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VÇl;l'l 1648 tot 1675

door LJoHam (vervolg)

Den 2 november 1654 rendant wederom nae den
Haege vertrocken ommet den Heere Tresor,ier Gene·-
rae I toe liquideren wegen den extra ordinaris ont--
fanckvolgens die slooten bij haer Ed.Mogo in janu-,
arie ende februarie te bevorens gei:1aen9 van vracht
op Arnhem betaelt

Eodem t ot Arnhem ende t s morgens op den 3 no-
vember binnen Arnhem verteert

Den 3. voor vraght op Utrech't betaelt
Des middaegs tot Rhenen verteert
Des nacht s tot Doornen verteert ende aldaer

"s nacht s verbleven
Den 4 november 's middaegs tot Utrecht gecomen

ende de ordinaris vragnt schuijt op 1eijden wegh sijn··
de 9 een schuijt , gehuijrt, dae rvoor bet ae1t

Tot Utrecht verteert
Tot Bodegrave verteert
Den 5. 's middaegs tot Leijden verteert
Voor vracht op den Haegebetael t

glcLst .d. '

2-10- 0

2- 5- 0
2-15- 0
1- 7- 0

1- 7- 0

7-10- 0
1-10- 0
1-15- 0
1-17- 0
0- 6- 0



2.

Den .) november des avonts in den Haeghgecomen
ende gebleven totten 30. daeraen volgende 9 sijnde
25 daeg'en, des daegs een rijcxdaeler

Bellechere gegèven
Eodem ve r-t rocke n ende .voor-.vracht op1eijden

betaelt v " •. ~

Voor schuijte vracht op Utrecht betaélti.
Des middaegstot Leijden verteert
Des avonts "cot Bodegrave
Den 31 november 13) des morgens tot Utrecht

gecomen ende voor vracht op Arnhem betaelt
~_'otUtrecht verteert
Des mäddaegs tot Doornen verteert
Des nacht.s tot Renckum gebleven ende aldaer des

avorrt s ende des anderen daegs "s morgens verteert
Den1 januarie1655 des middaegs tot Arnhem ver-

teert
Voor karvracht op Doesborch betaelt
Berent Peters s pachter van de gesaeijde mergen

int perck ende tubackplanten betaeL t 14)
Dr.\'üllem van Sambaeck., predicant toe Dieren

ende Spanckeren 15)
Engel Jansen 16) voor de opsigt vant Redense

bosch
1655. Uitgaven.

Webbekens goet tot Loenen int ampt Brummenge-
legen, aen S.H. onder die Commandurie goederen ge-
comen sonder huijs 9 heeft in den jaeTe 1652 niet
cunnen verpacht worden als onder belofte van een
huijs te se t te n , Ende is dyenvolgende bij den rendant

gld.st. d ,

62-10- 0
3- 0- 0

0- 6- 0
1-16- 0
1-12- 0
1-17- 0

2-15- 0
q-15- D
1- 3- 0

1-15- 0

1- 5- ()
2-10- 0

105-10- 0

100- 0- 0

.15- 0- 0

13) De rendant schrijft hier blijkbaar steeds november in
plaats van december.

14) in margine ~ over den ämpoet
15) Volgens de koopakte van 1647 rustte op het Huis te Dieren

de last van 100 guldens des jaers tot subsidie vande Pre-
dicant van Spanckèren ende Dieren, welk bedrag voortaan
ten laste van de Prins kwam.

16) Voor het laatst genoemd als bosopzichterin het jaar 1662.



'489-:-19-· 0
Willem van Sambeecçp'red.Lcarrt 100"': 0·-0
Beernt Peters, pachter van de besaeijde merge ri

in It pa rc ende plant inge van toe bac '165 -1'0- 0

1656. Uitgavëu.

Vlegen redemptiegelt van die besaeijde mergen
belangende die landen in I t parck betae Lt '

Den 1/11 julij 1656 rendant gewael~schóu\'Jt van
die heere Beaumont wegensijne compst.e naerDieren,"
gesinnende van te mogen weeten waer sijn Ed. opi;'
bequaemste soude kunnen logeren bij sijn Ed. competie
~daer_ '.'

