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door H. Kerkkamp.
Op een opengevouwen dagblad ligt op tafel een hoeveelheid scherven. Zonder uitzondering SIEGBURGS.
Naar een stadje bij Keulen, middelpunt van een eeuwenoude aardewerkindustrie in stad en omgeving.
Meest bodems van kannen en kannetjes. Zoals gebruikelijk de rand
door duimindrukken gekarteld,
Het standvlak heeft een doorsnede van 9 cm,; slechts enkele zijn
kleiner of groter. Op een enkele na niet van de grijswitte kleur
van Jacobakannetjes, maar gebruineerd, zoals een ouderwetse jeneverkruik, of geglazuurd. Van later tijd dus. "Dat wou ik even laten zien", zegt ons medelid en amateur-archeoloog, de heer Gerbrands uit De Steeg. "Ik heb er thuis anderhalve veilingkist van."
Ze komen van een bij ingewijden reeds lang bekende vindplaats in
de Havikerwaard. Daar is men sinds jaar en dag bezig met een zandzuiger uit een oude, dichtgeslibde IJsselarm zand en grint te winnen.
Eerst werd de deklaag verwijderd. Nu ontstaat er weer een dood
stuk rivierarm. De kannen hebben enige eeuwen op de oude rivierbodem gerust. Negen à veertien meter onder het maaiveld.
Tot ze enige weken geleden, oktober 1972, met grote kracht door de
zuigbuis naar boven werden gezogen en op de schudzeef vergruizeld.
Behalve de dikkere delen, vooral bodems, die werden uitgeworpen.
"Konden er geen hele exemplaren geborgen worden?" "Aardewerk interessert me niet", verklaart de zandzuigbaas. "Als het nu nog
munten waren!"
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We kunnen vermoeden, dat hier op de Ijssel een vaartuig met een
lading Siegburgse kannen is gezonken. Volgelopen in een stormachtige nacht of ten gevolge van een aanvaring? We weten het niet.
Zelfs niet een enkele kan iS.met aanzienlijke aanvulling te restaureren.
Na verloop van tijd zal er wellicht weinig van deze vondst
meer resten dan dit "pro memoria".
+ + + + +

HET GEZAMENLIJK VOOROUDERPAAR

IN DE KWARTIEREN VAN DE

NOB

E L PRIJ
S WIN
N A ARS
---------------------------------door A.A. van de Craats

Over het <boven staande onderwerp, werd door mij in het maandblad
van de Nederlandse Genealogische Vereniging, "Gens Nostra" van
september 1972, een artikeltje geplaatst.
Daar het hier een Velp-Rozendaalsche schakel betreft en er bovendien in beider kwartierstaten veel namen voorkomen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal, leek het mij interessant, het artikel ~n
iets uitgebreider vorm in onze "Mededelingen" te plaatsen.
In het boven genoemde maandblad verschenen, van de hand van
Dr.A.R. Kleijn in de jaargangen XV (1960), p. 262/263 en XXII
(1967) p. 372/373, de kwartierstaten van de twee Nobelprijswinnaars.
Bij vergelijking van deze staten, blijkt dat in de Ve en VIe generatie enkele gelijkluidende namen voorkomen, n.l. BRAAKMAN en
WILBRINK; de eerstgenoemde in beide gevallen ca. 1700 te Velp (G).
Het betreft hier de ouderparen HENDRIK WILBRINK, gehuwd met JANNA
BRAAKMAN (ouders van V-12) en HENDRIK MOLL, gehuwd met GEERTRUI
BRAAKMAN (ouders van V-5).
De huwelijken van deze echtparen, waarschijnlijk in Velp of Rozendaal voltrokken, zijn echter niet te achterhalen, daar het trouwboek eerst in 1745 aanvangt. wél staan de echtparen vermeld in de
lidmatenlijst 1741-1757, die in het doopboek van Velp is opgenomen.
De volgende stap bij het onderzoek, was te trachten de doopdata
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en ouders van het genoemde viertal te ontdekken. Dit gaf het
volgende resultaat:
HENDRIKWILBRINK's
d00p is te Velp/Rozendaal niet te vinden,
d0ëh-~0~-Iü-d~-Iaren
1687-1695 kunnen hebben plaatsgevondeq,want
in deze periode zijn geen doopinschrijvingen genoteerd.
g~~~S!~_~Q11 bleek te Velp op 16.6.1709 te zijn gedoopt, als
zoon van ~Y~&:!:_~Q11en ~!:!SRI~~..;.y§~:",~~~~~~..;.l~!~~~S~~),
De verrassing

van het onderzoek blijkt uit het volgende:

