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HISTORISCHE SP:çtOKKELINGEN.---,--
door R.H.HofeTIk

(overleden 4 juli 1958)
(slot).

XVI. De Ambtsjonkers vermanen.
1 aug. 1736 r-es oLu'tLe e "De custos en schoolmeester Van

Velp, dat seer slechte ordres in sDn school was houdende.selfs
des somersde school gandel~k versuymend~. Dat de ingesetenen
van Velp haer kinderen tot Rheden ter school senden. Waarop
is goedgevonden dat de schoolmeester in de vergadering soude
geroepen worden en door den ambtsjonkers deswegen te doen een
erns1;iigecorrectie en varmaerung tot beter waarneming van sijn
plichten. En is voornoemde schoolmeester binnen geroepen en
verschenen èn hem door de ambtsjonkers seer ernstig is aange-
segt. Waarop h~ belooft heeft sich voortaan be~er van sijn
plichten te sullen quijten.

XVII. De ambtsjonkers ontevreden.
17.20. De ambtsjonkers betuigen hun ontevredenheid over

dominee van Uchelente Ellecom. De gelden voor de armen geT
bruikte hijn.l. ook voor doortrekkende passanten die zijn me-
delDden opgewekt hadden.
"Onder andere een weggejaegde tambour en een swerver~diè een
"dootslag hadds gedaen. Dit is schaede voor de armen.



XVIII. "Die goede oude tijd 1"

Op 19 juni 1812 zond de "Conseilleur de Préfecture ", '
R.J. Bouricius aan alle maires van het departement I81e Su-
périeur een bevel om een l~st in te zenden van alle vonde-
lingen, verlaten kinderen en arme wezen, die zich in hun ge-
meente bevonden. .
Deze zouden worden bestemd om het· leger van de keizer te ver-
sterken. De l~st, omvattende de tegenwoordige gemeente Rhe-
den, vermeldde 7 namen (6 te Velp, 1 te Rheden).
De leeft~d van deze beklagenswaardigen varieerde van 9 tot
36 jaar !

---- ZIiJNEHOOGHEID EN DE RHEDENSE MALEN ..----
door H. Kerkkamp.

Mogen we in de aanhef van deze b~drage de part~en - dit
z~n het; er bestaat een zekere tegengesteldheid - aan de le-
zer voorstellen ?
De- historische - hoogheid, die hier een ogenblik voor het.
voetlicht versch~nt - eigenl~k is het meervoud, want de Rhe-
dense bosscnI1jver wendt-Zich tot de heer van het Dierense
Hof, tot Zijne Hoogheid, zonder meer, of het nu de vader is
of de zoon - die Hoogheid dan is eerstens stadhouder Willem
11, vervolgens stadhouder-koning WillemIII, die acht dagen
na de dood van zijnvader werd geboren: op 14 nov. 1650.
Ter zake van de Wildbaan, door de vader geformeerd, nadatt
h~ in het bezit van het Hof was gekomen, kwamen beiden in
contact en conflict met de Rhedense malen.
Malen? Wat dat zijn? Neen, geen runderen uit de Rhedense
waarden in een status tussen kalf en koe, al is dit taalkun-
dig ook juist. Het z~n deelgerechtigden in de Rhedense maal-
schap. IVIaalschapstaat gelijkmet mark en maal met markge-
noot, .geèlrfde. "
In een van de oudste bescheiden van Rheder- en Worth-Rheder-
mark lezen we:"w~ Erffgenoten und Maelen van be~der lVIael-
schappen und hoLter-ne". (bossen). ' ,
Men kan licht gissen, dat de stadhouder bijhet uitzetten van
Élepalen voor z~n wildpark een begerig ,oog liet vallen op
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gronden, die tot de gemene mark van Rheden behoorden. En daar
liet h~ het niet b~.
Tot beter begrip van hetgeen volgt, diene, dat oorspronkel~k
de jaarlijksehoutkap gedeeld,.werd door een onver-ander-Lijkaan-
tal hoeven. Dit recht raakte na verloop van t~d van de hoeve
los; het werd verhandelbaar. Men bleef niettemin spreken van
een hoeve hout. Werd men hiervan eigenaar, dan bet~kende zulks
niet, dat men grond in eigendom kreeg. Dit gebeurde eerst als
het tot markverdeling kwam. In de 17e eeuw lag deze mogel~k-
heid in een ver verschiet. Men genoot in de Rheder-, en Worth-
Rheder marken zelfs niet de houtopbrengst ,van hetzelfde stuk
bos~ de delen werden telken jare verloot.
De stadhouder koeht met het Hof orn , "ander Halve Hoeve inRhe-
der boseh, daervan prouff~ten worden getogen, als de deylinge
geschiet ." Hijkocht er later vele ':J~; dit betekende een even ..
redig aandeel in de houtkap, maar géen grondeigendom.
Keren we thans terug tot de wildbaan en de gronden van Rhe~
derbos, die daarin besloten lagen.
Het manshoge staketsel om het jachtgebied kwam in 1648 en '49
tot stand. Na het ,sluiten van de vrede van Münster.
In 1647 wordt op holtspraakdag besloten Z~ne Hoogheid aan te
zoeken "het veld b~ de duynen" (het heideveld bijde zandver-
stuiving) te kopen. De heer van Rozendael, Adam van Heerdt en
Gaert otters, benevens vorsters en ge~ntereseerden, worden ge-
committeerd om het tèrreinn te bezichtigen en een besluit te
nemen. Hier moet sprake zijnvan het'noord-westelijke deel'van
de latere wildbaan, behorende tot het Rhedense veld, niet tot
het bos.
op een daarna gehouden b~eenkomst ten hUlze van Reinder Geer-
liehs, "weerd bijde kez-cke" te Rheden, wordt besloten met de
gecommitteerden van Z.H. in onderhandeling te treden. Dit
waren verkenningen vóór de stadhouder tot aankoop van het
Hof besloot (1648).

