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I. VERSTOORDE VEEMARKT VOOR "DE ROODE LEEUW',
door H. Kerkkamp

Op de morgen van dinsdag 6 november 1798, ongeveer half tien, stap-
ten te Arnhem de substituut-momboir en een gerichtsbode in de dili-
gence naar Velp.
De rechtsgeleerde had opdracht te onderzoeken "of er dit jaar onder
het Ambt van Velp beesten-Markten gehouden zijn".
Blijkbaar vond zulks in vorige jaren plaats, maar - althans ditmaal
- was het met het oog op een gevaarlijke veeZiekte aan'beperkende
bepalingen gebonden. De maand tevoren was er in de Commissie van
Fin., Pol. en Algemeen Welzijn over beraadslaagd.
Toen de wagen voorbij "de Roode Leeuw" ratelde (nu het winkelhuis
aan de Hoofdstraat van de Fa. Antoon van Maanen. Red.) zagen de man-
nen van de justitie daar "een menigte beesten, aaneengebonden". Zij
moeten bij "de Prins" zijn afgestapt. (Later: "Het Herenlogement" =
Hotel Naeff. Red.) "
Daar vertoefden ze nog een uurtje en, toen ze de.aanvoer het grootst
achtten, staken ze schuin de weg over naar de geïmproviseerde markt,
de weg voor "de Leeuw".
Hoofd voor hoofd vroeg de heer Conrady de eigenaars, vanwaar ze het
vee hadden aangedreven, of ze verder dan een half uur waren gekomen
en of ze van de vereiste certificaten waren voorzien.
l~_9Y~!!!~~i~g_~~!~~:
Jan Spaans , Lathum
Frerik Engel, Doesburgsche Vheer

(op de zgn. Weerd (ambt Rheden) geweid)
4 beesten
8 beesten



1 beest.
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Geurt van Zadelhof, Rheede
Ten Bosch, Westervoort
Andries Willemse, Rheede
Jan Theunissen, Lathum
Otto Meijers van den Beijmer(weerd)
bij Doesborgh
Willem Westhof, Haviker Weerd
Hammink, uijt de Turfstraat te Arnhem
(Derk van Stal voor denselve komende)
Hendrik van Arnhem, Rheede

4 beesten
2 beesten
1 beest
2 beesten
1 beest
2 beesten
4 beesten

Om de overtreders op ft onverwachts het ongeoorloofde hunner
handelingen te doen gevoelen - "tot maintien der wetten" - be-
sloot de heer Conrady tot een ogenblikkelijke executie: arre-
statie van alle deze beesten.
Dit besluit veroorzaakte een "heilsaame impressie". Een hart-
versterkertje in de gelagkamer zal wel nodig zijn geweest.
Toen ging men praten met de man der wet. Er zouden borgen ge-
steld worden, die genoegzaam gegoed werden geacht.
De boeren "verborgden dit hun gearresteerde Vhee sampt boete
met den aankleven van dien."
Borgen: Adolph Brouwer te Rheede, Hendrik Berends te Velp, Hen-
drik van Arnhem te Rheede, David van Neck te Rosendaal, Gerrit
Pennekamp (te Westervoort?), Anthony de Roos (te De Steeg?),
Derk Berends, Geurt en Jacob van Zadelhof te Rheden en A.Labots
te Velp.
De heer Conrady ontsloeg daarop het vee uit het arrest. De markt
kon voortgang hebben. De man met de sterke arm vernam wijders
nog, dat er tevoren reeds "enige beesten in ft openbaar op seke-
re sommen opgehangen en verkocht wierden".
~~!_g9~_~~~_~~~~_~~!t~_~2~_~~~~_g~t9~~rr1
Conrady liet de Dorps-Meester T. Godron bij zich komen. Die
bracht het briefje mee, welks inhoud hij zondag tevoren bij ker-
kespraak had afgelezen. Een jongen van kastelein Berends had het
hem gebracht.
Het luidde: ~_~_Q_1_1_g_~_~ y_~_!_t_2_p_~_rr_g_~
Op dingsdag den 6 Novembè 1798 Van een Aensienlijke quantiteijt
Allerhande Vette en D~gtige Rhunderbeesten, bij de Herberg de
Leeuw ten Huijse van H= Berens, Casteleijn aldaar te Velp.
Zoo word Mits deesen aen een Ider vrijheid verleend en gepermit-
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teerd, om met hunne Beesten op Voor~ dage en plaats smorgens om
9 uuren ter koopte brengen, Mits Zijnde geweijd, oft gehoorende
onder Velp, Roosendaal, Rheede Steeg, Elkum, Dieren en Spankeren
tot grood gemak oft gerieft voor allen koopers, om hun voordeel
te kunnen doen. Zegt het Voordt.
Het bleek dat niet een zoontje van Hendrik Berends het briefje
aan Godron had gebracht, maar een 15-jarige jongen van buurman
Gamelkoorn. Die had het in "de Leeuw" van burgemeester A. Labots
in ontvangst genomen. En deze bevestigde dit ook en verklaarde
het zelf geschreven te hebben.
~i~_gi~g_Qyi!~~_~ii~_Q9~~i~1De dorps regering met het bepalen
van het aanvoergebied voor deze markt of de verderwonende boe-
ren, die verzuimden geleidebiljetten aan te vragen? Zou de kwes-
tie niet met een sisser zijn afgelopen?