Op 9.12.1700 werden van het echtpaar LUBBERT BRAAKMAN en WILLEMKEN JANS, twee dochters gedoopt, n:ï:-JÄNNÄ-~ü-GËËRTRUÏT!------------Daar zowel v6é5r als na 1700 geen .;1dere Janna of Geertruit
Braakman.in het doopboek van Velp/Rozendaal is te vinden, mag
wel worden aangenomen dat LUBBERT BRAAKMAN en WILLEMKEN JANS
de gemeenschappelijke voor0üciërs-zIJü-väü-de t;~ë-N0bëïprIJswinnaars voor natuurkunde. (~!~_~_Qii_~~_!ll~~!E§!!~)

--~--------

.

Lubbert
Hendrik Wilbrink

Braakman

,,

Willemken Jans.

-----------------~--------------------X Janna Braakman
, Velp 19.12,1700

,---------~

Geertruit Braakman X Hendrik Moll
Velp 190\2,1700
,Velp 16,6.1709

~-----------,

,
, v. Donselaar
Jacob Labotz
X W~llemken'0' W1lbr~nk Evert MalI
X Geertru1d
Velp, 23.01.1718(17~~5-~;I~-~:~:T~~T-- ~;I~-~~:~:1730 (1767)
1742
o

~---------,,

Aelbert Coer(t)s
Arnh.1.1.1767

X

(17,97)Velp 26,5.1771

~--------~

b
'0
~~~~_~~_f~~E~

~-------~---~

Harm Kamerlingh
Onnes

Cornelia Brouwer

Velp 28.9.1776 (1,802)Rheden 7/11.2.1782

~--------------~,

X Jenneken Gerr~tsen Tobias Hendrik Lorentz

Arn , 28.07.1803 (1,824)Arnh. 4.8.1803
~

t---------l

~~E~g~i~~_b~È~!~Q~EEi!_~~11X

!~~~!~~~_~~11

Otterlo 20,4.1791(18,20) Rheden 12.3.1803

~------~~

X Anna Gerdi~a Coers Gerrit Fred'erik LorentzXGeertruid v , Ginkei
Arnh,24,1.1822

( ? ) Utr. 11.6.1826

Groningen 24.6.1819 (1852)
f'>.rn.12.7.1829

,

--1--•

X

,

e

c

--'--,

Hendr~k Antoon Lorentz
fE~i~QE~_g~~~~_~~~~E1~~gÈ_Q~g~~Prof.Dr.
--------------------------~---geb. Groningen 21,09.1853
ovl. Leiden
21. 2.1926

geb. Arnhem 18.07.1853
ovl. Haarlem 4.2.1928

Nobelprijs Natuurkunde 1913.

Nobelprijs Natuurkunde 1903.

De mogelijkheid is groot, dat ook een onderzoek in de familie WIL BRINK tot een
zelfde resultaat zal leiden, maar daartoe heeft mij tot op hed;n-d;-tIjd ontbroken. LUBBERT BRAAKMAN was n.l. pap
ier
mak
eren
komt.als zodanig
voor op dë-ïIJst~van-9:12.1739
1), evenals AART en JACOB LABOTZ, resp. schoonvader en echtgenoot van zijn kleindochter, WÏLLEMKEN-WÏLBRÏNK:-Öok de naam WILBRINK komt voor bij de opgaven van papiermak;~s-~~-d;-v;ï~;;- 1) en HENDRIK---~lb~~I~~
en zijn vrouw ~~~~_~~
bewoonden in 1739 de papiermol;~-~p-Klein
Beekhuizen 2).
De hierboven genoemde !~Èi~~_g~~~Ei:~_b~E~~!~,
is een zoon van KgI~Qglfg_QQ!!bQ~
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~2~~~I~
en ~~~~~~1~~_~1~~~1~~,
geboren in Loenen Veluwe
15.10.1752, als dochter van ~~~~~!~_~!~~~!~~
(Wilbrennink)
geb. Zelhem, 13.2.1728.
Vonden beider natuurkundige knobbels hun oorsprong in de
Velps-Rozendaalse papier-watermolens?
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Door een misverstand tussen redactie en o.g. werd de dupliek op
"Antwoord op weerwoord" van de heer J. Rinzema niet geplaatst.
Wegens de lange tijd tussen twee opeenvolgende nummers van "MEDEDELINGEN" stel ik daarop geen pnJs meer.
Overigens meen ik, dat 1e de discussie voor de beperkte ruimte.
te veel plaats vergde; 2de dat het vraagstuk niet van een genoegzaam aantal leden belangstelling heeft; 3de dat ze toch onvruchtbaar blijft.
Een taalgeleerde, die - buiten zijn eigenlijke vak - een speurder naar nieuwe wegen - de ve rk Lar :!.ngvan veldnamen in verband
