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Het is verboden artikelen of gedeelten
daarvan over te nemen zonder toestemming
van de redactie.

Het voormaals Vorstel~k Landgoed thans genaamd:
B 0 UWE RSZ A T H E (te De Steeg)

(Slot)door J. Harenberg

IIDEBIJL IS GEVALLEN.II, aldus Bouricius in z~n IIVoorlopige
toespraak aan Mr.J.F.H. Nedermeyer, ridder van Rosenthal
en Mr.J.W. Schiff, advocaten te Arnhem, over BouwerszathelI,
één der door hem in 1846 geschreven pampletten met betrek-

_ king tot de gedwongen verkoop.
In het archief Brantsen bevinden zich slechts fragmenten
van deze geschriften, doch deze geven desondanks een vr~
volledig beeld van hetgeen zich heeft afgespeeld. De st~l,
waarin zijgeschreven werden, is nogal langdradig negentien-
de-eeuws en laat zich moeil~k in modern Nederlands omzet-
ten. Veel citatenz~n hiervan helaas het gevolg. Men dient
er voorts rekening mede te houden, dat het onderstaande de
ziensw~ze van Bouricius weergeeft.
H~ was van mening, dat beide eerdergenoemde rechtsgeleer-
den, in samenwerking met de notaris Mr.W.H. Taay, niets
nagelaten hebben om Bouwerszathe zo ongunstig mogel~k voor
te stellen, teneinde de pr~s te drukken en zodoende hun
vrienden een voordeeltje te bezorgen. "B.Z. werd voor
f 200,- de bunder, mits 12 bunders voor f 1000,- de bunder,