11. HET HUWELIJK VAN DE ROZENDAALSE PREDIKANT CAROLUS BOERS
in 1769
door drs. e.O.A.baron Schimmelpenninck van der Oije.

"Eens heb ik Roozendaal bezogt,
"Als Torck aen Heekren wierdt verknogt,
"Met blij de bruilofs zangen,
"Toen zong ik, naer der herdren trant,
"Van Tityrs vee, van 't grazig land,
"En van des knaeps verlangen;
"Ik bad, ai windjes! neemt toch mê
"(Ter eer van 't aed' lijk paer) mijn bê ,
"Uit achting opgezongen:
"Nu zeg ik, vr lndschap , daer ge mij
"Weêr volgen doet de bruilofts rei,
"Gij zelv' hebt mij gedrongen,
"'t Is Boers, 't is immers Boers, mijn vrind,
"Die zich met Ameshoff verbindt
"Aen Amstels groene boorden;
"'t Is Boers, die 't zelfde Roozendaal
"Als leeraar leert, wiens geest en tael
"Godvruchtigen bekoorden".

Deze regels (en nog meer) dichtte mr. FrançQis Pieter de Bas,
secretaris en notaris te Voorschoten en Veur, ter gelegenheid
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van het huwelijk van Carolus Boers, doctor in de theologie,
predikant te Rozendaal, en Lucia Ameshoff. Het paar werd in Am-
sterdam op 1 augustus 1769 in de echt verbonden.
De bruid, Lucia Ameshoff, is geboren in 1743 te Amsterdam; zij
overleed in 1802.
Carolus Boers, die in 1769 en 1770 te Rozendaal (zijn eerste
gemeente) stond, was geboren te Voorschoten 6 juni 1746 en over-
leed te Leiden 20 mei 1814.
Zijn vader Adrianus was baljuw van Voorschoten en Veur.
Na studies te Utrecht en Groningen, waar hij in 1768 tot doctor
in de theologie promoveerde, was Boers na Rozendaal achtereen-
volgens predikant te Waddinxveen, Muiden, Amersfoort en Haarlem.
In 1779 werd hij hoogleraar in de theologie te Leiden.
Hij schreef enige boeken, waaronder zijn "Handboek voor jonge
predikanten" (1807) één van de bekendste is.
Het was natuurlijk geen toeval, dat Boers naar Rozendaal kwam.
De toenmalige heer van Rozendaal, Assueer Jan Torck, was door
zijn moeder Jacoba Maria van Wassenaar van Duivenvoorde, heer
van Voorschoten en Veur geworden, zodat de relatie met de bal-
juw Boers en diens familie duidelijk is.
Overigens blijkt op nog andere wijze dat de levensloop der pre-
dikanten van Rozendaal in verband met de Torck's kan worden ge-
bracht.
De opvolger van dr. Boers te Rozendaal is Roelof van Staphorst
die in 1771 naar Maastricht vertrekt.
Assueer Jan Torck had onder al zijn ambten ook dat van Hoofd-
schout van Maastricht.
Later vertrekken de predikanten Van den Ende in 1797 en Wijers
in 1804 naar Voorschoten.
T~!yg_~~~!_g~!_g~~!~g!_Y~_~2!~!!ê~~~_~~ê'
Dit gedicht is afgedrukt in het boekje "Huwlijkszangen ter
bruilofte van den weleerw. Heere Carolus Boers, doctor in de H.
Godgeleerdheid, en ,leeraar in de gemeente J.C. te Roosendael in
Gelderland, en jongvrouwe Lucia Ameshoff.
In den echt verëenigt binnen Amsteldam, den 1sten van oogstmaanè
1769", te Amsterdam bij Jacobus Stanhoffius, boekverkoper in ie
Nes bij de Naardersteeg.
Het werk bevat van nog 5 andere personen gedichten: van ee ~e:
nader genoemde vriend van Boers; van Maria Agnes Harnerster, x
10 jaar, een nichtje van de bruid, die in 17 9 door _ -',oe ;~. ::e-: j
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Arnoldus Ameshoff tevens schoonzusje zal worden.
De overige gedichten zijn van een onbekende (initialen E.V.D.),
van P.N. Arntzenius, advocaat en notaris te Amsterdam en mede-
student van Boers te Utrecht, en van P.Lo van de Kasteele,later
bekend staatsman en dichter.
Uit het huwelijk van Carolus Boers en Lucia Ameshoff zijn zes
kinderen geboren, waarvan slechts een dochter de ouders over-
leefde. Na het overlijden van Lucia in 1802 trouwde Boers met
PetronelIa Louise, dochter van de Groninger hoogleraar Brug-
mans.
Tenslotte nog een opmerking over het eerste gedeelte van het
vers van De Bas. Hij verwijst daarin naar zijn "Herders zang"
ter gelegenheid van het huwelijk van Assueer Jan Torck en Euse-
bia Jacoba de Rode van Heeckeren op 8 juni 1758.
Een exemplaar van dit dichtstuk is behalve in het archief van
het huis Rosendael ook in dat van Biljoen aanwezig.
Bronnen:
Nieuw Ned. Biografisch Woordenboek, deel I, kol. 381 (1911)

