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Het geven van eenleort overzicht van de eerste tien La-
vensjaren van onze Kring is een aangename, doch moeizam~
taak. AanGenaam omdat'er Ve8.nmeet af aan groei en bloei
was. Moeizaam omdai er zeer veel gedaan en bereikt kon
worden.

Terugziende op de afgelegde weg past ~et ons niet te roe-
men op de toewijding der bes tuur-e Leden , doch wel op de ()11-

verflauwde belangstelling der leden, die inspirerend en
stimnlere21d nerkte.
We mogen voo~ts constateren dat in 1954 de tijd rijp was

voor de oprichting van een Oudheidkundige' vereniging voor
de gemeenten R~1Gdenen Rozendaa l . Aller1!Tege openbaarde
zich groeiendè belangs telling voor het verleden en die .in-
teresse in de hi s tor-i.o duurt onve.rminder-d voort. Daarvan
getuigt ook de voorspoed van het uit otize kring (in 1957)
voor-t gekomen "Contact van Gelderse Oudheidkundige Vereni··
gingén en -r.lusee}'.
Toen in novenbe r 1953 een ingezonden stukje in de plaat-

selijke bladen de publieke mening peilde over de stichting
vaneen oudheidhmdige kr i.ng , meldden zich prompt 20 be-
langstellenden. :en 'cjjdens de oprichtingsvergadering op
11 januari 1954 in hotel de Engel te De steeg, waarvoor
120 ultnödigil1ge11 wa.ren verzonden, gaven zich 34 personen
als lid op. Den getal, dat de bescheiden verwachtingen
over-t rof , Sindsdien is het ledental onafgebroken blijven
toenemen.' Hu, tien jaar later, bedraagt het 323.
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Om nog wat getallen te noemen: 50 lezingen werden gehou--

den, waarvan verschillende door leden, afwisselend te De
Steeg, Velp en Dieren. En eenmaal werd, in semenwe rka.ng
met de zustervereniging "Prodesse Conamur " te Ar'nhem , a L.
daar een bijeenkomst georganiseerd.

23 grote of kleine excursies werden gehouden, waarbij
dichtbij gelegen objecten evenmin werden versmaad als
verderaf gelegene.

Het bestuur kwam 30 maal in vergadering bijeen. De merk-
waa.rd i.gs t e bestuursbijeenkomst vond plaats in de auto van
de voorzitter tijdens een rit naar Twente, waar o~s be-
stuur ta gast was bij een historisch gezelschap.

Al met al werden onze leden in de gelegenheid gesteld
hun historische wetenschap te vergroten en ke~nis te ma-
ken met vele historische monumenten en verzamelingen in
Gelderland en daarbuiten.

In een reeks historische beschrijvingen van dorpen en mo-.
numenten in onze gemeenten werd het werk van ter zake kun·
dige leden voor het nageslacht vastgelegd. Zo versc~enen:
1957.
1958.
1959.
1959 .
1960.
1962.
1962.
1963,

"Geschiedenis van Ellecom" door A.van der Burg
(uitverkocht)
"Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in vroeGere tij-
de~! door F.van Zadelhoff (nagenoeg uitverkocht)

"De Oude Jan" door H.Kerkkamp (3. -) .
"Van steeg tot De Steeg" door R.H.Hofenk (uitver ..
.kocht).
"Rhedens verleden" door H.Kerkkamp (uitverkocht),
"De Voorgeschiedenis van een dorp" (vroeg-Velp)
door H.Kerkkamp (3.25).

11 Geschiedenis van E'lLecom". 2e herziene druk (3.25) <.

"Rozendaal, een heer-Lijkhe'id" door H.Xerkkexxp (3.25) ,.
Evenals het Kringorgaan, de "Mededelingen", waarvan 25

nummers met variërende inhoud verschenen; werden ook onze
uitgaven en convocaties op keurige wijze en op tijdgesten-
cild door de heer H.W .M.Hupkes te Ellecom.

De Kring liet voorts een vijftal oude prentbriefkaarten,
dorpsgezichten van Velp, opnieuw uitgegeven (nagenoeg ui t--
verkocht), organiseerde bij het 1000-jarig bestaan van het
dorp Rheden in 1960 een historische tentoonstelling, ad-
viseerde het Gemeentebestuur van Rheden bij streatn.s,amge-
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ving1 wist te beYrerken, dat een oude zeldzame kaart van
het Rhederbos voor de Gemeente Rheden behouden bleef en
verzamelde in zijn archiBf historische boeken, prenten en
kaarten van de omgeving. Kortom, het doel van onze vere-
niging] beschreven in artikel 2 der statuten, werd zo
veel mogelijk nages t reef d i "De bevordering van de kennis
der geschiedenis van land en volk van de Veluwezoom, in
het bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaa L'",