(wordt vervolgd)
-----,-
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GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS.

door E.J. Jansen (vervolg).

We kunnen ons voorstellen, dat het op de wegen van Velp
in die laatste dagen Van juni 1787 rumoerig toeging.
De gevoelens van verknochtheid aan de Prins, die bijhet over-
grote deel der dorpsgenoten leefden, openbaarden zich, voor-
al toen men hoorde, dat ook in Arnhem relletjes voor1Gvamen
tegen de patriottische magistraat. Wanneer de Prinses Van
Nassau, komende van het Hof te Dieren, in aantocht is,vormt
dit een schone gelegenheid, de oranjeliefde te tonen.

t! In het Logement de Zwaan was groote vreugde: de daar
verzamelde burgers, zoowel van hier als uit Dieren wacht-·
ten Hare KoninklUKe Hoogheid op, die in aantocht was. De
meeste burgers waren te paard en een luid hoerah kondigde
hare komst.
Diegen3n, welke hare koets volgden, waren: T.HulstDn. H.
HulstDn, Jan en Geurt Thomassen, Willem Roelofsen, Steven
W~lhuizen, Wouter Roelofsen en Peter Hillebrink, die van
Dieren was medegekomen.
Dat de patrïotten van Dieren niet stil hadden gezeten,
bleek doordat er een 150 de Koninklijke stoet waren gevolgd;
hierb~ voegden zich slechts 10 uit Velp. Deze werden voor-
afgegaan door tamboers en fluiters. Z~ trokken spelende
naar Biljoen en vandaar naar de Brouwer~. Men had uit
voorzorg het vaandel (vlag) een gat hooger uit de toren
gehangen, omdat men vreesde, zijdit zouden afhalen".

Het logement de Zwaan stond aan de .Hoofdstraat, nu garagebe-
drDf van Hoving, hoek Stationsstraat. Het doet vreemd aan,
dat er uit Dieren 150 patriotten kwamen. VermoedelDk heeft
Godron inwoners van Rheden op het oog gehad; Dieren was maar
een klein plaatsje toentertDd en bovendien afhankelDk van
het 'Hof te Dieren, een bezitting der Oranje's.
De Brouwer~ van Biljoen lag waar sinds kort de auto-showroom
T,.F .H. gevestigd is op de hoek van de Beekhuizense en Zut-
phenseweg. De Biljoense brouwerij, ook "In Nieu Bouillon"
genoemd, brouwde voor het kasteel en was verder een gewone
herberg. In 1807 liet Baron van Spaen van Biljoen de her-



berg vertimmeren tot een woonhuis voor z~n dochter Justine,
getrouwd met G.J.A. Baron van Hardenbroek. Naar een achter
Biljoen gelegen hebbend kasteeltje werd het "Nederhagen" ge-
noemd. In een seringenbosje aan de overz~de van de weg vindt
men nog de overbl~fselen van een oude pomp van de brouwer~.
(E.J.J.)