Den 2 julijgevolght den Heere van Beaumont,nee-
mende sijne reijse naer de Stadt Grave 9 onderwege'n
tot Arn,-~emverteert neffens peert

nes middaegs tot Nijmegen neffens peert verteert"
Voor veer ende brugnge Lt tot Nijmegenende Arnhem

betaelt .
'Desnachts bänne n die Grave gebleven ende des

anderen daegs sijn Ed. gevolght nae r hê t 'Cloostêr .
Sint Aga.ba, a.lwaer s ijn Ed. aent r-of'f ," des avorrt s
ende morgens neffens peert verteert

met kanrri sèe van denheer+Be aumont dae rop een
huijs laten setten ende "comptvoor dese n ,

~lias Garritsen, meister timmerman,met sijn
knecht

Aerndt Henricksen, smidt.,
Meister Hendric Sweêrs, van geleverde boor-..

den ende ande'rs" '
Gerrit Egber't s , wegen 13 vimmen .dacx ende

12 gld. van decken '
Aen drincbier geconsumDrt ,
Reijnt Jansen, voor 4300 steen.
Jan Kreijvenger, voor 60(50moppen,
Herir-i.c die negeLsmi.dt , van geleverde negels
Meister Jan Boemer , metselaer
Meijnert Ames voor 8 tonnen kalcalhijr verar ..·

beD~t .

3·
gld. st. d,

1'32-15- 0
29- 5- 0

93-16- 0

51- 0.,.. 0
26·- 0"," 0
31- 5·, 0
43...10- 0
'28-:13",,0
46-19- 0

'-6,""16- 0

98':',15-0

1- 4- 0
"1-16- 0

0.;.6-0

3-15- 0



Den 3. des middaegs int Clooster gedefroijeert
Des avonts tot Nijmegeneomende in ft Hert

neffens peert verteert
Voor vehr offtebruggegelt voor Nijmegenende

ArÏihembet ae lt
Tot Arnhem neffens peert verteert
. Bij aete van die Heere Beaumont rendant over

defraijement gevalideert
Aen Jan Hoppers wegens schrijffloon ten

dienste van S.H. gedaen

1657• Uitgaven.

gld. st. d,

2-18- 0

0- 4- 0
1-15- 0

48- 0- 0

13- 0- 0

Aen een carman brengende de bagagie van mijn Heer
Beaumont van Arnhem op Doesborgh betaelt 2-10- 0

Den 16 meij aan Hendrie van der Hel? brengende
die bagagie op Zutphen, bet aeLt 3-10- 0

Dere Ham 17)? voor t aem Rijnse wijn bij hem ge-
levert ten dienste van S.H., gebruyekt als de hee-
ren van Heenvliet ende de Har, tresorier-generael
van S.H. met de Heeren Bartelotti ende Baeck met
haer gevolge te Dieren sijn geweest ter sake van
eenige importante affaires 41-18-. 0

Lambert Der'ckse n , Frerick Willemsen9 Jan Sorr-
dagh, Jan de Muller, Derc in de Carner ende Roeloff
Jansen voor dat sy den heijbrant omtrent die hey-
ninge uijtgeslaegen, ijder bet ael t een daelder 9- 0- 0

Noch aen de gemeijne huijsluijden ende schepers?
soo hijr toe mede geholpen, vereert een ton
mollen 18), daervoor bet aeLt 7-0- 0

Bet aeLt aen Daniel:,Aerndts; onderscholtis toe
Reeden, den orrtf'ange r-". des ampts Reeden Joncke r
Carel van Deelen is vorde re nde by redemtie over
den jaere 1657 wegen die besaeijde n.erge n int parc
van Dieren 91-11- 0

Aen Goessen in de 'l'rompet toe Dieren over ge-
leverde wijn, bier ende gedaene verteringen ten
dienste van S.H. '. 65-17- 0

17) wijnkoper , wonende in het huis de Verkeerde Werelt
in de Oeverstraat te Arnhem

18) molbier



5.
1658. Ontvangsten.