Ook de pogingen tot behoud van een zeldzame Taxus Bacca-
ta te De Steeg ei1het pleidooi voor de restauratie VEn de
Velpse Watermolen, alsmede de organisatie van een wandel-
tocht voor landelijke ruiters in 1955 mogen genoemd worden.
Ten behoe~e van onze jeugdige leden werden enige kleine

excursies georganiseerd.:.1et medewerking van Rhedens Geme~n..
tébestuur werd in 1962 eén ontvangst bereid aan bestuur en
leden van de zustervereniging IlNumaga" te Nijmegen,
Gememoreerd dient te worden dat een

drietal verdienstelijke bea tuur-s Leden u.n de afgelopen tien
jaren aan onze Kring is ontvallen. Het zijn de heren A.
van der Burg, F.van (Zadelhoff en Mr Th. Rijnenberg. Dank-
baar gedenken wij hunarheid en toewijding,

Bes tuur-swi es el i.ng kwam overigens niet vaak voor, Daar-
van getu'igt 't volgende lijstje van Tuncb i.onar-Laeen s
Dr J,F,van Oosten Slingeland (voorzitter) 1954
E.J.Jansen (secretaris) , 1954
H.Kerkkamp (penningmeester) 1954
Mr Th.Rijnenberg 1954 - 1963
F.vah Zadelhoff 1954 - 1963
S.Jansen (archi~aris) 1956 - 1961
A. van dèr Burg 1957 - 1961
F.1il.Boers (archivEris) 1961
P. S. Blaamr 1962

Onze Kring heeft een goede en vruchtbare tijd ach't er de
rug. Fataal zou het zijn van dit herdenkingsmomenteen
rustpauze te maken met de gedachte: "We zijn er, het 'loopt
verder wel", Daarom gaan we zonder dralen door, gesteund
door een trouwen beLangs t eILend ledental. Laten wiJ dank-
baar terug- en voorui tzien in dezelfde overtuiging", die de
eigenaar van het ~nvolprezen Middachten bijna 400 jaar ge-
leden de volgende woorden in steen deed beitelen~
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•... Want dit huys wort .VEl.n
iemand getimmert. Maar diet
alle geschapen heeft; Dat is
Godt.

Ka das t e r,
basis van belasting, bron van informatie.

doorDr J.F.van Oosten Slingeland.

De instelling van het Kadaster is te danken aan een de-
creet van NapoLeon, Het was de autoritaire daad van d.e
:0'ransekei ze:r , wiens centrale administratie ~elloef-cehad
aan een regelmatige en billijke heffing van de grondbe Laa-
ting. Om dit doel te bereiken, was het onvermijdelijk,dat
perceel voor perceel werd opgemeten en in kaart gebracht;
de eigenaren en andere zakelDk gerechtigden ~erden be-
schreven en de belasthare opbrengst werd geschat.

De grond was vanouds een dankbaar object van belasting-
heffing. Grond is niet te verdonkeremanen en het is gemak-
keLijkte constateren, welk gebruik ervan wordt gemo..akt en
welke vruchten er worden voortgebracht. Het is echter ook
e~~ object, dat aan verandering onderhevig is. Land kan in
cultuur worden gebracht, gebouwen worden gesticht of afge·-
broken , bossen worden aangelegd en gekapt, en ook kwam het
voor, dat in crisistDden boerderDen leeg stonden en het land
braak bleef liggen. Vandaar de noodzaak de belastingheffing
op grond van tDd tot tDd te herzien. Echter, een herziening
is een groot werk en men gaat er niet spoedig toeover~

In de laatste jaren van de tachtigjarige oorlog heeft zich
een toestand voorgedaan, die een herziening en vermoedelDk
ook een verzwaring van de belastingheffing noodzakelDk m&ak-
te. Voor Qnze streek geven de kwartier-recessen van Veluwe
daarover informatie. Op 25 mei 1643 wordt een instructie
opgesteld voor de commissarissen tot examinatie en opne-
ming van de kohieren der verponding. Blijkbaar voldeden de
oude schildtaalregisters niet meer. Een jaar later volgt
de instructie voor de geautoriseerden tot het maken van de
kohieren. In 1649, dus na vijf jaar,.worden de kohieren ria-
der bekeken en op 21 october 1650 vindt eindelDk de verde-
ling in quota plaats. Verponding werd geheven van lande-
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rijen, tuingrond, boomgaard, domeinen, tienden en hypothe-
ken en wel 1/6 penning der geschatte jaarljjkse huurwaarde
onder aftrek der ambt s - en dorpslasten; bij gebouwen, hui-
zen en molens wer-d op dezelfde wijze de negende penning ge·-
·heven. Een belasting dus ven 16 2/3 7~ op het inkomen uit
ongebouwde-· en van 11% op dat uitgebouwde eigendommen,
Uit 1749 dateertde-ördonnantie op het heffen van gene-

rale middelen en boofd- en haardstedegeldin het kwartier
van Veluwe. In ieclerampt? richterampt of heerlijkheid zuL:
len lijsten 'iJorclen aangelegd, die moeten beva t ten s het tal
der huizen; de namen 'der bewoners, het aantal hunner kinde-
ren en meiden of knechts) de hoeveelheid haardsteden, bij
boerderijen dèvermelding' erve of katerstede en tenslotte
het getàl· der molders .gesaai ? dat werkelijk of al thans ge·-
woonlijk in gebruik is.

