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DE KW KICENIN DE NEDERLANDS

HERVORMDEKERKTE RHEDEN.

door P. S .B1aauw.

In de toren van deze kerk bevinden zich twee luidklok-
Ken, waarvan de klank niet fraai is, aangezien de klokken
hinderlijk zwev en , Tot voor kort ging het luiden nogal
mocd zaam svmaar door het aanbrengen van nieuweluidbalken
in juni 1965 gaat dat thans beter.

Vroeger~oetener drie klokken gehangen hebben, getuige
deklo.kkenstoe1. Doo r-da t de klokken tijdelijk op de klokken-
vloerwaren geplaatst, was het mogelijk de randen geheel
te bekijken.

Op de grote klak (de kroon ontbreekt, diameter rand 112
cm) staat het volgende: AMPSIONCKER ZEGERVAN ARNHEM,

SCHOLTES AR.NOLDUSCRETEER, PASTOR lOOST VAN MEKE-

.. REN.

ccnvoco VIVENTES VITA DEPLORO. PETER HENDRIX
HENDRICK HENDRIK KERKMEYSTERS TOT RHEE

CARENTES SERVlO DUM RELIQVIS IPSA RVTGERVS PECKEL

ME FECIT ANNO 167l.

. De kleine klo.k (profiel Eemony , diameter 92.5 cm)heeft
de volgende opschriften:



2.
DIE DEAR LEVEN 10K NODEN
A}J"NO 1647

BEKLAGEN OOK DE DODEN

I.V.MEERKEREN A.CRETER P.Z.V.ARNHEM S.P.EN H.
HENDRIXEN K.M. R,]).V •HEERDT

Blijkbaar hebben degenenJ die de tekst moesten opgeven
aan de gieters, misschien ook de laatsten zelf~ vreomd om-
gesprongen met de spelling !

-1--·---
HET 11VOGELSCHIETEW' DOOR SCHU':ÇTERSVERENIGDTGEN

door G.J.Horsting

Over de obrsprong vän het vogelschieten bestaan verschil~
lende lezingen. Eén van deze meningen voert terug naar
hetgilà.ewezen; Onder de gilden onderscheidde men ambachts-
gilden en schut~gilden. De laatste waren genootschappen,
wiër leden' zich in de wapenhandel oefenden en zich verbon-
den om het gewest op de plaats van inwoning tegen invallen
van vreemde benden of ander willekeurig geweld te hoscher.;.
men.

Ze hielden op Vaste tijden hun oefeningen, feestelijke op-
tochten en spelen, die met zekere plechtigheid werden ge-
vierd op de feestdag van de Heilige, onder wiens bescher-
ming ze zich hadden geplaatst.

Hij, die de meeste behendigheid in tt gebruik van de wa-
pens getoond had, werd tot schutterskoning uitgeroepen.Hij
werd bekEfl,l1sten met eretekenen gehuldigd; bij een gemeen-
schappelijke feestmaaltijd zat hijvóór en de eerste dronk
werd hem gewijd. Onder bazuingeschal werd hijnaar zijn 1,70-

ning geleid en een geheel jaar werd hijals schutterskoning
erkend,

Door jaarlijkse bijdragen der leden had elk gilde enig in-
komen, dat voor een deel werd aangewend tot ondersteuning
van verarmde gildebroeders en tot bekostiging van hun uit.,..
vaart. In Rooms-katholieke streken hadden de schutsgilden
in de hoofdkerk der parochie wel hun eigen altaar of kapel;



waaraan soms niet welnlg kosten werden besteed.
Over het tijdperk van de oprichting der schut sgtLden lo-

pen de meningen, althans wat de Veluwe ende Veluwezoom be-
treft, uiteen. Feit is dat men in de 14e eeuw het eerst
gewag gemaakt vindt van het Hattemse schuttersgilde van
het Heilige Kruis of de !tOlde Schutten" en daarna van het
Schutsgilde van Sint Anna.

De Gelderse schuttersgilden worden door de hertogen van
Gelrein het bizohderbegunstigd.