Ontfanck van de boomvruchten 5 august-us 1658
gerichte lick vercocht

1e parceel ~ die boomvruchten vant Veren goet ,
gekomen van Frederick Haeck , als oock daer die
meul gestaen heeft? Evert .Iansen dese vruchten
gecocht voor 9- 0- 0

het 2e parceel , sijnde den boomgaert bijt Huijs
te Dieren me-cte vruchten van de not eboomen , Roe-
loff Schaep dese gecocht vo.or 16..: 5- 0

hèt darde parceel, s~nde die vruchten van
den boomgaertgehoort hebbende tot den bouwhoff
voor Dieren, ende aJ.le die vruchten van de note
boomen daervandependirende ~ gecocht bij Roeloff
Schaep voor 18- 0- 0

het 4e parceel , sijnde die boomvruchten gehoort
hebbende tot Jan ende 'I'osni s J3ekers plaet seny ge.
cocht bij Jan Jansen Voor 22·-10- 0

het laesté parceel ? bestaende inde boomvruch-,
ten op die campkans gecomen van Vrouw Sophia van
Voorst, Vrouwe totten Swanenborch, Jan 1Nolberts
van Doesborch gecocht voor 4-10- 0

gld.st ~d,

1658. Uitgaven.

Meister Toenis ? schoorsteenveger? over diensten
op den Huijse van Dieren gedaen 10- 0- 0

Evert J3ernts, karman , 2 reijsen met kar ende
peert nae Doesborch gedaen omkalck ende pannen
op Dieren te haelen betaelt 2- 0-- 0

Meister Jan die leijdecker, voor ar-be i t sLoon
op den Huijse Dieren 9- 3- 0

Den 22 october 1658 binnen Nijmegen (sijnde) 9

heeft rendant ontfangen missive van de heere
Griphier Buijsero in date 21 october 1658 om
den Raetsheer HeU uijtdennaernvan haer
hoocheden:een stuck wil ts te ·laeten volgen? ten
welcken eijnde expressen bode van Nijmegennae den
Rouwenbergh(gesteurt om sijn E. sulx bekent te
maecken, den bode bet aeLt raen Petman 3-10;';' 0



6.
Aen een voerman so het sel ve st uck wilts

uijt het parck nae Zutphen gebragt, om aldaer
ten dienste van de Raetsheer HelI voors. opt e
begraffenis van sijn schoonvader wijlen den Ont-
vanger Herman SchimmeLpenrrinck gebruijckt ende
geemploijert te werden? betaelt

Arnt Sweeren toe Dieren, wonende opf Schaer ,
weerdt ende herbergier, den rendant ingelevert
een ree cke rii.nge onder die hant van den onder-
schol tusvan Rhede , Daniel Arûts, uijt sijns Arnt
Sweeren boeck getogen, comprehenderende ver·-
scheijden verterongenin den dienst van S.H.

·Dorsers so het corn int parck verbout aff-
geslagen hebben, Egbert Gerrits int bouhuijs
voor Dieren 22 daegen igedor-set op eijgen cos t
ende dranck -. - -

C--errit 'I'oe rrie sen , Henrick Jansen, Gerri t
Gerritsen ad Ldern , Jan Jansen 12 dae gen

Reyner Coeman, weerelt in de Paeuw binnen
Arnhem, verteronge ten sijnenhuijse in den
dienst van S.H.

Engel .Ianse n , wonende bij Middach'te n , ver-
teronge voorendenae in den dienst van S.H,
geschiet

Reeckeningen van reparatien des Huijses
Dieren ende die Caet sbaen , daetlick gedaen nae
het vertreck van de Grave van der Natt

Jan die leijdecker
Niclaes Henricx, glaesmaecker
Jan ten Holt
Jan van Raesvel t, slootenmaecker
Derck van-Rae eveLt, schrienwercker
Jan Herberts, glaeslllaecker
Meister Jan Bomer, metselaer

1659 ~ Uitgave n.

Die rendant, moetende die brugge over die
revier voor de stadt Doesborch ende bij hocge waeter
ofte in de winter het veer met overrijden ende over-
vaeren daegelicx gebruijck(en), heeft met den brug-
meester Henderick Bloominek in den iaere 1652

gld.st.d.

