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Redactie: E.J.Jansen, Ffogestràat 7v Dieren.

door R.H.Hofenk.
(Vervolg)

11 D E ENGELft
In een archiefstuk van ca. 1660 wordt reeds vermeld de

"aloude herberg waer d' Engel uithangt". WElhebbEln hier
dus wel een voorbeeld van een zeer oude,waarschijnlijk
middeleeuwse taveerne voorde passanten op de heer-baan
en de schippers op de IJésel.

Als afgElspleten deel van PutselaElrs-go~d was de Engel
leenroerig aan de heren van BaElr. Dit geslacht was ech-
ter reeds lang uitgestorven, zodat Geurt van VEllsen in
1732 en zijn opvolger Dellis van VordEln in 1765 de leen-
eed over de Engel moesten aflEl[;genten overstaan van de
Kasteelheer van Voorstonden, de opvolger in rechten van
het geslacht Baer.

In 1784 erfde de familie Alpherts d.eEngel van hun oom
Dellis • De naam Alpherts kwam in de 17e en 1S8 eeuw op
De Steeg heEll veel voor, in de 1ge eeuw is hij echter to-
taal verdwenen.

In 1804 verkocht Berend Alpherts de Engel met al het bij-
bElhorendElland aan de familie Brantsen, in welks bezit
het tot 1910 bleef c In 1804 was en bleef Hendr i.kSmink
kastelein van de herberg.
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In de tweede helft ven de vorige eeuw kwam de Engel onder

beheer van de familie Goedvriend (afkomstig uit Randwijk) en
toen werd de oude herbElrg het overal in ons land bekende ho-
tel.. Bij de ver:t>ouwing in 1912/13 is het laatste 7 dat nog
aan de vroegere toestahd;herinp.erde, verdwene:1;voor de oude
doorrij-schuur kuam rt oen de tegenwoordige kleine zaa L in de
plaats. . ,
Een 100 meter oostelijk van de Engel vinden we - ook weer

ca.1660 - een huisje "waer de Swaen u.ibhang t '! , Ook-wee:r een
herberg? Dat zijn er dan drie vlak bij elkaar. De Roos, de
Engel en de Swaen ! :

In diezelfde tijd buigt bij de Engel een weg af1 die de ho-
gef steile IJssel-oever volgt in de richting Roppekamp -Eiken,....
boom - Middacb:ten en die zich verder langs de tegenwoordige
b oer-enweg voortzet inde richting Avegoor - Ellecom. Dit was
waarschijnlijk een gedeelte van de zeer oude heerbaan ,die over
de hoge oever vlak langs het lage IJsseldal liep. Mogelijk
is dit ook de ver k.lar áng van de eigenaardige plaats der oude
dorpskerken op de uiterste rand van de hoge gronden. Voor-
beelden genoeg in de buurt: Oosterbeek1 Velp, Rheden, Ellecom,
Brummen, Voorst 7 Wilp enz , ; .' .

In de loop. van de 18" eeuw geraakte al het .Land met behuizin-
gen vanaf de Enge,l tot de weg naar de ,Diepesteeg .i.nhet bezit
van Rheder-oor d , d.vl.Z. noordelijk van de grote.wego> Zuidelijk
van die weg lagen nog gedeelten van he,toude Hof Ter; Hor-s t 7

een middeleeuws .Leeng oed , dat reeds verdwenen was! 'toen Rhe-
deroord nog aangelegd moest wor-den, Zo mogelijk later meer
over Ter Her-at 0 . .•

o N DER B ERG E No

Schuin tegenover Rheder-par k, waar :I1Uhet Brantsenpark in
wording is, lag de aanzienli jke hofstede Onclerbergen.

Oorspronkelijk schijnt dit een bezitting te zijn ge,;Jeest van
de heèrlijkheid Roosendael. Immers bij dé aankoop door Rhe-·
dar-oor-d in 1796 moest nog rekening ,vorden gehouden met het
tiendrecht van de familie Torcko

O-hdereinwoners van De Steeg hebben Onderbergen nog heel
goed gekend \ want eerst in het begin van deze eeuw Nerd de
toenmalige pension-boerderij gesloopt.

-- H'i.er-b i j 88n bescheiden aanbeveling aan de Raad van Rheden :
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kan "bij de naamgeving van een paar ~trat'en in deze nieuwe
wijk €lens niet gedacht worden aan bijv. Stri'jp'€ln Ophoven ,
die respectievelijk in de 18e en 17e eeuw eigenaars waren
van Onderbergenlof aan de toen zo bekende Steegse familie
Alpherts of aan de naam van de "boerenhofstede zelf ? Deze
logische namen in plaats van de afgezaagde I' die men in dui-
zen~ steden en dorpen aantreft !