Van hertog Adolf wordt gememoreerd da.t hij zelf deelnam
aan de spelen en oeteru.ngen en dat'hij met de gildebroeders
ani de ereprijs schoot, Bij een dergelijke gelegenheid schonk
hij als koningsprijs te Ha ttem een zilveren plaat , hangend
aan een eveneens zilveren ketting; de plaat voorzien van
geplet heeldYierk,'voorstellend het wapen' van Gelderland,
waar-boven oen neerdalende vogel met Ti~g in de bek en,het
afbeeldsel varr-oen vrouw, de Heilige Anna verbeeldend. Met
dit ve.r.sier-aeL we rd de schutterskoning bij de schuttersfees-
ten als teken van zijnwaardigheid omhangen.
. In 1523 ,onder hertog Karel van Egmorid, werden de beide
genoemde Hattemse gilden tot één schuttersgilde verenigd
en sedertdien rustte op de schutterskoning de plicht aan
het zilveren schild een klein zilveren schildje (waarop
naam, ges Laoh.t.swapen en jaartal' gegraveerd) te hangen. '

Als gEilvolgvan de staatsregeling .van 1798 werden de gil-
den ontbonden, doch de leden verenigden zich veelal in
schu t t er-ijen of vogelschuttersverenigingen, welke hier en
daar nog bestaan.

--..,;.'!':=---

EEN EXECUTIE OP DE HEERLIJKHEID
door H.Kerkkamp ,

.Tn de gem,eente Rheden - vóór de Franse tijd kende men
geen gemeenten maar ambten - sprak het landgericht van
Veluwezoom recht, d,w. z. in zaken, die niet aan lijf en lid
kwamen. Ernstige misdrijven werden te Arnhem door het Hof
berecht. Razendaal bezat als hoge heerlijkheid het hals-
recht.

Nu kvram het uitspreken en voltrekken van een doodvonnis,



vooral in zo'n kleine gemeenschap, zelden vaar. Daarbij
vroeg de heer der heerl~kheid in voornoemde gevallen
meestal de executie te Arnhem op de Galgenberg te doen
plaatshebben; hijvroeg een zgn. aardvergunning. Na de
middeleeuwen is er een dergelijke gebeurtenis dan ook ui.;.
terst zeldzaam. Een enkele is bekend.

Sedert 26 jan. 1728 werd de scheper van Peel Reinders
ui t de nabuurschap (Velp) vermis t. Hij had enkele verkoch-
te schapen moeten afleveren aan een schaapsschot , waar
Jan Janssen, een Rozendaalse scheper, de langgesteelde
schop hanteerde. De man erkende de schapen in ontvangst
genomen te hebben, maar verder wist hijvan niets en ont-
brak elk spoor. Toen echter een maand later (28 febr.)
het zwaar verminkte lijkvan de vermiste in een nabije ti heg-
geilwerd gevonden, nam de verdenking tegen Janssen toe,
maar deze bleef hardnekkig ontkennen. Het Rozendaalse ge-
.richt verzocht daarom aan het Hof op 16 maart IS morgens
8 uur de scherprechter Henricus Cahleè te zenden om op
de verdachte de iltorture" (pijniging) toe te pasaen s om de
schuldige te ontdekken (de waarheid uit hem te trekken)
en tot afschrik van anderen.

De bekentenis volgde en het Rozendaalsegericht sprak
daarop het doódvonnis uit: 11 gecondemneert om met een bijl
te worden onthalst en des selfs lichaem vervolgens te
worden geleght op een rad en de kop daerboven gestelt op
een pinnell. Het gericht verzocht de scherprechter te
zenden voor de vacantie (12 april). In de marge staat de
aantekening, dat het Hof het verzoek toestaat, d.d. de-
zelfde dag.

Rozendaal had op twee plaatsen aan z~n grens een paal
met een rad staan: op Terlet en op de Ratstaeksberg of
Paasberg achter Bronbeek. Op één dezer heeft het ont-
zielde lichaam van Jan Janssen op het rad gelegen en
stond z'.nhoofd daarboven op de aangepunte paal. Aan de
Rozendaalse grens als teken dat h~ uit de gemeenschap was
geworpen"tot waarschuwing aan passanten en tot prooi van
de raven.

Naar de wet der woestijn: oog om oog en tand om tand,
En leven om leven.
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HOUTDIEVERIJ UIT HET DIERENSE BOS
door H.Kerkkamp.

Eind april 1795. beklaagde rentmeester Palairet van het
Hof zich bij de provisionele richter van het ambt Rhe dén
over het kappen van hout in het Dierènse bos . "Besteèlen
en houtdieverij":rioemt·hij'deze toeëigèning. ".Derichtèr
zendt de klacht door naar de municipaliteit van Doesburg.
De stad,en vooral het garnizoen, schijnt het bos als voor-
raadschuur te beschouwen. .