Gaven de schildtaalregisters niet meer dan de namen der
belastingplichtigen en hun fiscale verplichtingen, de ver-
pondingskohieren van 1650 werpen meer licht op de situatie
door bui tenclien gegevens te verschaffen over oppervlakte
bouw- en grasland en over eigendom én pacht. Gegevens o-
ver de grootte der behuizingen en hun bewoners vindt de
onderzoeker voor het eerst in het Raard~tederegister van
1749. De ve rpondd ngs kch i.er en ui tde 18e eeuw geven, het
is jammer,weinig meer inlichtingeridan de door de betrok-
kene verschuldigde belastingperiningen. Vergelijkt men de
kohi.er err-met eLkaa.r-, dan blijkt er inde loop der jaren in
de scha ttirigé:l weinig te wor-don gewijzigd. Zo was de toe-
stand aan het eind van die eeuw rijp voor verandering. Niet
alleen zouden de schattingen per 'oppervlakte moeten wor d.en
herzien, menzouóok dé grootte der percelen nauwkeurig
moeten vast~tellen. Volledig zotihet werk eerst zjjn, als
al het gemet erie oo'k in kaart zou zijn gebracht.

Met het met en en karteren heef't men in de Meijerij van 1 a-
Hertogenboscl1een begin gemaakt, maar van het resultaat
heeft men vtegens de omwenteling van 1795 niet kunnen profi-
teren bij de belastingheffing. Tijdens het Koninkrijk Hol-
land is het werk ueer opgevat, maar ook deze poging leidde
niet tot resultaat. De kaarten zijn blijkbaar vernietigd,
in het Rijksarchief vindt men van sommige gemeenten slechts
lijsten van belastingplichtigen en hun perceelsgewijs ver-
melde grondbezit.
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In 1812 begint in ons land het kolossale werk der kadas-

trale opmeting en kartering, waarbij veel oud-officieren
worden ingeschakeld. In 1831 was men er voor het gehele
land mee gereed en op 1 januari 1832 werd het Kadaster in-
gevoerd. Vervaardigd waren de kaarten, de z.g. minuutplans,
waar-op elk perceel, dat bron was voor een afzonde r-Lijke hef-
finG van grondbelasting, stond ingetekend. Gereed waren
de kohieren, waarin de percelen afzonderlijk genurmnerd met
hun eigenaren, hun grootten en hun belastbare opbrengsten
stonden vermeld. Klaar tenslotte waren ook de leggers,waar-
in iedere eigenaar met het hem toebehorende grondbezit Has
opgetekend.

Zo ligt er in het kadastrale archief een rijke')ron van
informatie voor hen, wie de geschiedenis van de streek ter
harte gaat.

Niet alleen vreten wijwat wie aan grondbelasting moest be··
talen, maar ook, en dat is belangrijker, beschikken YTij door
het kada.st er over een exacte vermelding van het grondge-
bruik. De kaarten tonen de perceelsvormen, wat conclusies
mogelijk maakt over de ontginningsgeschiedenis. De schatting
van het belastbare inkomen tenslotte geeft een indruk van
de kwaliteit van het object.

De aldus vastgelegde toestand was een momentopname. Hier
eerder, daar later werden percelen bebouwd, gesplitst, ver-
kocht, vererfd, hetgeen tot wijziging van kaarten en kohie-
ren leidde. Zulke veranderingen werden (en worden) ingete··
kerid op de z,g. bijbladen en vastgelegd in suppletoire re-
gisters. Onveranderd bleven de oorspronkelijke kadastrale
stukken. Zijvormen als het ware een venster, waardoor yrij
niet slechts de toestand kort vóór 1832 gadeslaan, maar
waardoor wij ook uitzicht hebben op het grondgebruik in de
daaraan vooraf'gaande jaren, soms zelfs eeuwen.

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring acht deze archie--
ven van zo groot belang voor het bestuderen der geschiede-
nis van deze streek~ dat het wil komen tot een eenvoudige
uitgave van deze gegevens. Het tienjarig bes taan van de
Kri.ngis een mooie aanleiding om met dit werk te beginnen.
TIet erkentelijkheid moet vermeld worden, dat de Hinister van
Financiën zijntoestemming gaf tot kosteloze raadpleging der
kadastrale archieven. Yfas destijds het vervaardigen· der
kaarten en kohieren een groot werk, het copiëren ervan is
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voorwaar ook geen geringe taak. Met grote dan9aarheid
moet hier de naam worden geschreven van ons lid, de heer
F.W.Boers, oud~hoofdofficier rl~r Genie, die belangeloos
de kaarten heeft overgetekend. Hij en de heer 1.Koo1· sc hr e '
ven ook de oorspronkelijk aanwijzende tafels over. Er zul--
len nog jaren voorb ij gaan, alvorens het gehele gebied van
de Oudheidkundige Kring in deze vorm zal kunnen zijn ui tge,-
'geven. Met de kadastrale gemeenten Razendaal en Rheden
wordt dit jaar het werk begonnen

Tichelen strüken en doorbranden.
door ILKerkkamp.