met de cultuurhistorie - aanwijzingen meent te kunnen geven,
heeft iets van de schoenmaker, die niet bij zijn leest blijft,
of van een megafonist, die van verre de zoeker in onbekend terrein richting wil aangeven.
Het angelsaksisch is voor de toponymist slechts één der vele
hulpwetenschappen. Slechts in zoverre interesseert hem de taal,
dat hij de betekenis van het grondwoord daarin hoopt te vinden,
waarvan de ingwaeonismen op het nederlandse taalgebied kunnen
zijn afgeleid.
Overigens bestaat er o.i, een vaak betere methode. Niet zonder
struikelen vordert de toponymie gestadig.
H. Kerkkamp.
BOE
K BES
PRE
KIN
G,
---------------------------

Q_~_~_~_~~~_!_~
__~_~_~_~_~_~
__!_Q_~_~_~~~~_~_~
__~_Q,

waarin opgenomen het in 1923 uitgegeven boek "Rheden - de parel van de
Veluwe", door P. Thiele en Aad W. Kroon, uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de gemeente Rheden.
Drukkerij Mercurius, Velp, 1972 (245 blz.; afb.;·f 55,--).
Het initiatief, om na een halve eeuw het bekende boek "Rheden de parel van de Veluwe" te herdrukken, heeft vrucht gedragen.
Er kwam een fraai, stevig boek van de pers, waarvoor bijzonder
veel belangstelling bestaat. Dè attractie van deze uitgave is,
dacht ik, het eerste stuk, de herdruk van 1923. Bij het doorbladeren ervan komen vele herinneringen boven aan in veel opzichten rustige en gemoedelijke tijd.

- 7 Het tweede deel geeft een beschrijving van Rheden (en Rozendaal)
nu, alsmede een historisch overzicht van Rheden in de bezettingsjaren.
Bron daarvoor was het voortreffelijke boekje van Steven Jansen
"Velp in de oorlog 1940-1945", dat, wat mij betreft ook best integraal herdrukt had mogen worden!
Voorts worden vele zaken opgesomd die men als regel in V.V.V,gidsen tegenkomt, Dat is altijd een hachelijke onderneming, want
licht wordt iets vergeten.
Zo heeft men op pag, 242 verzuimd te vermelden dat er in Ellecom
een Nederlandse Hervormde Gemeente bestaat en bij de culturele
verenigingen op pag, 231-232 mis ik pijnlijk de vermelding van
de Oudheidkundige Kring Rheden-Rêz2ndaal!
Wat meer foto's van de dorpen en meer advertenties zouden het
werk voor de toekomst groter waarde hebben gegeven.
Overigens wens ik dit boek in vele handen. Want het bezig zijn
met het verleden en de vergelijking daarvan met het heden is een
zinvolle bezigheid.
Kr.J.
BOM

MEN

VOO
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In het artikel "Uit het Grootboek van de Velpse timmerman Chr.
Jansen", dat we in het vorige nummer afdrukten, werden "bommen
voor de gasfabriek" vermeld met de opmerking dat de schrijver er
niets van snapte.
Ons medelid, de heer W. Muis te Velp bracht licht in het duister
en schreef ons het volgende:
Op de gasfabriek werd vanzelf gas gefabriceerd, maar tengevolge
van de destillatievan steenkool ontstonden afvalproducten als
teer en ammoniak. Die werden opgevangen in houten fusten, waarin
een BOMGAT voor het vullen en ledigen was aangebracht. Het gat
werd afgesloten met een plug, een tapsvormige wig van gelijke
diameter als het genoemde spongat, Kwamen de lege vaten retour
dan ontbrak deze bQm. Kuiper van Beek kon die niet maken, want