"Ten 7 uur vertrok de Princes weder. van Rosendael. De patri-
otten hadden geen gunstig onthaal hier genoten. De volgen-
de dag kwam de Schout Suermond en de Onderschout E. Moll,
met een brief van den Heer Rigter, dat het vaandel moest wor-
den ingehaald, terw~l in de Kerk namens den Hove van Gelder-
land een onderzoek plaats had betreffende het gedrag der
patriotten. Deze hadden zich persoonl~k te verantwoorden en
waren vooraf gebooit (opgeroepen), Twee dagen later kwam
een contra-order en werd het vaandel weder ontplooid tot na-
der order. Dit geschiedde omdat Geurt Thomassen den Heer
Torck van Rosendael een adres met 42 handtekeningen aanbood,
met verzoek de vlag uit te hangen. Hieraan is het te danken,
dat ons verzoek werd ingewilligd. Een nieuwe frische vlag
werd aangekocht~ was 7 el lang en koste f 13.- ; door een
b~drage van Mevrouw Van Spaen en Torck van Rosendael kon dit
geschieden.
De vlag was met oranje en met de wapens van Oranje en Nassau
versierd. In den rand stond Je Maintiendrai 0 Hijwerd in
tegenwoordigheid van den Baron ontrold.
Namens Baron Torck werd aan Ds. Stolk kennis gegeven om voort-
aan met meer eerbeid Van den Prins op den kansel te spreken
en de Gemeente niet tegen hei huis van Oranje op te zetten,
maar er voor te bidden. Na deze kennisgeving verscheen Ds.
Stolk met een oranje strik op de borst in de kerk. Ook zijn
knecht had er een op. B~ den ingang der kerk hield h~ er de
steek voor en bleek dat het bijhem geen ernst was ,maar b.l i.n-
de gehoorzaamheid".

(wordt vervolgd)

U]T DE LEDENKRING.
Ingeschreven werden:
W.H.Appeldoorn, Velp.
C.Barendsen~ Dieren.

Mevr.M.Boender-Punt, Rheden.
A.J.E~kman, Velp.
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Mevr. L.Gelderblom-Meijer ~Arnhem
J.L.A.van Gendt, Velp.
Mevr.A.M.van Gendt-Ploeger9

Velp.
Mevr.D.de Groot, Velp.
Mej.A.H.M.Hogeweg, Dieren
Mevr.H.F.Houbolt-Oosterink,

Dieren.
Mej.R.C.de Jong, Ellecom.
Mevr.F.G.Kunst-Moll, De steeg

Afgeschreven werden:

Mevr.A.M.van Lelyveld~ Dieren
Mej.R.Riepe, Dieren
Mevr.C.Rozeboom-ReDerkerk~

De steeg.
Ir.J.van RijsewDk, Dieren
Mevr.L.E.M~van RijsewDk-

Popping, Dieren.
Ir. H. Veenendaal, Velp.
Ir.F.Witteveen, Velp (ons

200ste lid! )
Mevr.C.Witteveen-v. L 3chroeff

Velp.
Hr. en Mevr. Bloemendaal-Smits, Dieren (vertrek)
Burgem. J.de Bruin, De steeg (overleden)
W.H. Heineman , Velp.
R,H. Hofenk', Arnhem (overleden).
Hr. en Mevr. Kiestra-Vriezen, Dieren (vertrek)
Mr.Dr. M.S. van Oosten, Velp (vertrek).
S. Oosterhaven, Rheden (vertrek.
P.S.de Vries, Velp (vertrek).
Het aantal leden bedraagt thans 203.

EEN INTERESSANT BOEKJE.
Als no.26 van de WetenschappelDke mededelingen van de Kon.