11Het geschiedde? als zij tegen het Oost en tDgen", dat zij
een laagte vonden in het land Sinear; en z~ woonden al-
daar. En zij zeiden een ieder t6t zijnen na~~te: Komaan,
laat ons tichelen strijken en wel doorb r-and.enj" -

De baksteenpropaganda haa~t o.m. deze. t~ksiuit Genesis
IX aan,. als zjj betoogt, dat deze industrie de oudste ter
werel d is. De' bakermat ,der mensheid moet men zo.eken in
de vruchtbare dalen van Euphraat en Tigris en ]\fijI, in Ba-
bylonië en Egypte. .Het slib, da t de bodem zijn wasdom ver-
leende, diende tevens om,stenen te vormen' voor de bouw van
hun woningen en om kleitabletten te maken, waarin de ,
schrifttekens werd.en gekrast. Gebakken, vormdendezë Laa t-
ste de 11 t.af'e Len" van de werken hunner bi.b Li.o t.heken i Vol-
gens een Chaldeeuwse (Babylonische) inscriptie ZOl..l. degene,
die in de Bijbel Noach rror dt genoemd, even voót de. zond,-
vloed zijn baks terren bo eken bij de stad Sippara hebben be-
graven en nadat de vrateren waren gezakt J weer :Q.ebbenopge-
graven, lezen \Te in nGelre IS baksteenindustrie", was.raan
we een en ander ontlenen.

De grote bouwwer-ken van deze mensen waren ook uit bak-
steen opgetrokken. Het eerste machtige gebouw, waarvan de
omtrekken uit de nev eLen der historie opdoemen,was van

,baksteem 11Komaan, laat ons tLcheLen strijken en wel door-
br-anderil " ., •. "laat ons voor ons eene stad bouwen en ee,-



8.
nen toren, welks opperste in den hemel Z~ •••• II? de toren
van Babel uit Genesis XI; de Zikkoerath, detempeltoren,
11 die z~n top naar de hemel verheft" van de Babyloniscl1e Lri-
scripties.

De Israëlieten moesten b~ de vleespotten van ~~Jpte voor
hun onderdrukkers tichelen maken, welke voornamelijk als
siersteen werden gebruikt.

De baksteenindustrie de oudste ter wereld? Oeroud z é-

ker. De archeologie is een jonge wetenschap, maar z~ heeft
reeds over vele tijdperken nieuw licht doen schijnen. En vrie
weet, wat de geleerden der spade nog vinden zullenl De oud-
ste? Wat de westeuropese ijstijdmensbetreft? ligt het wel
even anders. Deze prehistorische'voorouder woonde onder
overhangender-,tsen en in grotten, waar h~ beschutting te-
gen de invloeden van het klimaat zocht en vond. IS Zomers
volgde hijechter de rendierkudden, zijnbestaansbron, nae.r
het noorden, achter het zich terugtrekkende ~s can. Tot
de omgeving van de Doggersbank toe . Dan zal zijnwoni ng uit
een kuil, overdekt met takken en huiden, hebben bestaan.
De vervaardiging van vuurstenen wapenen en werktuigen werd
ter hand genomen, lang vóór men aan het bakstenen huis toe
was. Door vaklieden moet die fabricage z~n geschied; men
kan van een industrie spreken. Bijhet zoeken naar de eer-
ste vuur-s t eenkno Llen 'werden de eerste schachten en mijngan,
gen gemaakt~ het begin der mijnindustrie.

In latere eeuwen war d door de grote bosrijkdom eel~st hout
als bouwmateriaal aangewend. De vroegste christelijke l:erk·
jes waren nog daarvan; te Ellecom zijnde verkoolde resten
van zo In heiligdom opgegraven. Vrij spoedig werden ze ver-
vangen door gebouwen van tuf- of druipsteen, van vulkani-
sche oorsprong, uit het duitse middengebergte. Daarvan zijn
de oude kerkjes te Velp, Rheden~ Ellecom en Spankeren. Eerst
daarna brak hier de t~d voor de baksteen .aan (na 1250): la..·
tere vergrotingen en aanbouwen van deze kerken, de vroeg-
middeleeuwse kastelen. Het baksteenformaat is groter dan
dat in later eeuwen.