hij had geen draaIbank, maar Chr. Jansen bezat die wel.
De heer Muis merkt over de vermelde uurlonen nog het volgende op:
Het uurloon, resp. 16 en 18 cent, was datgene wat Chr. Jansen als
baas berekende. Wat werd uitbetaald aan de knechts lag lager. Dat
kon ook niet anders, want er waren altijd verloren uren en dan

- 8 moest de fooi er nog af voor de meid die kwam betalen, wier loon
mede op dit verval berekend was.
Wij danken ons medelid hartelijk voor zijn verhelderende mededelingen. Er gaat toch maar niets boven een ooggetuigeverslag!

In no. 50 van de Mededelingen spraken wij onze bezorgdheid uit
over het voortbestaan van de R,K, kerk aan de Emmastraat te Velp.
Dank zij de gevoerde actie - onze Kring mocht daaraan een steentje bijdragen met de organisatie van een speciale avond, waarin
drs. H.P,R.Rosenberg
sprak over !!Bedreigde 19de eeuwse kerken"
- is nu zoveel geld bijeengebracht: (de kranten vermelden meer dan
een ton!) dat het voortbestaan verzekerd is.
Wij hopen dat deze bijzonder fraaie kerk met haar ranke spits nog
lang het dorpsbeeld van Velp mag sieren!
HET

J

U BIL

E U M J A A R

1 9 7 3.

Bij besluit van 17 oktober 1573 werden de rechtbanken van Velp en
Rhedeh bijeengevoegd tot één ambtsgebied, Dat betekende het ontstaan van de GEMEENTE RHEDEN ongeveer in de huidige omvang.
Dit feit. nu 400 jaar geleden,zal in de loop van 1973 herdacht
worden.
Onze Oudheidkundige Kring ziet in het kader van deze herdenking
beslist een taak.
Omstreeks de jubileumdatum wordt, om te beginnen, een avond belegd,
waarin de historie van de gemeente Rheden in het middelpunt komt te
staan.
Voorts heeft het bestuur aan Burgemeester en Wethouders van Rheden
de suggestie gedaan en daarbij hulp aangeboden om diareeksen te doen
samenstellen voor het onderwijs in de geschiedenis op de scholen,
waarbij de plaatselijke (en gemeentelijke) historie nu eens alle
nadruk krijgt.
Tenslotte zijn er plannen om door middel van een tentoonstelling de
geschiedenis van de afgelopen vier eeuwen te doen herleven!
+ + + + + + + + + +
o 0 0 0 0 0 0 000
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Mevr. G.Beek-Emperpoll,
Dieren
M.J. Berendsen, Laag Soeren
Ing. K. Bosker, De Steeg
M.R, v.d. Brink, Arnhem
1. Bruntink HZJ1's ' Spankeren
R. van Deventer, De Steeg
K.J.H. Boude Troostwijk, Velp
S.v.d. Hoorn, Rheden
J.B. de Jongh, Rozendaal
Mevr, S. de Kempenaer+v d , \;)eil, Velp
H.E.G.W. Krabbenbos, Doesburg
Ds. D. van Krugten, Velp
Jhr.I:J:.R.E. Laman Trip, Velp
N.J, van Moorselaar, Velp
Joh. Mekkink, Oosterbeek
Ir. J,Ph.L, Petri, Rozendaal
Prof.Dr. L.J.Rogier,
Velp
Mevr. A.C.H. Snellebrand-Baljet, Laag Soeren
Mr. H.N.C. Baron Tuyll Sero@skerken, Velp
A,J.H. Wesselink. De Steeg.
s

G.H. Beek, Dieren (overleden)
W. Beerta, Arnhem
Mej. J.C. de Bruyn Kops, Velp
B.J.T, Buddendorf, Doesburg
Mevr. M.W. Cambier v. Nooten-v.d. Hardt Aberson, Velp
(overleden)
A.J. Drosten, Doetinchem
R.A.J. Jansen, Doetinchem
Bo Postma, Zevenaar
J.Po Steenhuisen, Terborg
E. Verbeek, Beteren
J, W~sterveld, Varsseveld
Hr. en Mevr. Witteveen-v.d. ·Schroef,Velp.
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WERKGROEP 0 P G E H E VEN,