Het stadsbatuur wijst in haar beäntwoording op de stren-
ge winter en op de niet eindigende inkwartiering van door-
trekkende troepen. Eerst van de verbondenen (Hannovera-
nen en Enge Lsen ) die o.a. de bruggen vernielden, daaJ?na.
van de Fransen. De officièren van de Franse troepen vet-
leenden van tijd tot tijdvérgunningtot het halen van hout.
Ook wel aan Doesburgseburgers. I1Besteelen enhoutdieve-
rij" acht ze "laageen hoonende uijtdrukki.ngen'! ,

Na deze verdediging betreffende het weggehaalde hout -
destijds nog dé brandstof - gaat de mun i c.ipa Li,tei t tot de
aanval over. Ze Wrijft de rentmeester. die ondanks zijn
Franse naam allesbehalve Fransgezind is, onder de neus ,dat
hij zijnpost heeft verlaten: gevlucht bij de opinars van de.
vrijheidszonen.Nazijnterugkeer moeten ook de 'rentmeest.er
zelf en inwoners van Dieren hout uit het bos hebben ge-
haald.

De municipaliteit schrijft de klacht van de rentineester
toe "aan zijne'bekende denkwyze over de gezegendeomwend;ing";
hij wilde "zijn haat aan de voorstanders van de~e1vè(Repu-
blieq) doen gevoelen". "Te meer, daar het uyt ft gemani-
festeerde van de Representanten des Franschen Volks j in ..
s;; a Hagen, met relatie tot het Cabinet van RariteJ.ten en
Naturalia van den GewezeriStadhouder, kenbaar is, datgeo-
ne Confiscatie dier goederen ten fayeureonzer Natie, Tt
welk ook noojt door ons; zoo als hy abus.ievelyk voorwend,
voorgegeven is, zal plaats hebben".

-'---I~'
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VLUCHT OVE:R DE RIVIER
"loorH, Ker kkamp .

Zomer 1795 schijnen'er vele jongelieden zich aan-mili-
taire dienst onttrokken te hebben. Ze voeren de IJssel
over, waarna de Pruisische of Kleefse grens (Duiv~n,Ze-
venaar ) niet ver meer was. Waren het Fransen of/enC?)
Hollanders? Want ook de vrijheidszonen kregen soms tegen-
zin in het dragen van de wapenrok; maatregelen moesten ge-
nomen worden tegen "het enrolleren der Soldaaten van de
Fransche Armeé". Een Franse instantie heeft het echter
over "désertion des Soldats Hollandais et des mécontents".

Onze briefschrijver 1 burgem~ester Jurrien van Duren (van
Velp) vertelt het ons niet, als hij na een inspectietocht
langs de rivier van Velp naar De Steeg aan de Provinciale
Commissie verslag uitbrengt van zijnbevindingen.

De veerman, Aart Brouwer, van het Rhedense veer, schijnt
met zijnvaartuigen velen over te zetten. De Rhedense .bur--
gers willen geen wacht houden en laten het maar toe. Men
zegt, dat ook velen aan het Dierense veer met boten. de
overzijde bereiken. Onze dorpsregent stelt daarom voor te
Di.e ren 40 man te 'leggen en te Rheden 30 man. Ook IS nachts
moet gepatrouilleerd worden. Te Middachter steeg is het
niet nodig~ daar kan men niet over.

Te Velp is alles wel. Daar is geen volk meer weg. Met
45 man houdt men er wacht.

Ter zelfder tijd deed baron Torck van Razendaal het ve r-.
zoek de pont en de aak, die van zijnhoeve 11 de Emp t epoL''
(tussen Lathum en VlJestervoort).naar het Westervoortse veer
zijn gebracht, terug te mogen hebben. Hijbouwt bij dit huis
een sluisje, hetgeen voor de~reek van groot belang is.
D~ vaartuigen kan hij.voor het overzetten van arbeiders en
materialen niet missen. Hij zegt toe, de beide bodems aan
de,ke,nt van "de.Empt.epoI'' aan de ketting te zullen leggen.
De veermanzaln:lemand mogen overvaren dan hen, die de
heer Torck daarheen zendt.

---,~ ..



ST. GAL LUS

door H.Kerkkamp.

In een arc;hiv:alische verhandeling over de wenselijkheid
van verdeling der markegronden vonden we onlangs het vol-
geiidérijmp je: .

Na Sint Gal
Lopen de beesten overal.

Een ezelsbruggètje om de boeren, toen de samenleving
nog bijna geheel agrarisch was, de dag te doen onthouden,
dat het recht van stoppe Iweä.de. inging. Dan mocht het vee
op de lege akkér:S 16pencim'stoppels of onkruid af te gra ..
zen. Na 16 october, de maandag van St.Gallus, een Iers
evangeli'eprediker,·· die in 613 het kloosterSt.Gallen
stichtte.