2-10- 0

141- 2- 0

11-: 0- 0

39- 0- 0

134- 3-0

50- 1- 0

9- 3- 0
42-- 6- 0
2-10- 0
18-13- 0
25- 2- 0
18- 8- 0
32- 9- 0



7·
gl d, st. d,

iaerlicx veraccordeert "voor 3 r-ijxdaeIe r , doende
voor de iaeren 1652-1660 als wanneer desen brug-"
meester ofte VBermanhet veer verlaeten 67-10- 0

Meister Derck C'I ae sz , coperslaeger, over
"gelevert soldiersel op die Caetsbaen ende Huijs
toe Dieren gebruijokt 23- 6·· 0

Aen Derck Hàm, wijncoper t ot Arnhem? betae lt
voor een ledich stuckvat om tot een huijsmans
put te gebru~cken 6- 0- 0

Aen Joris Friaert door S.H. neffens Pitman
mede gestelt tot bewaerder vant parck toe Dieren
voor opwachten ten dienste van S.H. over den iare
1650 in preserrcie van den onderschol tus tot Reede
(Jan Sweren) betaeLt 19) 85"'" 0-- 0

Ten huijse van Engel Jansz. opt Schaer bij f'ilid·
dachten neffens Pitman ende peerden verteert 4- 5- 0

Den 18 ende 19 meij tot Dieren gewacht op de
comsts van de erffgenaemen van Arnoldt Pl.aedt
omte protesteeren tegens het vercopen van de
windemeul tot Dieren 20) ende het getimmer op
S.H. I S grondt 6- 0- 0

Voor touwen in de stal op Dieren aende Laa-
tierbomen gebruijckt 4-15- 0

IvIeijster El bert Jansz., tinnllerman, wegens
arbeytsloon aen S.I-1o"s huys daer Hannen de
Veerman toe Dieren woont 7- 4- 0

Hendrick Jansz., pannebacker, voor 200 grote
pannen op Dieren gelevert 2- 0- 0

19) Het bedrag is doorgehaald. De rendant moet nader bewijs
leveren. Vergel. 1660 Uitgaven.

20) Arnold Plaet heeft ca. 1648 zonder toestemming een wind-
molen en een huis geplaatst op een stukje land van de
Prins. Hij gebruikte .wa.nt ende lant sonde r yets te be··
taelen i. Stellig is dit de wi.ndmo.Ie n afgebeeld op de
bekende kaart van Syn Hoocheyts Wiltbaen tot Dyren,
voorkomende in het werk van Arend van Slichtenhorst ,aan
gezien bedoelde molen aan de Spankerense zijde van Dieren
moet worden gezocht. (wordt vervolgd)



EENBESCHRIJVINGVAl'qRHEDEROORD
door

R. Vrartena

8.

OVERDEGESCHr::.I:DE:NISvan het landgoed Rhederoord is in de
loop der jaren vrij veeL bekend geworden en gepubl Lceerdvhe t
laatst in het boekje van wijlen de heer H.R. Hof'e nk , waarin
een reeds eerder gepubliceerd artikel van schrijver deZes gro-
tendeels werd opgenomen.
Het materiaal dezer publicatién werd gevonden in het familie-
archief Brantsen, waarin zoveel archivalia bet reffende F.he-·
den en Rhederoord berusten.
In een eerst sinds enkele weken geleden verworven aanwinst
trof schrDver een foliovel aan, dat een beschrDving van Rhe-
deroord en een korte biografie bleek te beva't te ri van de hand
van Mr. Jacob Pieter Theodoor Brantsen? burgemeester van
Rheden en Rozendaal, en vanaf 1829 tot aan zDn dood in 1880
eigenaar en bewoner van het huis Rhederoord.
Deze beschrijving en auto-biografie is heLaas incompleet en
ongedateerd. Daar er echter sprake is van het station, mo-
gen wij aannemen, dat het tussen ca. 1865 en 1880 zal zijn
geschreven.
De vele kleine en volkomen onbekende f'e i.te n , in het bijzonder
wat betreft de verklaring van bepaalde namen, zDn aanleiding
deze korte en incomplete beschrijving hier in zijn geheel te
publiceren

R H EDE R OOR D.

Deze naam is ontleend aan den Oord dat gelegen was in de
weide zuidzijde van het Huis, eenigzints zuidoost, zie de
oude kaart van ... 00 ••

De naam van de middelste (over het huis), de eerste rechts
en de derde links herder komt daarvan, dat op het laatst
der 18de eeuwen het begin dezer op eIken herder (berg) een
bank stond, waarop geschilderd was een herder met schapen.
De namen Kokkenberg en Kokkenkamp zijn oud, zie kooppapieren
van die gronden.
Het Juffersbowchje (zie perkamente kaart) schDnt afkomstig
van de naam der vroegere eigenaresse Jufvrouw 'l'er steeg.
De Vlassenbergtot omstreeks 1840 heide, werd gebruikt tot



9·
het droogen van vlas en heeft die naam alzoo bekomen.