2. door buren, die zich gecombineerd hadden, aangekocht."
En dit was het gevolg van "de bedrieglijke bangmakerij voor
enorme kosten tot vruchtbaarmaking enz. vooral, waardoor
zoo veel gegadigden zich door misleiders lieten afschrik-
ken. Of zou de waarde niet werkelijk het dubbele zijn, daar
de afgelegen Wildbaan, bijBrummen, groot 40 bunders, waar-
op voor f 6000,- stamhout slechts staat voor f 75000,-, en
de allerakeligst afgelegen zand- en steenklomp de Keyen-
berg, bijRenkurn, mede voor circa f 75000,- dezer dagen
werd verkocht? B.Z. ligt grootendeels toch niet het minst
afgelegen. "
Ja, die buren! Ook zijkomen in een pamflet ter sprake.
Aangevangen wordt met Baron Van Spaen van Biljoen. "Ik
liet aan den Baron de souvereine magt, om wallen door de
wegen te leggen die ons in rigtingen gerieven konden, en
wijhuppelden er als het te pas kwam over heen.1I B. stond
dit toe, hoewel IIhet Onzellige Bosch" (eigendom van Van
Spaen) 20 jaar daarvoor nog deel uitgemaakt had van het
domein, waarvan hij later het grootste deel kocht.
De heer Brantsen maakte het echter veel bonter. "Op de
kerkweg van de Rouwenberg door Rhederoord was in 1835 een
Blagboom gehangen, die toch altijd open lag. Wel had de
Heer Brantsen eens, achter een boschje zich schuil houden-
de, een arbeider op ons rijtuig afgezonden om te zeggen dat
wij om Rhederoord heen moesten rijden, waar van ik mijbe-
leefdelijk verschoonèn liet, met de verzekering, dat wij de
kerkweg zouden blijven gebruiken; maar de stoute schoenen
werden aangetrokken op kwade jongens wijze als zijom knik-
kers stechgelen. Eerst lag de boom enkel toegeworpen; la-
ter echter was die zoo wat vast gekield." Bouricius kwam
hiertegen in opstand en smaakte het genoegen, de weg weer
open te krijgen. De verstandhouding met zijnbuurman zal er
toen wel niet beter op geworden zijn!Buurtbewoners ontza-
gen zich niet, plaggen, graszoden en strooisel uit de bos-
sen te halen, keien en grond uit te graven en dergelijke
daden. Zij werden hierin voorgegaan door de Graaf Van
Reede. IIEen flagrant bewijs, welke euvelmoedige geest er
heerschte, werd door een der Middachter schaapherders ge-
leverd, die zich niet ontzag van zijnkudde op eenen toen
nog vrij gevaarlijken weg, in de helling en bij I afrijden
van eene hoogte voor mijne paarden en rijtuig met Dames be-
zet, te drijven, en toen ik hem er over onderhield, mijmet
zijn schepers staf dreigde te slaan, op eigen grond. 11
De buurman van Rhederoord was wel de ergste, hetgeen uit
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3. de slotzin moet blijken. "Zoo was dan niet ik de pleit-
zieke, de ruziemaker, de burenplager, maar omgekeerd was
het een mijner ijverigste beschuldigers en verspreiders er
van, de Heer Jacob Piet er Johan Theodoor Brantsen van Rhe-
deroord.", die de goedgelovige goede landlieden tegen Bou-
ricius ophitste.
Ging het in deze pamfletten nog hoofdzakelijk om de buren,
de "Casus Positiên over Bouwerszathe" richtten zich voor-
namelijk tegen de uitvoerders van de verkoop, de eerder ge-
noemde heren Nedermeyer van Rosenthal, Schiff en Taay.
Bouricius: "Ik vraag, of zijook het allergeringste deden
wat tot nut óf voordeel strekken, wat in het belang te
achten was van hUYl_YJ.ete goed vertrouwende lastgevers; of
zijniet, integendeel, uitsluitend en alleen deden wat, ook
al naar hunne eigene belijdenissen, voor hunne lastgevers
verderfelijk zou zijn? Zoo ja, dan handelden zijmet boos op-
zet en ter kwader trouwe of door hunnen euvelmoed verblind,
zoodanig dat de gevolgen voor hunne lastgevers volmaakt de-
zelfde zijn, als of de lasthouders hun boos opzet, hunne
kwade trouw rondborstig en opentlijk beleden."
Waren deze heren belast met de regeling van de verkoop? Het
volgende citaat wijst wel in die richting en men krijgt te-
vens de indruk, dat zijniet door Bouricius werden aangewe-
zen. "Gemakkelijker zal de taak zijn, die ik mij anderdeels
voorneem, om te bewijzen, dat de Heeren van Rosenthal en
Schiff, als gemagtigden van mijne kinderen en van hunne
Crediteuren, hunnen lastbrief ten eenenmale hebben miskend
en verkracht; dat zijdien lastbrief zijn te buiten gegaan;
dat zijniet gemagtigd werden en nimmer gemagtigd zijnge-
weest om B.Z. te verkoopen en te gunnen, zoo als zijhet de-
den, en naar der kooperen aangenomen schijn, deugdelijk ver-
kochten en leverden. In beheerend bezit daarvan hebben de
gemagtigden tijdelijkverkeerd, met magt om, onder anderen
ook, te verkoopen. Die magt echter was beperkt, en had dus
hare grenzen, welke overschreden zijn. Het zal dan ook blij-
ken, dat die verkoop de gefrustreerde eigenaren en hunne
schuldeischers niet bindt, zoodat die verkoop als niet ge-
daan is te beschouwen, en dus gewis bij regterlijk vonnis,
te zijner tijd, vernietigd zal worden." Deze wens van Bouri-
cius is, zoals gebleken is, niet in vervulling gegaan.
Zijn dochter, die haar moeder niet heeft gekend, werd hier-
door van haar inkomsten beroofd, zoals verder in het pam-
flet wordt medegedeeld: "In hare jeugd reeds, zou de mis-
leide bezitster, opgevoed in het vooruitzigt op eenig haar