Een belangstellend Kringlid kwam met de volgende com-
pletering aan dragen;

Met Sinte Katrijn (25 nov ,)
Moeten de koeien aan de lijn.

De week na St. Gal was de Spring- of Springelweek: dan
sprong het gezaaide (winter)koren uit de grond; het fruit
moest dan zijn gepll;1kt,

Die naamdag van St.Gallus was een slecht geboorteteken.
Jongens, drie dagen vóór of na 16october geboren, werden
weerwolven, meisjes, nacb tmer-rt ea.. In het eerste bedrijf
vanl1de Spaanse Erabanderll laat Erederode knecht Robbe-
knol zeggen: lIIk ben eboren op Sinte-Galperts nacht, dat's
3 dagen voor ,t ge Loc k'! .

INVvONERTAL AMBT RHEDEN
door H.Kerkkamp.

In october 1795 vond de eerste volkstelling plaats:voor
Velp was het resultaat 906.zielen. Enkele maanden later
volgde een nieuwe telling, waarbij het klaarblijkelijk in de
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eerste plaats om het aantal kiezers ging. Het werk werd
verricht door leden der municipali teit, elk in zijn eigen
dorp en wel op 10 december 1795.

Twee dagen later zond deambtssecretaris, Th. van He-
messen, het resultaat aan het comité van Pol., Financie
en Algemeen Welzijn toe. .

Meerder- Vrouwen·en Totaaljarigen Kinderen
Rheden en Worth-Rheden 217 545 762
Velp 245 690 935
Ellecom en Ile Steeg 202 454 656
Ilieren 208 503 711
Spankeren 52 156 208.~.-' ",Soeren 37 75 112

961 2423 3384

Uit de Ledenkring_

Ingeschreven werden:
A.J.M.van Bennekom, Velp
Hr. en Mevr. Berkhout-Jongebreur, .~elp;
J.A.van den Broecke, Rheden
Hr. en Mevr. Ileirkauf-van Hoorn, Utrecht
Hr. en Mevr. Gosselink-Lammerste, Rheden
E.de Graaff-Stierman, Rozendaal
G~van Heek,. Velp
rl .Hendri ks , Rheden
Mevr.F.Lohmann-de Bruyn, Ilieren
Mevr ,van Oosten-van Ha t tum , Ilieren
R.van Reeden, Rozendaal
lYlevr.Rce Lofaen-Haks t egen , Velp.
E.J.Schutler, Velp
Ir W.Il.p.Stenfert, Hilversum
Mevr. H.van Zwet-Jager, Velp.
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Afges,chreven werden:

Hr. en I\tevr. Blaauw-Buiskool, Velp (vertr.)
WirA.3'. L.Buurman van Vreeden, Velp (ver+r , )
lJIej. H. J. Klaassen, Velp
H.n.van Krugten) De Steeg (vertr.)
Hr. en Mevr.Leeman-Jonkmans, Dieren
Ir A.A.C. van Leeuwen, Rozendaal
J.D.l\~osselme.n? Ellecom
A.F.I\1uller,· De Steeg (vertr.)
Paul Roesink, Arnhem
J. VnjnnobeI , Velp (vertl'. )
Mevr , H.P ;vanZadelhoff-Baerends, Dieren (vertr. )

Het ledental bedraagt nu 339.
----q: ----

t

VAN DE SECRETARIS.

Afscheid.- .
Tot onz'e spijt moet onze Kring in het vervolg de heer
P. S.Blaauw als bestuurslid missen. Hij gaat n.l. in
Leiden vronen, waar hij een betrekking heeft aanvaard
bij de gemeentelijke mon:umentenzorg. De hè8rBlaauw
heeft zic:lï)zijn lidmaatschap zeer verdienstelijk gemaakt
voor de Kring. Hij maakte tientallen -prachtige dia t s
voor ons ar'cha.ef- en -hield enkele -maLen een boeiende
lezing op de algemene ledenvergadering,
Wij danken hem hartelijk voor zijn toewIJding, zijn sporrt a-
ne hulpvaardigtIeid en zijn deskundige adviezen en wen-
sen hem met z~n echtgenote alles goeds toe in z~n nieu-
we omgeving. +) t~dens

Aanbieding. - .'