Cadix. Op een zeer koude winter dat aldaar gewerkt werd,zei--
de een arbeider die ter zee had gevare ns "het is hier zo koud
als te Cadix" , vandaar die naam.

Oude Sluitallee. Dit was vroeger de sluiting van de wande-
lingen, terwijl west daarvan alles heide was. Omstreeks 1800
of 1810 schijnt die heide gekocht en met dennenzaad bezaaid
te zijn, althans omstreeks 1824 zijn daar paden gemaakt door
den architect Post, waarbij de ondergeteekende tegenwoordig is
geweest.
Vóór dien tijd, zoo als het schijnt is de heide gekocht west
van de dertien stammen of rondeel en langs de zigzagen toen
met dennen bezaaid~

Dertien stamrnen of RondeeL De 13 stammen waren vroeger wer·-
kelijk een beukenboomverdeeld in 13 stammen, met water erin,
waarede honden vroeger gingen drinken. Er bestaat, naar mijn
inzien geen reden omte ge1ooven, dat dat water iets anders
zou geweest zijn dan regenwater, dat ingesloten zijnde, weinig
of niet .bloot gesteld Was aan uitdamping.
Toen er in 1824 wegen waren gemaakt door het dennenbosch tus-
schen de oude sluitaJ.lee en de Haverlaridsche of Plakweg,werd
de buitenste weg of allee de nieuwe Sluitallee .

In 1;3"'15 of 1816 viel een wolkbreuk aan de zuidzijde van den
Rouwenberg, waarvan het water een rastenverk, staande aan
de grooten duiker bij het station medenam, alsmede een klei-
nen duiker onder den weg, welke duiker begroeid zijnde en
het water niet kunnende verzwelgen den geheelen weg en dui-
ker wierp in den IJssel, makende een gat van 40 voet diep en
80 voet breed. Toen was het land genaamd de Kluis omgeven
door alleeénvan .zware boomen. De communicatie van Zutphen
naar Arnhem door de wolkbreuk afgesneden zijnde, werd uit de
allee langs de heerenweg één boom ~veld omde voertuigen -
door te Laten ; ten einde voorbij het groote gat weer op den
weg te komen.
Een en ander hersteld zijnde, werd een jonge boom gepoot waar
de oude weggenomenwas en deze boom staat er nog (een eik).

De straatweg is gelegd in 1825.
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De Kaap van goede hoop pleegt te zijn onder de eikenboomen
tegenover de grooten duiker boven omschreven. Eene bena-
ming van het begin dezer eeuw, toen de jongelui die teRhe-
deroord logeerden daar gingen zitten om de voorbijgaande rij--
tuigen en personen te zien. In die tijd was de familie Neveu
uit Utrecht op Middachten. Zedert is een nieuwe kaap --ge:::-
komen aan het westeinde van het Warrenveld, eene hoogte die
waarschijnlijk hooger is dan de Rouwenberg en van waar men
over de heidevelden van de Rheder Markt uitgestrekte verge-
zichten aantreft.

Het Philosophenpad. De oorsprong van die naam is onbekend.
Als bijzonderheid echter valt te melden dat de dennen,die tot
op een zekere hoogte zijn aangeaard, in den storm van 9 no·-
vember 1799 of 1800 zijn omgewaaid en weer opgezet en toen
gehouden door die aangebrachte grond. Alzoo kan men hunne
ouderdom berekenen.

De oorsprong van den naam het Deeltje is mij onbekend, dat
van het Zwanendeel tje verklaard zich door den vorm van een
zwanenhals 0 Zie de kaarten.

Het castanjebosch met oude beuken. Het komt mij voor dat die
beuken kunnen zijn overgeschoten van het RhederbOsch in 1672
door de Franschen onder Lodewijk den 148 ver-brand. Zie mar-
kenboek.

Het spekgat • De boeren borgen hun spek enz. in dat gat toen
de franschen aankwamen op het laatst der voorige eeuw. Van..
daar die naam.

In 1831 is de omtrek van den Houwenberg en omhet Warrenveld
door de Domeinen, toen eigenaren van de Dierensche plantage
(of liever beheerders) met dennèn bezaaid,
De oorsprong der benaming van Warrenveld of Wormveld is mij
onbekend. .