Via de Romeinen leerde West-Europa de kunst van het steen-
bakken. We kennen ten z. van de noo r-de LijkeRijnarm over-
blijfselen van Romeinae· caet eLl.a, villal s, ovens. De grote
volksverhuizing zette de kultuur eeuwen terug. Eerst na
ca.. 1250 vatte men, wat het steenbakken betreft, de draad

-,
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weer op. Over de eerste drie eeuwen heeft ons medelid dr
Joh.Hollestelle haar dissertatie geschreven: 11De Steenbakke-
rijin de Nederlanden tot omstreeks 156ry'. Niet alleen over
het et eenbakken , maar ook over de broederbedrijvenz het bak-
ken van tegels e11dakpannen. En over veel dat met bakken
verband houdt. Voor de geschiedenis ~a~ onze streek zijnde
mededelingen onder Arnhem en Doesburg van belang: in deze
eeuwen kende men in onze omgeving enkel stedelijke bakkeriJ-
en. De stenen voor onze vroegmiddeleeuwse kastelen werden
wellicht hier gekocht.

Arnhem kende stadstichelers. In 1353 bezat de stad al
een IInova tyc:;helriell, een nieuwe steenoven. Er bestond
dus ook een oude. Lange tijdwaren twee ovens in bedrijf;
één in de Mars (aa~1de noordelijke oever van Rijn of IJssel)
en één in het (Arnhemse) Broek. In de regel treft men ze
aan de scheepvaart··vregaan . Vooral bij de aanleg van stads-
poorten en -waLlan en bij de vervanging van houten huizen
door stenen na de grote stadsbrand van 1364 Vlas de be-
~oefte aan ~aksteen groot. In deze tijdwe~d een boete in
natura of geld opgelegd; Voor de eerste wijze van boete-
doening werd de schuldigheid wel in een flink aantal stenen
bepaald. Bijhet voldoen mocht men tussen beide vormen kie·
zen.

Ook Doesburg had blijkens de stadsrekeningen een steenbak-
ker in dienst. H~ kreeg per duizendtal stenen een halve
gulden uitbets.aId. In het begin der 15e eeuw ontmoeten we
in die functie meester Reyner Winterpol, die tot een voor-
aanstaande Doesburgse familie behoorde9 welke ook in Elle-
com gegoed was.

Door verwering en afslijping voerd.en de grote rivieren
ui t het berghmd slib Hee~ dat in het deltagebied als klei
bezonk. Door de eeuwen heen ontstond een dikke laag. In
natte toestand is deze klei kneedbaar. Van het af te tiche-
len weiland tot de optasting van de rauwe stenen in de oven
is al een lange --eg.

Dan volgt het IIrreldoorbrandenll~ het bakken. Wie het
dichtst bijhet vuur is, warmt zich het best ~ dat worden
stenen van de beste kwa.Lt t ei t e kLt nkers; daarna komen de
gevelstenen en de binnenmuurstenen.

Het bakken geschiedde vanouds in veldovens. Deze beston-
den uit trlee evenrrijdigemuren met aan de buitenkant stook--
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hutten ertegen. De brandstof was meestal turf, soms ook
hout, later kolen. Het bakproces duurde pl.m. 8 w eken en
Vlas niet economisch.

De veel betere ringovens bezaten een ellipsvormig brand-
kanaal? wat een continu bedrijf mogelijk maakte. ~De kamer·-
ring- of vlamoven .is een verbeterde ringoven, rmarbij de 0·-

venruimte in kamers is verdeeld; hijwerkt gelijkmatiger en
economischer.

Eindelijk kent men nog zigzagovens, dat zijnringove~1s,'\"laar-
bij het ~randkanaal zigzag loopt, en tunnelovens, waarbij de
stenen m.echanisch door. de brandtunnel worden getrokken,' ~o-
dat werken in de oven niet nodig is.

De veldoven geeft 35% klinkers, de,ringoven 5j~? de vlam-
oven6r;ffo•.'.. ". •

Van de circa 240 steenfabrieken in ons land vindt men er
104 in Gelderland, bijna uitsluitend langs de grote rivieren.
Van de .tota.le productie haalt ons gewest ruim 6Ct~. De. klei
hier is/zeer geschikt. Waar in de samenstelling het ijzer
overheersend is~~ntstaat een rode kleur bijhet bakken, waar

'ikalk overheer~t,wordt de kleur geel. Behalve van deze
hoofdkleuren spreekt men van kleurig hardgrauw, miskleurig,
kleurig boerengrauw? rood binnenwerk,enz. Wanneer er van
Uaalsteen sprake is~ bedoelt men daarmee alleen een bepaald
formaat.
"In onze gemeente liggen de volgende f abr'Leken e

Vlamov'ensteénfabriek I'Velpl'N.V. in het Worth~Rl1edens'e
broèk;N.V.Waalsteenfabriek "De Muggenwaard" te Rheclen~
H.V.Waalsteenfabriek I'Windesheim", fabriek in de Eavikker-
waard. Haar domicilie. heeft hier: N.V. Steenfabriek IIBin-
gerde~' te Rheden-De Steeg, g~legen in de gem. Anger16. .