(wordt vervolgd)

GODRONEN THOMASSEN

SCHRIJVENVELPSEGESCHIEDENIS

door E.J •.Janaen ,

"De liefde tot Zl Jn land is yder aengeb oren" 9 schreef
Joost van den Vondel. Het zij zo. De liefde tot de ~=
schiedenis is helaas niet ieder aangeb or en , Was dit wel
het geva Lvdan z ouden wi j vlat meer wet en van het leven en
de lotgevallen onzer voorouders. Dan had het verleden meer
sporen nagelaten.
Hij? die houdt van de studie van het verleden I heeft im-

mers de neiging 1 hetgeen hi j gevonden heeft 1 vast te leg--
gen. En hij wil gra8.g doorgeven? wat hij aan wetenswél.ardigs
bezit. .

Het 'bijhouden van eendé',g"boekis altijd een 'beproefd
middel geweest om de "belevenissen van het heden vast te
leggen voor later. 'Vanz''elfzi ju dag'bOek-impressies sterk
persoonlijk gekleurd. Maar; wat er in sté'.é'.t 7 heeft de
schrijver zelf meegemaakt. Daardoor kan een dag'boek grote
historische waarde he'b'ben.

Gedurende de laatste oorlog zijn er veel dagboeken ge-
schreven. De aard van de tijd brengt dat mee" Niet ieder
was echter 'bereid; zijn memoires uit te geven. Misschien
stonden er zeer intieme beléve:iüssen in of was de inhoud
niet interessant genoeg.

Ons medelid Steven Jansen pu'bliceerde zijn nVe1p en de
oorlog 1940 - 194511 en zijn dagb oek was de pubLi.ca t i,e tê.r··
dege waar-d c
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Theodorus Godronj koster en schooLmeestez; te Velp in,

de Franse tijd, heeft zijn dagboeken - hij'schreef"2}""
delen vol - nooit in het licht gegtWEm. Dat is te betreu-
ren. Erger is, dat ze niet meer bestaan. Toen de familie
Goo~on in Velp dreigde uit te sterven (1936) heeft de
laatste directe afstammeling ze vernietigd.
Doordat een enkele maal aan belangstellenden gelegenheid

werd gegeven er inzage van te nemen, ja zelfs gedeelten
over te schrijven, bleef er een en ander van bewaard.
Hoeveel dat is! vergeleken bij hetgeen verloren ging?

Weweten het niet.
In 1907 heeft de Velpenaar VI .Thomassen Godrans dagooe--

ken gedeeltelijk gecopiëerd. Thomassen! die aan deHoofd-
straat woonde in het huis, we.ar nu de zaak van de heer
l~oerlee gevestigd is 1 hield van geschiedenis en heeft in
zijn handschrift, dat ongeveer 200 oladzijden telt) be-
halve Godrons memoires I menige gebeurtenis uit Velps ver--
leden vastgelegd. Hij noemde hetnPud-Velp, volgens mo-
moires van TheocL Godron en anderen".

Het boek van Thomassen T thans in het be z i, t van schri j-
ver dezes, is op zijn beurt gecopiëerd door de Ve,lpse on-
derwijzer R.Veldhoen, doch diens manuscript ging inde
oorlog verloren.
Beide handschriften lverclen gera.adploegcl door S .Reynder s

voor het b oek je "Rheden en Rosendael in de.nloop der 8eu--,
wen" (1928) en door ons medelid H'.KerJ.rJcampvoor zijp "stan---
daarclwerk "Historie van V8lp en Roz8ndaal"'-" ""'

D. Fockema, schrijver van het "Gedenkooek van Arnhem
_1813 - 1913" heeft eveneens Godrons d2.gooekenmogen 1n-
zien.
Hij publiceerde hierin tevens di.ene vaant ekerri.ngen over

het tijdvak van 25 november tot en met 18dec~ 1813 (de
bestorming en bevrijding van Arnhem).

(wordt" ver-vo Lgd )



Kr i n 9 n i e uw s .

Als lid van onze Kring werden sedert het verschijnen
van r~ededelingen. no.3 ingeschreven:

Hr. en mevr. J.B.G.Bloemendaal, Dieren

Méj. W/Bosman, E.llecom

F.J.Braa~lekkef Velp

Drs.J.JoCoEverhardt, Arnhem

Mevr. J.C.Hoogenboom-Désandré! Velp

J.G.Hupkes, Dieren

Mej. B.Jordaan1 Velp

..4.1:3 .Prinse~ r Dieren

Fr. en Mevr, ~lr.C..m.•Ri tter , El1ecom

G?W .I1.Willemsem, Velp

F.W.1hnkelman? Dieren.