De in september 1969, onder auspiciën van onze Kring opgerichte
archeologische werkgroep "Veluwezoom" is opgeheven als één organisatie.
De leden woonden zó verspreid dat van een regelmatig en vruchtbaar contact geen sprake meer kon zijn. In verhouding tot het
aantal leden was de belangstelling voor de bijeenkomsten klein
en dat vond zijn oorzaak in de grote afstanden die de bezoekers
hadden af te leggen.
De arbeid wordt nu voortgezet in kernen te Doesburg, Doetinchem,
Zevenaar, Ede, mogelijk Eibergen en hopelijk ook te Arnhem,
In de toekomst zal in die kleiner~ gemeenschappen efficiënter
kunnen worden gewerkt dan in de glote organisatie, die zich over
een flink gedeelte van Gelderland uitstrekte.
De band met onze Kring - zoals bekend was er voor de aangeslote~
nen bij de werkgroep de verplichting lid van Rheden-Rozendaal te
zijn - is nu verbroken.
Maar wij hopen dat zij, die via de werkgroep het lidmaatschap
verwierven, nog lang lid van de Kring zullen willen blijven.
De nieuwe kernen wensen wij veel succes en voorspoed toe!
V R A A G

e n

A A N BOD.

Q§Y~Q~: Nr. 20 van de Mededelingen.
A. vod. Burg - Geschiedenis van Ellecom.
F. van Zadelhoff - Dieren, Spankeren en Laag Soeren
in vroegere tijden.
R.H, Hofenk - Van Steeg tot De Steeg,
H. Kerkkamp - Rhedens Verleden.
H. Kerkkamp - De Voorgeschiedenis van een dorp.
Adr. Kolkman, Arnhemseweg

116, Rheden.

~~Q§~Q~§~: Steven Jansen - Velp en de Oorlog 1940-1945,ing.f

10,Rheden, de Parel van de Veluwe, 1923 (originele uitgave zonder de advertenties, gecart.) ! 7,50.

E.J. Kruijswijk Jansen, Hogestr. 7, Dieren.
BANDEN VOOR DE MEDEDELINGEN: Nog steeds zijn verkrijgbaar sterke
II~~ë~-bä~dë~-~;ör-hët-bë;ären
van de Mededelingen van de Kring.
Prijs f 3,--. Te bestellen bij de secretaris,
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De penningmeester verzce~: ce _ece~ de c ntributie te betalen
door storting van ::.:':!s:e::s;
5,-, __ e ver
m é é r l , op
postrekening 1. 16,- .~. ~,::.~. ~e ?enningmeester van de Oudheidkundige Kring, h 3' €::.RS~=~~~-, ~_g_h_~_~.
N.B. Dit veren~g~::5s:~~= 3eé=aag~ e contributie nog f 5,-(jeugdleden f ,--~,::~.
se?:e=~er a,s. wordt dat f 7,50
(jeugdlede. ; 3'-J -~:5e~s 3esluit van de Algemene Ledenvergadering an 3: o~:3=e= .;;:.
\TRI ~_G=:
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~..=._-~~., :::.:reeds,

wo rd t op hog e prij s gesteld!
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ê ~e:~3=ie ~~ë~~
a de nrs. 1 t/m 50 van de Mededelingen
is
=e~ ?e~se. ~-agereed~omen volgt toezending aan de intekenarenQ
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. ~i~~~~g_§_~~§!~_~~~.
spreekt

te Velp de heer F,A. Groen uit

Joorn over "KASTELEN IN It GEBIED VAN Z,O. UTRECHT", mogelijk
~et excursie daarheen in september a.s.
Op ëon erdag 8 maart a.s, spreekt te Arnhem prof.dr.J,E.Bogaers
o er 113.0~lEIYSE
TESTIGI GE LANGS DE RIJN EN NEDERLAND" voor de
Gelderse Arc' eologische Stichting,
Leden van onze Kring zijn HARTELIJK HELKOM!
Op

~i~~~~g_~_~E!il_§~~.
spreekt

in Dieren de heer K. v,d. Holf

over "EEN ZWERFTOCHT OVER DE VELUWE",
D E FIN
VOLGEN!!!
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