De N"V. Steenfa.briek I'IJsseloord" teWestervoort, aan deze
zijdev~n de IJssel, heeft vele gronden in hetVelps0 broek
afgeticheld. Op de tegenovergestelde IJsseloever ~indt men
nog een zevental bedrijven.

Velp bezit feitelijk geen steenfabriek·meer~ die teno.
van de Steenwaard ligt in het Worth-Rhederbroek, dat slechts
een deel uitmaakt van de kadastrale gemenrite Velp.

Het is niet bekend, wanneer het steenbakken in onze Ge~
meente een aanvang heeft genomen. In een lijstvari1556· van
percelen in het Velpse broek komt wel de w ei.denaara 11 de .
tijchgelcule" voor (nabij "De Durk'"}. We achten het niet
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waarschijnlijk, dat het een kleigat is. In latere eeuwen
vindt men hier de oven nhet Haan- of Haamrekil , daarna als
"De Dur-k" bekend. In 1863 was hij in het bezit van de gebr.
Avelingh. Er werkten destijds 80 arbeiders, die t s zomers
f 5. - en t s vrint'ers j 4. - per \~reekverdienden. De jaarpro·-
ductie bedroeg 4.500.000 stenen.. Het aantal werkkrachten
was later belangrijk mind.er-. Ongeveer een kwart eeuw gele-
den is de oven gesloopt.
Te Rheden heeft IIde Mars" al jaren opgehouden te bestaan.
De voorraad klei is niet onuitputtelijk; het bleek nodig

voor afgronding .en here uI ivering wettelijke bepalingen in
het leven te r~epen. Daarbij is de behoefte zeer gestegen,
terwijl ..productieverhoging slechts op beperkte schaal moge-
lijk is. Baksteen is een fraai bouwmateriaal en 11 klinker-
wegen zijn veilige ïregenll? doch woning- en wegenbouw ver-
eisten het gebruik van nieuwe grondstoffen: beton, ijzer,
asfalt. Toch blijft de baksteenindustrie sociaal-economisch
van zeer grote betekenis.

IETS OVERDE COMMANDERIJVANDIEREN

door D.H. van Leeuwen.

1. Het geslacht van Reede, dat later bezit krijgt van Mid·-
dachten, is afkomstig van het Huis en de Heerlijkheid

Reede of Rhede, in de buurt van Bocholt, Tussen 1170 en
1180 kurmen YTijin archiefstukken betreffende de stad Mün-
ster reeds een 17idclekin van Reede aantreffen. De klein-
zoon van deze Widdekin, n.l. Bitter van Reede, verwer-f t
door zijn huwelijk met de dochter van de graaf van Loon, be-
langrijke goederen met name in Gelre. Hendrik, Bitters oud-
ste zoon, huwde Christiana van Romberich en uit dit echt·-
paar stammen vijf zonen.

De oudste van deze vijf was Frederik, die in 1312 land
van de Commanderij van Dieren verwierf. Bovendien behield
hij, bij de verdeling van de goederen van zijn vader tussen
hem en zijn broer Joest, o.a. de Gelderse en Zutphense goe-
deren.

2. Op blz. 19 van lIDieren, Spankeren en Laag-Soeren in



vroeger tijden" door F. van Zadelhoff vinden we
Floris van Borre van Amerongen,
huiscommandeur van de Balije van de
ri'dderlijkeDuitse orde binnen Utrecht
en commandeur' te Tiel (2 sept .1646) .

Al verkooptElias van Borrevan Amerongen Ü1 1470 .het kas-
teel te Am,~rongen aan Willem van Svvieten,.hijblijft de naam
Borre van Amerongen voere1;l.Het kwam vaker voor dat ver-
mogende vaders voor jongere zoons een plaats inkochten als
vicaris of als lid van een Balije, Zo was ook Godard Ldri-
aan van Reede doorz~n vader al heel jong een plaats ver-
zekerd als vicaris in de Dom te Utrecht. Toen echter Go-
dar-ds oudere broer stierf? werd het vicarisambt \7eer VEU1
de hand gedaan (1640). Het geslacht Barre van Amerongen
heeft zich overigens na de verkoop van het kasteel Hel
zeer bezig gehouden met de geestelijke zaken in Ut~ech~: ~n
1676 komen .weFredericus van Borre van Amerongentegen'sls
deken van de St.Pieterskerk te Utrecht. In 1724 sterft
Koenraad B:Jrre van Amerongen, proost der St.Pieter te U-
trecht, en met hem sterft het geslacht uit.

----t-=--

IETS OVER HET VELPERBROEK EN DE KERK8SPRL~AK
door D.W.van Leeuwen.