De penningmeester van onze Kring, mI' J.C.Wilhelmy van
Hasselt publiceerde onlangs in het I1Archiefl1, tijd-
schrift van de Oudheidkundige Vereniging I1DeGraaf-
schap" een uitgebreid, fraai geïllustreerd artikel:
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lilt Goet geheiten Hoenekinck, in den kerspel van Warns-
felde gelegen". Voor belangstellenden zijnbij de schrij-
ver, adres: Hobbemastraat 4~ArnheIiloverdrukken be-
schikbaar. Prijs f 3.50, te storten op girorekening:
983886 t,n.v. mr J.C.Wilhelmy van Hasselt te.!rnhem.

Te koop aangeboden:
H,Kerkkamp - IJe oude Jan (werkexemplaar)
H.Kerkkamp - IJevoorgeschiedenis van een dorp (idem)
HoKerkkamp - Rozendaal , een heerlijkhe:id (idem)
A.v.d.Burg - Geschiedenis van Ellecom.

Adresg Il.W.van Leeuwen, Prinsenstraat 22 bis,
Utrecht. Tel. 030 - 23407 •.

Goed ni euws !

Er komt een ongewijzigde herdruk van het stan-
daardwerk van de heer H.Kerkkamp, de IIHistoric
van Velp en Rozendaal".
IJit veel gevraagde boek verscheen in 1938 in
een beperkte oplage en wordt binnenkort opnieuw
uitgegeven door Het Nederlandse Antiqua~iaat .
Gijsbers en van Loon aan de Bakkersstraat te
Arnhem.
Omvang 502 bladzijden met 144 illustraties.
Gebonden in heel linnen band met stofomslag.
Prijs f 27.50.

VAN IJEPENNINGMEESTER
Contributie.

Aan de leden die zulks nog ni~t deden, wordt vrien-
delijk ve~zocht de contributie over het lopende jaar
(sept.'65 - sept.'66) te storten op girorekening
1164291 t.n.v , de penningmeester der Oudhea dkundf ..
ge Kring te Arnhem.
Zoals men weet is de contributie tijdens de laatste
algemeneledenvergaderingbepeald op tenminste
f 4.- per jaar;
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aan het TEGEL~1USEUM
ft nofl ik stélt

te OTTERLO
1/'

op roNDERDAG 25 NOVEMBER 1965

J-I:8T IS niet iedereen bekend dat erin Otterlo
Gen uniek museum bestaat, een der nieuwste Ne:"
derlandsè musea en ook der bezienswaardigste 1

Het is gesticht door de bekende Arnhemse archi-
tect, de heer G.Feenstra, die er een speciaal
gebcuw voor ontwierp naast zijnwoonhuis en die
honderden tegels uit allerlei tijden en van al-

(

"lerlei plaatsen op smaakvolle en overzichtelijke
manier heeft tentoongesteld.
Ook verschillende zeldzame tegel tableaux zijnop-
gesteld, ten7ijl eveneens aan de fabricage van
tegels aändacht is geschonken. Men vindt er
evengoed zeer oude als moderne producten van de
tegelbakkers. De leestafel bevat allerlei lec-
tuur over de tegels en hun makers.

)
·
)
·
)
·
)
·
)
)
,

)
)
,

)



Om 19.05 vertrekt van het busplein-westz~de b~
het spoorstation te Arnhem een bus van de V.A.D.
B~ voldoende belangstelling is er kans op een
extra-bus. Om 21.24 wordt de terugreis aanvaard,
Aankomst in Arnhem 21.52.
Een busretour Arnhem-Otterlo kost f 1.40.
Desgewenst kan de T.eis per eigen auto gemaakt
worden: verzamelen bijhet museum, Eikenzoom?
Otterlo, vlak voor het dorp rechts voor wie van
Arnhem komt, om 19.30 uur.
De entree-prijs bedraagt f 1.-- met inbegrip van
een kop koffie.
De heer Feenstra zal het gezelschap persoonlijk
ont~angen en rondleiden. Er is volop gelegen-
heid voor het stellen van vragen en voor verdere
informatie op het gebied van tegels. Het musoum
is verwarmd.

Voor een goede organisatie is het beslist nood-
zakel~k dat iedere deelnemer aan deze excursie

,
zich vóór 22 november meldt b~ de secretaris:
E~J.JanBen, Hogesiraat7, Dieren; tel. 08330-

,.

4692. Dat geldt oqk voor hen die met eigen auto
komen.
Introductie is mogelijk indien men ook zijn (haar)
gast voor deelneming opgeeft.
Er wordt op gerekend dat ieder z~n (haar) reis-
en entreekosten zelf afrekent.