(wordt vervolgd)

GODRONENTHOb~SSEN

SCHRIJVENVELPSEGESCHIEDENIS

door E.J.Janseri (vervolg)

Meerdere fransche troepen kwamen in Velp. Sommige trokken
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naar Rheden,Wilar zij in schermutseling kwamenmet de veree-
nigde (geallieerden "dus ) •. De Custos ter dezer plaatse was
aangewezen om de blijvende llliliti:Ürenkwartier te geven .•. Ter-
wijl deze bij eenen vriend. was; kwamzijne dienstmaagd hem roe--
pen',e-n zeide ~ Custos, kom dadelijk naar huis ,want.de f ran-
schen zijn bezig uwe inboedel te rooven. .Ik Liep , zoo ver':"
haalt hij, weder ontroerd naar huis en tot mijn schrik zie ik
3 huzaren en 3 Lnf'arrte r-i.st en, die bezig waren alles stuk te
slaan. Zij eischten mijn geld en goed, mishandelden mijn
vrouwen dienstmaagd en zettenhmdesnaphaan op de borst.
Hun eisch was e geld of uw Leven, Deze verkeerden in èene ze-
nuwachtige toestand, wat ligt te bedenken is. Toch. hielden
zij zich goed en hielden het geheim bewaard, waar mijn geLd
geborgen was. Evenwel is haar spaargeld J 27.-, benevens
een paar zilveren gespen à f 8. - haar kleederen en die der
dienstmaagd op 40 à 50 gld. getaxeerd, verdwenen. Ookmis--
ten wij spek, dassen, kousen, schoenen, hemden en ander gced.
De Custos nam de vlucht, nam zijn vrouw mede en kwamop Over--
beek. Hij deed aan den kapitein zijn beklag. Deze ging mede
en vond de Franschen verdwenen. Hij was van de waarheid van
het gebeurde overtuigd.

Alle lof komt toe aan de à.ienstmaagd van den Custos. Hare
naam Hennina Donderwinkel wordt in ere gehouden, trots het
groot gevaar, waarin ZD verkeerde, heeft ZD zich als vrouw
ridderlijk gedragen en mogt er in slagen deze indringers te
misleiden en de effecten van haar meester te behouden. Het
gestolene was reeds dan genoeg voor de oude Custos - aldus
Thomassen. . .
I S Avonds keerde de Cust os huiswaart s e IJ. zag t ot zijne ver-
wondering, dat hij weder een luitenant en een kapitein in.
kwartier had gekregen, hetwelk hem in zulk een verwarde huis--
houding lllet welkomwas.
De pastorie werd. ook niet vergeten en, alhoewel db Pred.ikant
op Overbeek was en zijne dienstmaagd elders, zoo kwamde 30
man voor een gesloten deur. De voordeur werd met geweld
opengemaakt, men drongbinilen, alle binnendeuren, die ge_
sloten waren, werden met geweld vernield, alles overhoop ge-_
haald en wat maar eenigszins hun geschikt voorkwam medege-
nomen. Daarna stichtte men brand en verliet het huis.
De Custos, die een wakend oog hierop gehouden had, bemerkte
bij hun vertrek, dat er brand in huis was. Met de buren snel--
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de hij er heen en wist den voortgang te stuiten.

(wordt vervolgd)

UIT DE LEDE:NKRING

Ingeschreven werdem

Heer en Mevr. van den Barselaar-Esser, Rheden.
Mevr. H.F.C. Berkenpas-Oostra, De steeg.
J. Broersma , Dieren,
H.C. Brouwer, Rheden.
Mevr. Brouwer-v.cLWesteringh, Dieren.
Mevr. J. van Egmond-van Bergen, Velp,
Mr. vV .Ellens, De steeg.
Mevr. B.l<;lsinga-Anema, Velp.
H.G. Eyssink, Dieren,
H. Fernhout, Velp.
H.A. de Graaff , Velp.
Th. Kolkman, Dieren.
D. van Leeuwen, Velp,
W.W. Meijer, Velp.
Heer en Mevr. Dr. de Raad-Sluyterman, De steeg.
Mevr. B,S. Reimeringer-van Loon, Dieren.
Mevr. G.H. Richter Uitdenbogaardt, Velp.
Mevr. H.A. Veen-Werkhoven, Velp.
A.T. van Veen, Rhedeno
J. Veenendaal; Velp.
W, van de Wal, Velp.
H. Wegman, Df.e re n ,
W.J.H.M, van Zadelhoff, Arnhem.