4. door de Voorzienigheid toegedacht genot van geriefe-
l~kheden, en tot mededeelzaamheid geneigd gemaakt, door
haar loon naar werk te hebben leeren besteden, met haren
man en haar kind in armoede vervallen, een sober bestaan
moeten zoeken, en een goed heenkomen bovendien."
En waarom was dit nodig? Dit vraagt Bouricius zich af.
"Waardoor, waarmede haalden die achtenswaardige jongelie-
den zich uwe verwoedheid dan toch op den hals? Wat bil-
l~kt dan uwe razern~, die hun de middelen ontroofde om
aan m~ne en hunne wenschen, ook in dit opzicht, gevolg te
kunnen bl:ijvengeven?" Maar dan gaat Bouricius op het ge-
voel van z~n lezers werken met de volgende zinnen:"Moest
de vader dan volstrekt van z~n kind, de grootvader van
zijnkleinkind afgerukt - moesten z~ allen te zamen vol-
strekt van den Rouwenberg afgebonst worden, om geen do-
rens meer in uwe ogen te z~n?" En:"Spreekt, wat dreef u
aan om eene familie, die g:ijweleer eerbiedwaardig en aan-
zienl~k pleegt te noemen en tot 1838, zelfs nog in 1840,
zo krachtig in Uwe bescherming genomen hebt, nu als kaf
over de aarde te verstrooyen, nadat z:ijgeheel haar ver-
trouwen in uwe vroegere beginselen, zienswijze,hartel~k-
heid en ondervinding had gesteld?! - Hebt g~ mogel~k lust
u als wrekers van geschonden maatschappel~ke pligten aan
te stellen? Ei lieve! zegt ons dan welke pligten, welke
welvoeglijkheden w~ schonden; en waar zijnde klagers dan?"
Heeft Bouricius tot dusver een verwijtende toon aangehou-
den, langzamerhand verandert deze in een beschuldigende.
"Of waant g~ u nog zoo opperrnagtig als op den jongsten
jaardag van m~n dochter, die g:ijin bloedraad hebt verkeerd,
waarin g~ haar, even als scherpregters de misdadigers op
het schavot hebt uitgekleed? G~ zat daar onder de bescher-
ming des openbaren gezags van Taay den Notaris. Daar kon-
det gijm:ij,die als vader van Uwe slagtoffers voor u stond
en u toesprak, dus vr~ met Alva's trots en euvelmoed hoo-
nen. Daar kondet gij,heer van Rosenthal! Uwe geveinsde
minachting ten toon spreiden voor een talrijkpubliek,
door, zonder m:ijteantwoorden, voortzetting van de veiling
te gelasten, toen ik u - neen, juist omdat ik u - als ou-
den, innigen en hartelijken vriend gemoedeYijk toesprak en
u op den rand van ons en van uw verderf nog poogde tegen
te houden enz. enz.". Ook de anderen van dit driemanschap
komen er niet erg goed af:"Daar kondet g:ij,Mr. Schiff! met
een' Judas-grimlach op uwe bolle koonen, mijveilig tergen
en het vuur aanblazen, dat u nu verteert. - Daar kon een



5 . Taay, de drieste, zich veilig grootsch boven z~nen
stoel verheffen en m~ toeduwen, dat h~ geen woorden voor
m~ had, m~ als schuldig aan rustverstoring betichtende.tt
Men kan zich voorstellen, hoe het Bouricius te moede moet
z~n geweest, dat h~ aldus losbarstte. Jammer is het alleen
dat de ziensw~ze van z~n tegenstanders niet bekend is.
Enfin, Bouricius heeft z~n hart gelucht en z~n landgeno-
ten uiteengezet hoe en waarom h~ in handen van deze bloed-
zuigers (zoals h~ ze ongetw~feld genoemd zou hebben) geval-
len is. Hijbesluit met het volgende:" Ik zal dus voor mijne
landgenooten openleggen al het wetens waardige, dat voor
en na in betrekking t?t B.Z. voorviel, opdat z~ den Heer
Brantsen van Rhederoord en de beide Heeren Havelaar naar
hun bevinden classificeren kunnen in hunne betrekking, van
gecombineerde en gewaande koopers van m~ner kinderen ver-
mogen.tt
"TIEBIJL IS GEVALLEN.tt ......• gelukkig slechts in figuur-
l~ke zin. Bouwerszathe bestaat nog, z~ het onder andere
naam!

E X C U R S I E--

naar de beroemde historische tuinen b~ de kastelen
WEL DAM en T WIe K E L en naar de Ned. Her-
vormde kerk te Del den

1 9 6 9

(dus niet op 6 september, zoals oorspronkel~k de bedoelingwas!)----

PRO G RAM M A:

8045 'Jertrekuit Velp (Naeff-flat) per G.T.W.-bus, rich-
ting Dieren. De€lnemers uit tussenliggende plaatsen

stappen b~ de dichtsb~z~nde bushalte in.