In een open brief, gedateerd 1515, St.Nico1iasdac, be··
slui ten de gezamenlijke ge~rfden van het Arnhemmer en Vel-
per Broek,dat wanneer het College van Hçiemraden met hun
voorzi t ter , de Dijkgraaf, de landerijen in p.eBroeken inspec-
teren willen, zijdat veertien dagen in dekerke~1 van Arl~·
hem, Velp en Rheden moeten laten afkondigeno

In een dergelijk stuk van 1520, ! S vriJclagsna St,Bonifaçi-
us dag zegt Henr i ok van Poelwyck (één der heemraden) dat htj
oen zeker stuk land op een zondag in de kerk V~n Velp te
koopaanbiedenzal.,

Dit stuk noemt als dijkgraafg ViTynantvariA:rJ,1Î1en"'IDoctor
inbeydenRechtenfl +),a1s Heemraden: OliphierTiËlc'kfort,Hen-
drik vanPoelwyk, Johan Engelen, Gerrit Gaymans' en rIoris
Gerrids (sinds 1515 ..werden ieder jaar op Sinte Peter ad
Cathedram zes nieuwe heemraden gekozen, welke uit hun nud-
den een dijkgraaf moesten k.iezen , of die werden in hun func-
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tie gecontinuëerd).

In een decreet van 15669 "den festen dagh Aprilis van
Philips, by der gratie Goits Coninck van Castilien" (dan
volgen er nog zoln 35 titels) worden de geërfden van het
Velper broek bijname genoemd: Johan van der Ho eveLick , Ger·
rit Berck , Johan Habel~ Johan van Reydt "der Medicynen
Doctor"j Evert Vermaet en Willem Leyermoelen.

Voorts: Metinge van de Velper Broecx
Horgentalen gedaen in Ao 1547
Van de Broekstrate totten Dyck
Van de Velper,Sluyse totten
VelpercEnck

40~3 4, mor-gen .

Sa,.
209 morgen
549*_~ morgen

G gevens uit G.van Hasselt, Arnhemse Oudheden DI.III?
1804 Arnhem,

+) In het Scheepen Ac t enboek lezen we dat in 1515 aan me i-.
ster YJynant van Az-nhem , Doctor in beyden Rechten en
Jouffr. Alytve,n Broekhuys uxori suae (d.i.zijnechtge-
note) een zeker bedrag uitgekeerd wordt.Weer dus dat in
beyden Rechtenl Uelke?

Een ri~hter en een aantal schouten van Rheden
door W.F.F.van de Wal.

In 1345 vond en we ineen akte vermeld Steven van Bymmen ,
ridder, als rechter van Arnhem en Rheden. De dochter van
deze heer Steven? Katharina? huwde Johan Mompelier van
Overhagen.

Als schout? scholt of scholtis vonden we voor Rheden:

Johan van Heerde
Sicamber van Arnhem
Zeger van Arnhem
Johan Hoppenbrouwer
Bernard Umbgrove
Hans \ïJilhemHeijmels
Zeger van Arnhem
Zeger van Arnhem, adjunct

12 aug.1611;1634

26 oct.1652
16 juni 1654
9 juni 1659

12 juni 1667
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en na de dood van zijnvader (de vorige
Zeger) als schout 25 mrt. 1702
Frans Nicolaes Suurmond, over wie nog volgt.

In de tientàllen delen Kwartierrecessen (Kvrartier van
Veluwe) vonden we bij de datum 29 april 1746 het beslui t
van 11 Haar Edele Mogende" om de functie van schout, die
door de dood van Zeger van Arnhem vacant geworden vas, tij··
delijk toe te wijzen aan Jan Beek, schout van BrUliWl en , omdat
de protocollen bijgehouden moesten worden (datgene wat' de
notaris nu o.a. doet). De definitiève begeving werd uit·
gesteld tot de volgende kwartiersdag. Op 3 juni daar-op-
volgend werd die gehouden en we vinden het volgende ver··
s Lag e

"Door doode van D§l' Zeger van Arnhem open gecoomen rlee-
sende het schoutampt des ampts Rheeden, hebbende'Haar
Edele Mog: nae gehoudene deliberatie in desselfs plaats
tot Scholtus des voors: Ampts weeder aangestelt gelijk
daer toe aangestel t word mits deesen Frans iTicolaas Suur-
mondt en sulks op soodaene Commissie en Instructie als
bij 't Hoff provinciael aan denselven sal worden ver-
leent". (Gegevens gevonden in het Rijksarchi~f-Arnhem.)

Een spreker in het holtgericht behoorde op te staan
door H. Kerkkamp.

In belangrijke en grote vergaderingen en hoge colleGes
behoort e~n spreker ~ich staande tot voorzitter en verdere
toehoorders te r-i.chten , In onze tijdwordt aan dergelijl:e
vormen niet ~o streng meer de hand gehouden.