Afgeschreven werdeng

lVIej. J. Meijerink, De Stee g.
M.A.J. de Zwaan, Die re n ,

Het aantal leden be ei raagt thans 262,



KRINGNIEUWS

DE HISTORISCHE TENTOONS'l'ELLING
TIJDENS . I/~ 000 JAARRHEDEN"

door H. Kerkkamp
-~-

'I'oen de oosturen van Rhedens Dorpsbelang en van de Oud·-
heidkundige Kring Rheden-Rozendaa.l vorig jaar van gedachten
wisselden over een programma voor eventuele f'ee at vi.er-ing ,
was een der eerste punten een historische tentoonstelling,
waaraan de Kring haar bijzondere medewerking zou runnen ver-
lenen.
Zeis een programmapunt gebleven. Voor de Kring namen in
het subcomité onze voorz i t te r-, dr J.F.'van Oosten Slingelarid
en de heer F.Vif.Boers zi.t t i.ng, , De andere leden waren Mevr.
Thalen-Burgersen de heren J.C.Liet en J.Westhoff.

Naar onze mening is de expositie bijzonder goed geslaagd~ er
waren veel interessante dingen te zien en de opstelling viel
zeer te loven. .
Veel werk moest verzet worden. Dat weten insiders maar al te
goed, Een zo kostbare en kostelijke collectie waait nu een-
maal niet zo maar door de wind bijeen.
Bij de opening zei iemand uit het archiefwezen tot schr. ~ 11Je
zult wel blij zijn, dat het zover is". - ft Was aan het ver-
keerde adres, maar de organisatoren zijn zeker verheugd· ge-
weest J Ze kunnen echter met voldoening op hun arbeid terug·-
zien. Naar we vernamen, heeft men in het bijzonder aan de me-
dewerking van de heer H. Fer'nhout veel te danken.

Bij de rondgang vroeg de zilverkast het eerst de aandacht s
twee prachtige Avondmaalsbekers van de Ned;Herv.Gem.? kànde·-
laars~ theepot, melkkan, lepel en vork uit de collectie Brant-
sen. Aan de overkant viel het oog op een tweetal vitrines
met artefacten, urnen, kannen, stenen 'bijl , hoofdzakelijk van
de heer Roosa.

In het midden der zaal herinnerde een stand aan het vooral
agrarische dorpsverleden~ de oude ploeg, die de bouwvoren
scheurde, zaadvat ? haverschoof , waar van ondereen vos loerde,
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bijenkorf, eekhruner, plagzicht, zelfs rode zakdoek, blauwe
kiel'; drinkèriSkruik en pannakoeke n-voor de meiboomrorrtbr-akan
niet.

Omdit middenstuk de verachf.I.Lende stands.:Schilderijeng we
noemen IJssel met veerhuis door- .Iohanna Pi.eneman, een paar
Goedvriends ~ Gijs van Zadelhof:f .baanveger op de Laak 9 die kof
fie verkocht voor 2 ct. per kop ,.I?igaren voor 1 cent het stuk,
van D.W. Nijenhuis. De tekeningen, aquarellen, gravure e vf'oto ' s
(vele van Vhm K. Steffen) waren vele 0 ,.

Voor de meer· intens belangstellenden waren ook de kaarten zeer
beziens\'Taardig en Leer-zaams Kaartboek van st. Catha:rinàGà::;t
hu.iaj- CaaTte van den Onsaligen Bos, Esaop en Den Rouwenbe:rgi
de bekende kaart van het Rheder Bos door van Lindt; kaartje'
van het 'Worth-Rheder Bos door [Tic, van CeeLkerck ; kadastrale
kaarten. In dit verband moeten ook twee maque-ttes genoemd
wordeméén.Rhedenanno 1830 (wat een werk is dat geweest ~)
en de andaro van het scho.Iencomp'Le x, .
De beschikbare'plaatsruimte: dwingt tot beperking, dus tOt on-
vol Led.ighei.d, Toch moeten we nog melding maken van een stand
van de betoni.nduat r-Io de Meteoor en een van demotçrenfabriek
Thomassen~ De laatste osm, met een miniatuur 2iuiggasmoto:r
van 15 pk , do<?rde leerlingen in 9 maanden vervaardigd. lVfe:r:i
heeft er nu al van 2000 pk en in de toekomst zullen er van
nog groter ~mvangworden gefabriceerd.
Op het podi.um trof men de nu.m.atuur- kermis van de f'a. Wa:sse.."
naar en v ,d,Velde aan. De kermis romantiek trok vooral de
jeugd. .
Op de laatste dag telden we op een lijst bij de s't anrtaf'e.I van
Za,èlelhoff 28 handtekeningen van leden van dit geslacht 0 Waar-
schijnlijk mogen we hieruit de conclusie trekken, dat het beo
zoek zeer goed was. . .

