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

HET ROZ END A ALS E G E R I C H T

(slot) door H. Kerkkamp.

De vroegste zitting kan overigens eerst in het eerste
kwart der 16de eeuw hebben plaatsgevonden, toen de heer-
l~kheid Rozendael in wording waS.

Het gericht bestond behalve de rigter of drost uit
twee of meer schepenen of gerichtsluidsn. De eerste werd
wel vervangen door de verwalter-rigter, de laatste door
noodschepenen.
Ook de schout was dienaar der justitie. Veel ging er
niet omstaan. DI Outrein zegt in zijn ItWegw~serlt,dat
"Drost en Schepens een volle regtbank stigten, wanneer
het noodig is".
Terecht: er gingen meermalen verscheidene jaren voorb~,
eer een Rozendaler zich weer zodanig bezondigde, dat het
Veluwse landrecht over hem kwam.

Het heerlijkheidsgericht en het landgericht waren in
verschillende opzichten aangepast aan het heidense volks-
gericht. In de 18de eeuw begonnen zich echter tekenen te
vertonen, dat de t:ijden,waarin.deze rechtsinstelling or-
ganisch op haar plaats was, zich voleindigden. Er was
een zoeken naar nieuwe vormen en normen.



2. Een der eerste veranderingen was het samenkomen on-
der een beschuttend dak in plaats van in de openlucht.
Opening op de "althergebrachte" plek, voortzetting in de
herberg. Of voor het landgerecht meestal in het koor der
kerfn 1763 volgde een zitting binnen Arnhem, met zgn.
"aardgunning". In 1770 een "op den Huize Rozendaal". Daar-
na weer een paar maal te Arnhem.

In 1791 vond de laatste zitting plaats. De reden is te-
kenend. Een Arnhemse deurwaarder had beslag gelegd op r~-
tuig en paarden van de kastelein der Rozendaalse herberg
wegens een vordering van een stedel~ke w~nkoper. Een in-
breuk op de jurisdictie van Rozendaal! Joh. Jac. Emrich
verontschuldigde zich schriftel~k. Aanvaard. De enige
zaak op de rol! De revolutie (1795) maakte aan de oude
rechtsinstelling een einde. In de eerste jaren daarna
sprak het gemeentebestuur tevens recht.

Het gericht der hoge heerl~kheid oefende behalve de
lage ook de hoge rechtsspraak uit: het berechtte zaken,
die aan huid en haar, aan l~f en lid kwamen, eveneens.
Gezien de samenstelling uit b~na enkel rechtsgeleerden,
moet men daarin wel vertrouwen hebben gesteld.

DEK A DAS TRA L E A T LAS.

Met deze uitgave is de laatste t~d goede voortgang ge-
maakt. De gegevens van de kadastrale gemeente Rheden z~n
nagenoeg bewerkt en de intekening erop kan worden open-
gesteld.
Dit deel van de atlas omvat: 10 kaarten van het dorp Rhe-
den, Rhederoord, het Rhederlaag, de Rhederheide en Herik-
huizen anno 1830 en 8 bladen met gegevens van eigendom,
cultuurtoestand, grootte, klassering der percelen van de
belastbare opbrengst en met een algemene toelichting.
De pr~s is 50 ct. per blad; dus voor 10 kaarten plus 8
bladen f 9,- in totaal. (Exclusief verpakking).
Degenen die indert~d Rozendaal bestelden kunnen deze bla-
den daarb~ opbergen. Stofmappen kunnen voor f 1,- per
stuk besteld worden.
De secretaris verwacht Uw inschr~ving.Vóór eind '69 kunt
U de atlas van Rheden in huis hebben. Inmiddels gaat 't
werk aan de kadastrale atlas van Velp en Dieren door.



3. DE RUSS ISCHE NAMEN TUSSEN HUMMELO EN ZELHEM.

In de beschrijving van de excursie naar Weldam en Twickel
in het vorige nummer werd de aandacht gevestigd op de
Russische namen op de boerderijen tussen Hummelo en Zelhem,
welke de kleuren dragen van kasteel Enghuizen. Ons medelid,
de heer L.F. Scheurleer, deelde mijdaarover het volgende
mee:
"Het viel mijop dat U in de toelichting vermeldt dat een
Van Heeckeren toen aan het Russische Hof verbonden zou zijn
gewees-t. Uit nieuwsgierigheid heb ik eens nagegaan of
daarvan iets te vinden was. Misschien is de overlevering
niet geheel juist. Wel vond ik in het Nederland's Adelsboek
1942, blz. 366, dat Jacob Derk Burchart Anne baron van
Heeckeren, heer van Beverweerd en Odijck,geboren-te Zut-
phen, 28 novemher 1792, zeeofficier, ook buitengewoon ge-
zant was, O.a. te St. Petersburg. Misschien dat deze Van
Heeckeren geïmponeerd was door de krijgsdaden van Napoleon
en de namen aan de boerderijen heeft gegev~n. Hijbehoorde
inderdaad tot de tak Enghuizen."
Wij danken ons actieve medelid hartelijk voor deze aanvulling.