9.00 Vertrek uit Dieren.
Via Doesburg, Hummelo, Zelhem, Ruurlo, Barchem en Lo-

chem wordt gereden naar Markelo, waar de koffie wacht in
de bekende herberg "De kööpïrë:üSmorre".
Merkwaardig z~n O.a. de Russische namen op de boerder~en
tussen Hummelo en Zelhem, welke de kleuren dragen van



6. kasteel Enghuizen, en die volgens de overlevering, de
herinnering levendig houden aan de veldtochten van Napole-
on in Rusland. Een Van Heeckeren zou toen aan het Russi-
sche hof verbonden zijngeweest. Ook de oude pleisterplaats,
de herberg "Het Wapen van Heeckeren" wordt gepasseerd.

Bezoek aan de historische tuinen van KASTEEL WEL DAM------- -----------bijGoor.
De tuinen zijnomstreeks 1880 aangelegd door de tuinarchi-
tect Hugo Poortman, naar ontwerp van de bekende André in
Franse stijl.Bezichtigd worden o.a. het intact zijndepar-
terre, de broderie en het berceau. De wandeling voert
rondom het kasteel, dat niet bezichtigd kan worden. Het
wordt bewoond door de grafelijke familie Zu Solms Sonnen-
walde. Het huis werd gebouwd in 1644/45 voor Johan Rip-
perda op middeleeuwse grondslag. De bouwhuizen ter weers-
zijdenvan het voorplein dateren uit 1680. In 1897 en 1899
werden twee torens aan het kasteel toegevoegd.

T wen t s e kof f iet a fel in de uitspanning
ITliöög-Spëïrr-bijDëïdë;:-Dë-m~;~-dlë-öp deze plek, in de
onmiddellijke nabijheid van kasteel Twickel, een huis bouw-
de, trotseerde daardoor de wil van de kasteelheer en
speelde hoog spel. Vandaar deze merkwaardige naam!

Bezoek aan de historische tuinen van KASTEEL T WIe K E L------- -------------bijDelden.
Ook hier heeft de meesterhand van Poortman een uitzonder-
lijkfraai tuincomplex geschapen. De wandeling voert aller-
eerst door een prachtige Franse tuin en orangerie. Vele
oranjeboompjes leveren het bewijs dat ook in Nederland
sinaasappels groeien. Dan volgt als verrassing de unieke
rotstuin, met vele soorten van bloemen en onverwachte ver-
gezichten.
Tenslotte wordt via de hertenkamp een bezoek gebracht aan
de grote rozentuin.
Kasteel Twickel zelf wordt niet bezichtigd. Het huis wordt
bewoond door de hoogbejaarde Baronesse van Heeckeren.
Het vroeg-renaissance front dagtekent van 1551. In de 17de
eeuw is het gebouw aan de achterzijde uitgebreid met vleu-
gels en een middenpartij. Het traptorentje dateert uit
1847.



Daarna volgt een bezoek aan de NED. ~~~~~~~~ KERK
te DELDEN.
De heer G. Vrielink, directeur van de V.V.V. aldaar, zorgt
voor de toelichting. Het gebouw heeÎt een zware toren en
is een van de drie oudste kerken van Twente. Er bevinden
zich mooie banken en vele graÎzerken in dit bezienswaardi-
ge bedehuis, dat onlangs prachtig is gerestaureerd.

Tot besluit wordt - voor eigen rekening - een consumptie
naar verkiezing gebruikt in restaurant "~~ ~~~ ~~~~!~~~
Twenthe".
D~~;;~-wordt de thuisreis aanvaard via Lochem en Zutphen.
Aankomst in Dieren omstreeks 5.45; in Velp omstreeks 6 u.

De kosten bedragen f 12,50 per persoon, met inbegrip van
consumpties, kOÎÎietaÎel en entree's. Alleen de consump-
tie tot besluit in restaurant "In den Drost van Twenthe"
is voor eigen rekening. Deelnemers worden verzocht zich
aan te melden per teleÏoon oÎ brieÎkaart uiterlijk 8 sep-
tember 1969 bijde secretaris: E.J. Jansen:-Högestraat-7:
D-I-~-;-ë-n; tel. 08330 - 4692. met vermelding van aan-
tal deelnemers per gezin en van de G.T.W.-halte, waar
men wenst in te stappen. Gasten kunnen de excursie mee-
maken voorzover er plaatsruimte is.
Betaling op girorekening 93.78.19 t.n.v. E.J. Jansen te
Dieren.
Zoals reeds is medegedeeld sluit deze excursie aan op de
lezing, die de voorzitter, dr. J.F. van Oosten Slingeland,
heeÎt gehouden tijdensde algemene ledenvergadering van 25
maart 1969 over "Historische tuinen". Dr. van Oosten
Slingeland zal de excursie leiden en zorgen voor een des-
kundige toelichting.