Afg~schreven_werd: J.P.Krol, Velp.

Onze .Kring telt momenteel 125 leden !

H'ET ARCRIEF.·.·

Ook in de af ge lopen maanden ontvingen "ri j weer enke le
interessante obje cten voor onze verzameling. Dewaar-
de van het archief zal niet weinig t oeriemen 7 nu onze
Kring als lid is toegetreden tot de Vereniging Gelre.
Daardoor ontvangen wij regelmatig de waardevolle uit-
gaven van deze vereniging.
De leden hebben het recht 1 na overleg met de archiva··
ris, de heer S.Jansen, Hertogstraat 14, Velp, chef
van de afd. AlgElmene Zaken ten Gemeerrt ehuá ze f het
archief te raadplegen.
Een vraag: mochten er leden zijn, die uitgaven van

Gelre in hun bezit hebben en deze willen af st aan ter



6.
completering van onze verzameling! dan is een t'ipaan
arch i.var-Ls of secretàris voldoende. Zeo'woredengaar-ne
gehaalde ~ .

SCK E R M.

Het projectiescherm, dat voor onze Kring gemaakt werdj
heeft reeds enige kèren dienst gedaan. Het bleek een
bezwaar, telkenmale een scherm te huren of provisorisch
aan te brengen.
Voor f. 2,50 per avond wordt het var-huur-d, Zegt h:êt
voort !
Inlichtingen bij de secretaris.

P R 0 P A G A N D A.
Mocht U personen ontmoeten, die belangstelling blijken
te hebben voor plaatselijke geschiedenis, geeft U dan
hun naam en adres op aan de secretaris-redacteur. Zi j
ontvangen dan prompt een exemplaar van de riledeclelingen
rnetaanmeldingskaart.
We zouden gaarne wat leden inschrijven uit Rhedens Laag
Soeren en Rozendaal. Die plaatsen zijn nog slecht ver··
tegenwoordigd op de ledenlijst.

VER Z 0 E K.

Er is regelmatig vraag naar de reeds verschenen eXem~
plaren van onze Mededelingen.

Onze voorraad is volledig uitgeput • Zij 1 dienogoûde
-:

exemplaren bezitten en die niet bewaren I kunnen die aan
de secretaris-redacteur ter hand stellen •.



Z ach tew int e r

Neen, het opschrift is niet ironisch bedoeld in
band met de grimmige aanvallen, die kon i.ng 'I'h i.aLf
gelopen weken op onze lage länden deed.

We bedoelen hier de 'buitengewoon zacht.e 'winter 1821' -
1822, waarvan we in een hoofdartikelt je in de Arnhemsche
Courant van 2 februari 1822 lazen.

ver-
de af'»

Na opgemerkt te hebben, dat de vJinter in vele do Len
van Europa tot dan z oer zacht vlas 1 Lez en wo verder:

flOpBiljoen, in de nabijheid dezer stad gelegen,
zijn voor weinig dfl,gEmgeplukt volkomen koornai-
ren (men heeft ons met de bezigtiging derzelve
begunstigä.), welke gedurende dez en winter in ope·,-'
ne lucht zijn gegroeid en in het Laa ta t der maand'
Januari tot dien staat war-en gekomen', dat slechts
de noodige zonnewarmte ontbrak, omdezelve tot
rijphoicl te brengen" .-.

Mr. Gerard van Hasselt tekent in zijn handschrift "Velp"
hierbi j aan:

nRet verhaal uit Arnhem, in de voorgaande Arnhem-
sche Courant gegeven, had moeten zi'jnr dat die ko-.
renairen door een knecht van Billioen aan de Rhei-
ërsteeg, op een land aldaar gewassen I bekomen zijn--
de ter drukkerij van de Courant, vertoond warentl.-

WORD LID VAN
W ERF T LED E N VOO R

o N Z E IC RIN G



Algemene Ledenvergadering

op donderdag 22 maart 1956
om 8 uur in Kotel "De Engel"
De Steeg.

ligenda:
Opening.
Jaarverslagen Secretaris.en

Penningmeester.
Bestuursverkiezing (aftredend is de

Penningmeester; deze is herkiesbaar).

P a u z e.

?raatuurtjef ingeleid door onze mede-
leden 1 de heren R .ILHöfenk en
F. van Zadelhoff.
Onde r-vre rp van de heer Hof'erik r
Kistorische bijzonderheden over de IJssel.
Onderwerp van de heer van ZadeUtoff:
Het vervoer te ,'laterin onze omgeving
in de vorige eeuw paden en lijn-
boeren.
Rondvraag en sluiting.

Leden, di.einteressante objeeten bezitten I

worden opgewekt , die ter bespreking mee te
brengen,