Nader' vernemen we,dat pl.m. 800 volwassen~n en. 250 kinderen
de tentoonstelling bezochten. Met nog ongeveer 500 abonnement-·
houders korrit 'ren tot een totaal van rond 1.500.bezoekers.

De heer H. Kerkkamp9 penni.ngmeeste r- van onze Kring? vierde
op 9 mei j.l. zijn 70everj'aa:rèlag .: Aan belangstelling en be-
wijzen.van waardering voor zijn histOrtebeschrijveride werkzaam--



15·
heden ontbrak het TIle~. Burgëmeester Drost overhandigde hemj

namens het Gemeentebestuur9de zilveren Lagpanni.ng der Oemeen-
te. Het bestuur vanjinze Kring huldigde de-jubilaris met bl oe,"
men,

WI1lTERPLAN}\.lEN"Ook het komend seizoen brengt een aantal le-
zingen, die zoals gebru.ikelijk in verschil-

lende plaatsen worden gehouden.

Op NAAlIIDAG10 OK'1'OBERspreekt Mr.H.J.Steenbergen uit Groenlo
te Dieren over het noordelijk deel van de Achterhoek~
Op DINSDAG22 NOVEl\/ffiERspreekt de heer G.D.v.d,.Heide uit
Schokland in De steeg over archaeologisc.b. onderzoek in het
Zuiderzeegebied.
OpWOENSDAG11 JANUARIspreekt de heer Ä. Bicker Caarten uit
Leiden te Velp over Windmolens 0

Op M.AJUIDAG13 FEBRUARIspreekt .ne. J.M. GoM.Brinkhoff uit Nij··
megen in de steeg over z~jn woonplaats. In JULI wordt een
excursie naar NJjmegengemaald.
Op VRIJDAG24 KP...ARTwordt de algemene ledenvergadering in
in De steeg gehouden waar het lid§de heer P.S.Blauw spreekt
over klokken en klokkenspellen.

PUBLICATIES.

Verkrijgbaar zijn nog;

F. van Zadelhoff - "Dieren? Spankeren en Laag Soeren in
vroegere tijden'l

R.H. Hofenk - ;;Van steeg tot De Steeg
(elk f 3.-franco)

H. Kerkkamp - "De Oude .Ian" en "Rhedens Verleden"
(elkf 3.25 franco)

'l'e bestellen bij de secretaris-redacteur.
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KASTEEL MIDDACHTEN

'l'ijdens onze zomsr-t och't naar Amerongen gaven
verschillende leden de wens te kennen nu ook
eens een bezoek te mogen brengen aan het kas-
teel Middachten,· dat men gerust de· pendant van
A.me~o.ngenkan noemen dooreen zekere overeen-
komst in bouwen historie.

OpWO.CNSDAGAVOJ\TTI28 SEPl'ElVINERa. s 0

is er gelegenheid voor onze leden tot een rond-·

gang onder deskuncl_ig geleide.

Een avondbezoek is zeer aantrekkelijk wegens de
stemmige verlichting in het kasteel.

Deelnemers geven zich uiterl~jk tot 24 septem-
ber op bij de secretaris 9 E.-J.Jansen9 Hogestraat
7, Dieren, tel. 08830-4692.
Na storting van f 1.25 per persoon op giro
881244 t,n.v. de heer H.Kerkkamp te Velp ont-
vangt men een toegangsbewijs met vermeLdi.ng ,
hoe laat men op de brug voor het kasteel ver-
wacht wordt. De rondleiding vindt nol. in
groepen plaats? de eerste begint om half acht,
Introductie kan niet worden toegestaan.

Namens het Best uur s

Dr. J.F. van Oosten Slingelanc19 voorzitter,
E.J. Jansen~ secretaris .

.!
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