- U I T DEL EDE N K RIN G.-

Ingeschreven werden:
Bibliotheek Bureau Volkseigen, Amsterdam
B. Boersma, Arnhem
R.T.A. Borman, Doetinchem
Mv. E. Dobbenberg-Lentink, Dieren
Hr. en Mv. Ir. T. v.d. Hout, Rheden



8. (vervolg "Uit de ledenkring")

G.H. Klomp, Dieren
J. Koelew~n, Oosterbeek
F. Kors, Dieren
J.J. Stam, Arnhem
Mr. B. Stru~s, Dieren
K. Troelstra, Velp
Mv. J. Vuysje-Buisman, Dieren
Joh. Zandleven, Utrecht.

A F G ES C H R E VEN W E R DEN:

Dr. G.J.B. Bremer, Arnhem (overl.)
L. Kool, Rheden (overl.)
J.J.Chr. Liet, Rheden (overl.)
Mv. G.H. Richter Uitdenbogaardt, Velp (vertr.)
Dr. H. Roelink, Rheden (vertr.)
Mv. A.M. de Wolf-v. Steenacker, Rozendaal (vertr.).

-E :E N W E R K G ROE PAR C H E 0 LOG I E.-

De heer F. Kors te Dieren, lid van onze Kring, heeft de
suggestie gedaan om een werkgroep archeologie te vormen.
Het bestuur wil aan dit initiatief gaarne z~n medewerking
verlenen. Leden, die belangstelling hebben voor de prae-
historie en die wel graag wat méér op dit gebied willen
doen dan alleen maar luisteren naar voordrachten e.d. kun-
nen zich b~ de secretaris van de Kring, Hogestraat 7,
Dieren, tel. 08330-4692, in principe - dus vr~bl~vend -
aanmelden als deelnemer. Deelname is voorlopig kosteloos.
Z~, die zich voor de werkgroep opgeven, ontvangen een uit-
nodiging voor een bespreking in de eerste helft van sep-
tember a.s. Reeds 7 personen hebben zich inmiddels aange-
meld!

- DE KADASTRALE ATLAS van RHEDEN en ROZENDAAL.-

In het najaar van 1964 werd door onze Kring het begin ge-
maakt van een groot werk: de uitgave van de kadastrale
kaarten van de gemeenten Rheden en Rozendaal anno 1832.



9. De kadastrale atlas van Rozendaal kwam al klaar in
1966. Momenteel wordt gewerkt aan de herdruk van de kada-
strale kaarten van Velp, Rheden en Dieren uit 1832. De
oplaag is voorlopig vastgesteld op 50 exemplaren; de pr~s
op f 40,-. Dat l~kt een massa geld. Maar daarvoor ontvangt
men liefst 90 bladen met kaarten uit 1832 van Velp, Rheden
en Dieren mèt de vermelding van de eigenaren der percelen,
met aanduiding van hun beroep, van de soort van eigendom-
men en van de grootte en de klassering daarvan.
Wanneer de uitgave gerealiseerd is, bestaat de mogel~kheid
om de kadastrale atlas van Rozendaal na te bestellen. Ook
is het mogel~k kaarten of gedeelten daarvan op kleinere
schaal te bestellen. lfaar daarover volgen t.z.t. medede-
lingen. Momenteel is het alvast mogel~k op de kadastrale
atlas van Velp, Rheden en Dieren in te tekenen. Men wende
zich tot de secretaris.

- VER LOR E N L U I S T E R,-
de geschiedenis van negen verdwenen
landgoederen in Velp.