J.

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

Ingeschreven werden:
W.Beerta, Arnhem
J.G.Berendsen, Velp
Th.Boon, Zevenaar
D.J.Douwes, Velp
Mv.G.van Essen-van Laar,
W.van Hengel, Velp
H.van Heuven, Zevenaar
Mv.Th.A.van Houten-Jeltes,
W.Immens, Doetinchem
J.Kluwen, Oosterbeek
G.L.Koens, Velp
P.de Koningh, Arnhem
H.M.Kops, Arnhem

A.Kruyt, Dieren
J.C.Mohr, Ellecom
B.van Oosterom, Velp
B.Postma, Zevenaar

Dieren
Mej.A.van Rossem, Velp

De Steeg
Mv.A.M.van Syverden-Poortman,
Rozendaal
W.R.van Sijll,Rheden
G.H.J.Tjooitink, Dieren
W.Winters, Zevenaar.

Afgeschreven werden:

O. Barendsen, Dieren A.J.Brus, Arnhem (overl.)
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Drs.F.Buizer, Rheden
H.A.de Graaff, Velp
B.A.de Grood, Velp

Mej.J.G.van Maanen, Velp
J.van de Sande, Velp.

V R I END E L IJ K R VER Z 0 E KEN.

Ons medelid, mevr.J.Vuysje-Buisman, Patr~slaan 80,
Dieren, is slecht ter been. Daardoor is het haar niet mo-
gelijkde b~eenkomsten van onze Kring, welke buiten Dieren
worden georganiseerd, b~ te wonen. Dat zou wèl gaan wan-
neer er gelegenheid was met een Dierens lid mee te r~den,
liefst met iemand uit haar buurt. Aangezien mevr. Vuysje
geen telefoon heeft is de secretaris gaarne bereid de no-
dige contacten te leggen.

Ons medelid, de heer W.H.van S~ll, wonend in het bejaar-
dencentrum Rhederhof, Snippendaelseweg, Rheden, kamer 72,
vraagt te koop of in bruikleen muziek en tekst van lied-
jes van Emile Hullebroek, de eert~ds zo populaire dich-
ter-zanger. De bedoeling van de heer van S~ll is door het
zingen van deze liederen b~ te dragen tot het vermaak en
de ontspanning van de gezamenl~ke bewoners van Rhederhof.

De secretaris van de Kring zoekt voor één der leden een
exemplaar van nr. 41 van de Mededelingen.

- DE W E R K G ROE P ARCHEOLOGIE OPGERICHT.-

T~dens een bijeenkomst op 23 september jl. in hotel De
Engel te De Steeg, werd door de voorzitter van onze Kring
de WERKGROEP ARCHEOLOGIE geïnstalleerd.
De heer F.Kors, die het initiatief had genomen, werd tot
leider benoemd, de heren R.T.A.Borman en G.H.Klomp tot be-
stuursleden.
De laatstgenoemde moest in verband met z~n dagel~kse werk-
zaamheden na korte tijdz~n zetel ter beschikking stellen.
Hijwerd als bestuursl~d opgevolgd door de heer J.J.Stam.
Drs.R.S.Hulst, provinciaal archeoloog van Gelderland,
treedt als adviseur op. Namens het bestuur van de Kring
heeft de heer H.Kerkkamp zitting genomen in het bestuur.
De Archeologische Werkgroep Veluwezoom, onder deze naam
zal de groep in het vervolg bekend staan, heeft in de



korte t~d van haar bestaan de nodige activiteiten
ontwikkeld. Voor een goed functionneren werden richtl~-
nen vastgesteld. Een begin werd gemaakt met het samen-
stellen van een serie Handleidingen.
Als deeltje 1 verscheen reeds:"Prehistorie van Gelderland"
door R.T.A.Borman. Het boekje werd verzorgd en gestencild
door de heer A.C.Landmeter. Voor de leden van de werkgroep
is het werkje gratis te verkr~gen. Een tweede deeltje,
handelend over de oude culturen van Egypte en het Midden-
Oosten, eveneens van de hand van de heer Borman, is ter
perses

De volgende leden van onze Kring hebben zich bijde werk-
groep aangesloten:

W.Beerta, Arnhem
B. Boersma, Arnhem
Th.Boon, Zevenaar
R.T.A.Borman, Doetinchem
Hr. en Mv.Brouwer-Slik, Dieren
Mv.L.van Essen-van Laar, Dieren
P.Gerbrands, De Steeg
DrwG,Henneman, Velp
H.van Heuven, Zevenaar
F.Kors, Dieren
A.C.Landmeter, Zevenaar
P.Leeman, Dieren

Mv.Th.A.van Houten-Jeltes
De Steeg
W.Immens, Doetinchem
HoKerkkamp , Velp
G.H.Klomp, Dieren
JGKluwen, Oosterbeek
Adr.Kolkman, Rheden
P.de Koningh, Arnhem
H. rl[" Kops, Arnhem.
B.Postma, Zevenaar
J.J.Stam, Arnhem
W,Winters, Zevenaar.

Inlichtingen over het lidmaatschap worden gaarne verstrekt
door de bestuursleden:

F.Kors, voorzitter, Hard~rw~kerweg 13D, Dieren,
tel. 08330-6330.

R.T.A.Borman, secretaris, Caenstraat 186, Doetinchem,
tel. 085-431841 (overdag).

J.J.Stam, Jos.Israëlslaan 16, Arnhem,
tel. 085-452308.
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A VOND B E Z 0 E K aan het R~ksmuseum
G.M.Kam, Museum Kamstraat 45, N~megen op
donderdag 11 december a.s.

In aansluiting op de lezing, die de directeur van
muSeum Kam, drs.A.V.M.Hubrecht op 17 november jl.
in Dieren heeft gehouden over Romeins Nederland,
wordt op donderdag 11 december a.so een gezamen-
l~k bezoek gebracht aan dit zeer bezienswaardige
museum.
De N~meegse amateur-archaeoloog GoM.Kam bracht
vanaf 1900 zowel door opgravingen als door aanko-
pen een grote verzameling oudheidkundige voorwer-
pen b~een, vnl. uit N~megen en directe omgeving.
In 1919 schonk h~ z~n collectie aan het R~k,
evenals een nieuw museumgebouw, teneinde z~n ver-
zameling voor N~megen te behouden.
Het museum werd geopend in 1922. Na het overl~den
van de heer Kam in hetzelfde jaar, werd de verza-
meling voortdurend uitgebreid met vele belangr~ke
aanwinsten. In 1963 kwam de laatste reorganisatie
van het museum tot stand. Voor liefhebbers van
Romeinse geschiedenis is een bezoek aan museum
Kam alt~d weer een belevenis. Drs.Hubrecht zal de
Kringleden persoonl~k ontvangen en rondleiden.
Om 7.15 vertrekt een speciale G.ToW.-bus uit Die-
ren. In Ellecom, de Steeg, Rheden en Velp worden
b~ de plaatsel~ke bushaltes deelnemers opgepikt.
~ertrek uit Velp (Naeff-Flat) om 7.30. De kosten
van bus en entree bedragen samen f 3,-. Na afloop
van het museumbezoek (aanvang 8015) wordt gele-
genheid gegeven om in een N~meegs restaurant voor
eigen gelegenheid een consumptie te gebruiken.
De terugreis wordt aanvaard om 10.15.
Deelnemers gelieven zich op te geven, telefonisch
of per briefkaart, uiterl~k maandag 8 december
a.s. b~ de secretaris, E.JuJansen, Hogestraat 7,
Dieren; tel.08330-4692. Betaling kan plaats vin-
den door storting van f 3,- p.p. op postrekening
937819 t.n.v. E.J.Jansen te Dieren met vermelding
"Bezoek Museum Kam". Men gelieve tevens te ver-
melden, b~ welke bushalte men wenst in te stappen!
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DE ROMEINEN IN HET ZUIDELIJK GEDEELTE
VAN GELDERLAND.

Over dit onderwerp spreekt prof.dr.J.E.Bogaers,
hoogleraar aan de R.K. Universiteit te N~megen
op m a a n dag 15 dec e m b e r a.s. om
8 uur in de Beukenhof aan de Rozendaalselaan te
Vel p.
Deze b~eenkomst wordt georganiseerd door het
Departement Velp-Rozendaal en omg. van de Maat-
schapp~ tot Nut van ft Algemeen.
Leden van de Oudheidkundige Kring "Rheden-
Rozendaal" worden door het Nutsbestuur gaarne
in de gelegenheid gesteld, deze lezing b~ te
wonen. De toegangspr~s voor hen is f 1,50; dat
is dezelfde pr~s die de Nutsleden moeten beta-
len.
De lezing van professor Bogaers zal ongetw~feld
een mooie aanvulling z~n van de voordracht van
drs. Hubrecht en van het bezoek aan museum Kam!