Ned. Natuurhistorische Vereniging verscheen: Dr. V-.Westhoff,
"De plante:ngroei van het Nationale Park VeLuwez ocm",
Het spreekt vanzelf, dat vooral de plantkundige in dit boek-
je veel van zDn gading zal vinden. Maar ook degenen9 die be-
lang stellen in de oude geschiedenis van deze streek, komen
verschillende interessante opmerkingen tegen. ZD, die gaarne
wandelingen maken door onze onvolprezen omgeving en dan wil-
len weten, wat er te zien en te leren valt, moeten dit boekje
aanschaffen.
De pnjs is f 2.50.
illustreerd

Het is keurig gestencild en aardig ge-
•Franco toezending volgt na ontvangst van het vermelde bedrag

op postrekening 13028 van het Bureau van de K.N.N.V. te
Hoogwoud (N.H.).
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VER S C HEN E Ni

"DIEREN, SPANKEREN EN LAAG-SOEREN IN.VROEGERE TIJDEN"·
door F. van Zadelhoff. .

Ons bestuurslid, de heer van Zadelhoff heeft zijndorpsgènoten
en vele anderen aan zich verplicht door de resultaten van zijn
historische onderzoekingen över zijnwoonplaats in het licht te
geven. Het boekje is zo geschreven, dat-'ieder ontwikkeld
mens het met genoegen kan lezen. Het beschr-ijf'tnnatuur-Lijkuit-
voerig de historie van het Hof te Dieren en die van de bossen
en vroegere marken. De wandeling doör ouà~Dieren is vooral
voor hen, die eens hun jeugdjaren in het dorp doorbrachten,be-
langwekkend. Ook van de omgeving, inzonderheid de dorpen Span-
keren en Laag-Soeren, vertelt de schrijvertal van bijzonderheden.
Dit boekje moet U beslist aanschaffen. Zou het niet een ge-
schikt St.Nicoiaasgeschenk zijnvoor Uw verWanten? De prijs is
f 3·- U kunt het kopen bijde boekhandelaren Rutgers en Tim-
merman te Dieren. Verder bijde bestuursleden F.vanZadelhoff9
Prinsenstraat 30, Dieren; E.J.Jansèn,Hogestraat 7, Dieren;
A.v.d~Burg, Binnenweg 31 f Ellecom; Dr.J.F.van Oosten Slingelandj

Smidsallee 4, De steeg en H.Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp.
Na storting van f 3.- op girorekening van onze Penningmeester,
H.Kerkkamp, Kerkstraat 2, te Velp wor-dt het franco toegezonden.

P LA N N E N.

Voor de rest van het ingetreden seizoen wordt U het volgende
programma geboden:
Mej. P.A.Portielje te bilsterdam spreekt op 7 januari 1959 in
Velp over "De betekenis van de weg in het leven van onze voor-
ouders.".
De heer D.J.G.Buurman te Arnhem zal in De steeg op 18 februari
een lezing houden over ,De Gelderse kastelen en historische
landhuizen in hun chronologische ontwikkeling.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in De steeg op.17 maart
houdt ons·mede-lid, de heer J.J.Hooft van Huysduynen een cause-
rie over nGenealogie".
Op 11 januari 1959 bestaat onze Kring 5 jaar. Ter gelegenheid
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van,het eerste lustrum wordt -:irÎ:.in.~i'eendagtocht georgani-
seerd naar Hattem en ElbU:rg,: twée zeer interessante .oude
Gelderse stadjes.
En op de eerste zaterdag in juli volgt nog de traditionele
excursie~ nu naar kasteel Hernen (in aansluiting op de le-
zing van de heer Buurman;, Bateriburg en Wychen.
T.z.t •. ontvangen de leden convocaties met nadere büzonder-
heden.

L E ZIN G l'l'lET
LICHTBEELDEN

op DINSDAG 25 NOVEMBER 1958
in Hotel "DE KROON" te DIEREN.

Aanvang 8 uur.
SPREKER~ de heer H. STAlVIte Arnhem
ONDERWERP: VESTINGWERKEN IN'DE VELUWEZOOIVIEN DE

ACHTERHOEK,SPECIAAL DIE IN DE STREEK
VAN ARN1lEM:TOT ZUTPHEN.

Toegang voor leden vrÜ. Niet leden f 1.-
Vertrek der G.T.W.bussen uit Velp 7.30,7.40,7·45.
Het onde~verp, dat de heer stam bespreekt, is voor
velen onbekend. Spr. heeft enige malen artikelen
in de pers over de Gelderse vestin@verken gepubli-
ceerd. Het belooft een onteressante avond te wor~en.