Onder de titel "Verloren luister" publiceert onze Velpse
historicus, de heer H. Kerkkamp, binnenkort een werkje,
dat de geschiedenis behandelt van negen verdwenen Velpse
buitenplaatsen: Den Heuvel, Daalhuizen, Ommershof, Laren-
stein, Overbeek, Schoonoord, Schoonenberg, Dulkershof en
Rozenhagen. Niet enkel de geschiedenis wordt behandeld; b~
Den Heuvel, Daalhuizen, Ommershof en Dulkershof komt ook
de praehistorie aan de orde. Een twaalftal kaartjes is op-
genomen en vele illustraties, waarvan de meeste voor de
eerste keer in druk versch~nen. De pr~s is nog niet bekend.
Aangezien er slechts 500 exemplaren worden gedrukt is het
raadzaam gebruik te maken van de gelegenheid tot vóór-in-
tekening tegen verlaagde pr~s. Men bestelle alvast een
exemplaar b~ de N.V. Middenstandsdrukker~, Oranjestraat
15-17, Velp, tel. 08302 - 2 3 7 4.

-B 0 E KB ESP REK IN G.--

"De Oostel~ke Veluwezoom in oude ansichten"
door E.J. Jansen

Uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel,1969 (160 pag.f17,50)



10. In de serie IIIn oude ansichten", uitgegeven door de
Europese Bibliotheek te Zaltbommel is na "De Westel:ijke
Veluwezoom" nu ook "De Oostelijke Veluwezoom" verschenen.
Het boekje is van de hand van de Kring-secretaris, de heer
E.J. Jansen. En w:ijkunnen niet anders dan verheugd z:ijn,dat
de uitgever een dusdanige kenner van onze gemeenten tot
het schr:ijvenbereid heeft gevonden.
Werden de prentbriefkaaren-boekjes met b:ijschriften aanvan-
kelijk als charmante herinnering gehanteerd, meer en meer
krijgen de deskundige onderschriften locaal-historische
betekenis. Dit geldt des te meer wanneer de schrijver, zo-
als hier het geval is, niet de nog vr:ijwelonveranderde
objecten behandelt, maar juist de verdwenen huizen of
straat-gedeelten. Al kunnen de onderschriften niet anders
dan beknopt zijn, z:ijverschaffen een grote hoeveelheid in-
teressante gegevens.
De schrijver behandelt na een korte inleiding, waarin de
achtergrond en de opzet van het werk worden verduidelijkt,
in grote lijnen de veranderingen welke zich in de diverse
plaatsen hebben voltrokken.
Vervolgens worden Rozendaal (aan de hand van 6· afbeeldin-
gen), Velp (57), Rheden (9), De Steeg (15), Ellecom (11),
Dieren (45), Spankeren (4) en Laag-Soeren (7) steeds met
één afbeelding per pagina behandeld. Op een enkele uit-
zondering na, dateren de afbeeldingen van het begin van
deze eeuw. Van de 154 afgedrukte prentbriefkaarten z:ijn14
uit het archief van onze Kring afkomstig: een bescheiden
succes! Talr:ijkegezichten lijken ons volslagen onbekend,
maar zijn toch spoedig te herkennen. Anderen zijn geheel
vergeten.
Het valt te begr:ijpen, dat een werk als dit niet licht is.
Niet alleen moeten de teksten, die op kranten- en monde-
linge berichten berusten, ter dege gecontroleerd worden,
maar ook de keuze van 154 afbeeldingen uit vele honderden
prenten is geen sinecure.
Daar de schr:ijver in z:ijnopzet volledig is geslaagd, kun-
nen wijU lezing van het boekje: nDe Oostel:ijkeVeluwezoom
in oude ansichten" van harte aanbevelen.

S. v.d. O.



1 1 • C U R SUS voor AMATEUR-HISTORICI.---

Ook in de komende winter organiseert de Stichting Contact
van Gelderse oudheidkundige Verenigingen en - Musea in
Arnhem en Tricht cursussen voor hen, die als amateur de
plaatsel~ke en/of regionale geschiedenis bestuderen. Aan
de cursisten worden beslist geen strenge eisen van voorop-
leiding gesteld: i ede re belangstellende is hartel~k
welkom. T~dens de nu afgelopen cursus waren er niet minder
dan 120 cursisten!
Alvast kan worden meegedeeld dat in Arnhem op 7 zaterdag-
ochtenden een reeks voordrachten zal worden gehouden over
het onderwerp "Bouwen en wonen in Gelderland in vroeger
eeuwentl.
Belangstellenden kunnen geheel vr~bl~vend het cursuspro-
gramma aanvragen b~ de cursusleider: E.J. Jansen,Hogestr.7,
Dieren; tel. 08330-4692.

