over 7.
Rijwielen kunnen gestald worden.
Introductie wordt -gaa:rne-t o-egestaan.

Namens het Bestuur~
Ir. J.F. van Oosten Slingeland1

Voorzitter.
E.J. Jansen1 Hoge straat 71 Dieren?

Secretaris.
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