In een oud markeboek van Rheden en Worth-Rheden vonden
we, dat in 1601 een boer, die bl~ef zitten niettegenstaan-
de hijgesommeerd werd op te staan , boete opgelegd.

ilDerck van Manen (d.w. een vorster, Vlijzouden zeggen be-
stuurslid) spreeckt aan jan jacobsen gebreucht (verbeurd)
te hebben tien ponden voor de armen, dat hij sittende in
den Gerichte sijnss'elffs woordt gedaan tegens Bernt Paroche
Engelsman niet tegenstaande hem aan geseijt worde opte
staan daarvoor hijis gecondemniert in een schepel roggen
voor de ar-meri'". De eis van de vorster luidde dus tien pon-
d.en, maar de vergadering maak t e er een schepel 'rogge van.
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Kri n9 ni eu ws.
WIE JUBILEERT TRACTEERT 1 - Daarom wocdt U tijdens de
pauze van onze algemene ledenvergadering gratis een
kop t~ee of koffie geserveerd.
lilaarwe doen meer: tegen pocketpr-ijs wordt u een jubi-
leumuitgave aangeboden, waarvan U nog lange t~d veel
genoegen zult beleven.
Binnenkort komt n.l. van de pers een gids
"Langs historische monumenten in de gemeenten Rozen~
daal en IlhedenlJ•

De tekst van dit boekje, dat onmisbaar zal zijn voor
elk, die belang stelt in het verleden van onze omge-
ving, werd geschreven door de heren G.Bos te Dieren,
H.Kerkkamp te Velp en G.J.Terpstra te De Steeg; me-
dewerking verleenden de heren P.S.Blaauw en DI'J.F.
van Oosten Slingeland.
De illustraties zljnvan de heer J.Straa~er.
Het formaat sluit aan bij de reeds verschenen boekjes
van onze Kring, de omvang is bijna 40 pagina 1 s 9 het
stevige omslag is geplastificeerd, zodat de gids zon-
der b ezwaar- ter hand genomen kan worden"
Door storting van f 1.25 op girorekening 937819 t.n.
v. E.J.Jansen te Dieren kan men zich van een exemplaar
verzekeren. En dan~

}tIetonze gids in de hand
door het schoonste deel van Gelderland

Rectificatie~ De notulenboeken, welke onze Kring
door bemiddeling van ons medelid? de

heer G.Bos te Dieren, ten geschenke ontving (zie num-
mer 25 van de L'Iededelingen)9 zijnniet van de Commis-
sie tot Wering van Schoolverzuim, doch van de l1Vereni-
ging v , getrouw Schoolbezoek" te Dieren, een zelf-
standige vereniging, die uit het initiatief van een
groep dorpsbewoners voortkwam.
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BANDENDIE BINDEN. - Eén onzer lezers deed de suggestie,
banden beschikbaar te stellen voor

het bijeenhouden van de eerste 25 nummers van de Nedede1in·-
gen. '~it .idee vond onmiddellijk weerklank, temeer daar
dit lid een flinke financi~le bij~rage beschi~)aar stelt om
di t plan uitte voeren, Wij zijn daarvoor uitermate dank-
baar. ..
Echter: we hebben geen notie, hoeveel band.en :1odig zijn,
Willen alle leden, .die een band voor de eerste 25 nummer-s
van de Mededelingen wensen te bezitten, dit aan de screta-
ris bekend maken? Zonder verplièhting overigensl Prijs en
uitvoering worden dan nader bekend gemaakt.
Oude nummers van ons blaadje zijn zeldzaam. Ue kunnen en-
kelen van dienst zijn. Voorradig zijn nog de volgende ge--
bruikte exemplaren: 5,6,7,3,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,23,24,25. iJie 't eerst komt, It eerst maalt,
Aan de le.den, die de blaadjes niet verzamelen, wordt vrien-
delijkverzocht de gelezen exemp l ar-en ter bese hi klci ng te stel-
len.

--·--1----
De penningmeester deelt mee j rda t verschillende Tede:n hun
contributie voor' 1964 twee maal betaalden. De Dorzaak van
deze vrijgevigheid zit in het feit , dat het verenigingsjaar
reeds op 1 september j.1. begon. Hij zal het teveel ;Jetaal-
de boeken als contributie over het jaar 1964/65.

UIT DE LEDENKRING.

Ingeschreven werden: Mej.J.G.Algra, Dieren; llevr.Delt-
. man, Velpi F.G.van·Ditzhuyzen, Velp; Ir A.Franke,

Arnhem; Mr J.K.van der Haagen, Velp; Nevr.H.Jansen-
Pieper, Dieren; Drs C.Th.Kokke, Velp; lIej .B.T! de I~o-
ning, Velp; H.D~van Krug"ten,J)e Steeg; L.F.Huller, De
Steeg; A.H.van Unnik, Rheden.

Afgeschreven werden:' D.P.van Capellen van VTalsum"
.·(overleden);Me-g:r. J.F.L.Jonkers-Haring, Velp;
. 'Kranen, Rozendaa.L,

Het ledental bedraagt thans 323.

De Steeg
J .J.G .