HET R H EDE N S VEE R H U I S VER D W IJ N T

Zolang onze Kring bestaat is er gedacht en gesproken over
het lot van het Rhedense Veerhuis, één van de zeer weinige
monumenten, die het dorp Rheden telt. Er is in de eerste
plaats naar gestreefd om het gebouw op de l~st van bescherm-
de monumenten geplaatst te kr~gen. Dat is gelukt. Maar dat
kon voortgaand verval niet tegenhouden. Nu hebben alle po-
gingen om dit meest karakteristieke veerhuis van ons land
te behouden schipbreuk geleden. Het wordt van de monumen-
tenl~st afgevoerd en bi~~enkort zullen we het vertrouwde
Veerhuis op de hoge IJsseloever missen.
Op dit moment volstaan w~ met op te merken dat werkel~k
à l les is gedaan wat gedaan kon worden om het Veerhuis
te behouden. Er is herhaaldel~k geconfereerd, getelefoneerd
en gecorrespondeerd. En we mogen wel verklappen dat het lot
van het Rhedense Veerhuis de hoofddirecteur van de R~ks-
dienst voor de Monumentenzorg, mr. Jan Korf, zeer ter harte
ging.
Er wordt vaak beweerd: waarom doet Monumentenzorg daar nu
niets aan? Kan Monumentenzorg niet eens ingr~pen? Welnu,
Monumentenzorg heeÏt gedaan wat z~ kon. En de lezers van
onze Mededelingen zullen wel willen aannemen dat ook het
bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal met
alle macht heeft geprobeerd om het verdw~nen van het
R h ede n s e Vee r h u i s te voorkomen!



12. HET ROZ END A ALS E G E R I C H T
door H. Kerkkamp.

Op 31 oct. 1756 reden een zevental heren edelachtbare-verm.
over twee karossen verdeeld van Arnhem over de Rozendaalse-
weg, de Arnhemseweg (binnen de palen der heerlijkheid), de
voertuigen langs en door de zandsporen moeizaam heuvelop
ploegend, langs de Kapelleberg, en spanden af in de herberg,
ter plaatse van het tegenwoordige gemeentehuis. Te voet
staken ze daarna schuin de weg over; de toegangslaan af tot
aan de brug naar de voorhoÏ.
Volgens een traditie van eeuwen zou hier de zitting met het
gebruikelijke ceremonieel worden geopend. In overeenstemming
zoveel mogelijk met dat van het landgericht. Waar en hoe dit
op Rozendaal geschiedde, vernamen we uit het verslag van
die dag - 31 october 1756 - in een der twee in het archief
bewaard gebleven Gerichtsboeken.
Het inzittende college bestond uit de heren: mr. Johan Con-
rad van Hasselt, Rigter, mr. Johan Brantsen, mr. van Harn,
Willen Jan Tulleken, de leengriffier, mr. Derk Daniel Bon-
gart, ontvanger der verponding, mr. Willem Hendrik Toewater,
landschrijvervan Veluwe, en Hermanus van Nuys, procureur-
fiscaal des kwartiers van Veluwe en secretaris dezer heer-
lijkheid.
I!Hebbende welgem~ Gerigt sig 's morgens bijklimmender Sonne
begeven ter plaatse alwaer voormaels in deeze Heerlijkheid
het zelve onder den doornboom gehouden wierde, op de weg
na den huyse Roosendael gaande tusschen de twee ypenboom-
tjes het naeste staande aen de brugh van den huyse Roosen-
dael.
Alwaer, nadat de ~ock op den Huyse Roosendael getrocken
was, welgem~ Gerigt in eene daer toe gemaakte heyninge sub
Dio onder deze iepen neergeseten synde, soo heeft den Heer
Rigter, na de Heeren Schepenen voor derselver tijdelijkeen
goetwillige comparitie bedankt te hebben, en na Procureurs
en parthijen door den scholtus te hebben doen aeneyschen,
de ordels de Landregten van Veluwen en Veluwenzoom besta-
det, en vervolgens het Gerigt gevarst (geschorst) over een
half quart uers in de Herberg deeser Heerlijkheid.
En syn daarop gem§ Leden van den Gerigte opgestaen, en heb-
ben sig na voors§! Herberg begeven.1!
Of de gerichtsboom I!voormaelsltwel een !ldoornboomltwas? Bij
het landgericht meestal een eik of een linde. (wordt verv.)