Wapenheraut 1902, p. 93
Inventaris archieven Van Boetzelaer,door E.P. Polak-
de Booy (1965)
Rozendaal, een heerlijkheid, 2e druk, door H. Kerkkamp
(1967)

TIL . HENDRINA HENDRICKS (DOLMAN) VAN ALLE BLAAM GEZUIVERD
door ir.W.D.P. Stenfert
(overleden 13 nov. 1973)

In mijn boekje "De Vreugde van het Genealogisch Onderzoek",
dat de uitgebreide tekst bevat van een voordracht, die ik in
januari 1966 voor de 'Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
heb gegeven, staat dat de eerste Stenfert-familie te Dieren
bestond uit vader Harmen Harmenz, moeder Hendrina Hendricks
(Dolman) en tien kinderen.
Een van de 5 zonen heette,Hendrick (Hendrik) en werd in oude
stukken aangeduid als "oudste zoon".
Hij heeft voor het eerst de naam Stenfert aangenomen; mede
daarom heb ik hem de stamvader van deze oude Dierense familie
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genoemd. Daarbij was hij de enige zoon die het geslacht STENFERT
voortzette.
Omdat ik destijds de doopdatum van Hendrick niet heb kunnen vin-
den en hij als "oudste zoon" werd vermeld, heb ik hem (hetgeen
later bleek ten onrechte) aan het begin van de kinderenreeks
geplaatst.
Ik acht het voor mijn opvoeding als amateur genealoog nog ~ltijd
bijzonder gelukkig dat mijn boekje destijds in het Gelders Oud-
heidkundig Contactbericht bijzonder uitgebreid werd gerecenseerd
door de zo bij uitstek deskundige mevr.mr.E.C.H.Leemans-Prins.
Een van de vele goede wenken die deze recensente mij gaf was dat
zij mij erop attendeerde dat ik zonder goede gronden zoon Hen-
drik zodanig had ingepast dat hij ongeveer op de datum van het
huwelijk van zijn ouders zou zijn geboren.
Mevouw Leemans-Prins noemde dat een "onnodige blaam op Hendrina's
eerbaarheid" .
Hoewel ik e.e.a. niet als blaam had bedoeld, omdat ik wist dat in
die tijden het eerste kind wel vaker als geaccepteerde aanleiding
tot een huwelijk werd beschouwd, heb ik de gemaakte aanmerking
direct als juist aanvaard en mij sedert dien ingespannen om de
juiste doopdatum van Hendrik te achterhalen.
Want inderdaad bleek mij dat er nog minstens twee plaatsen tussen
de geboorten van de andere kinderen waren met voldoende tussen-
ruimte om Hendrik in te passen.
Ik nam mij dan ook vast voor om de twee perioden t.W. 1712-1714 en
1718-1719 in alle doopboeken van de randgemeenten van Dieren nog
eens erop na te zoeken.
Hierbij heb ik steeds voor ogen gehouden de goede raad die elke
genealoog uit ervaring geeft: stop nooit met zoeken, want wie
zoekt zal beslist vinden!
Dat ik zoeken moest in de randgemeenten, ja zelfs op vrij grote
afstand was mij bekend. Een van mijn oudtantes heeft mij hierover
eens het volgende verhaal verteld:
Bij het dopen van een kind, dat oudergewoonte zo spoedig mogelijk
na de geboorte moest gebeuren, waren er vaak omstandigheden die
de doop in een andere plaats deden plaats vinden dan door de ou-
ders was bedoeld.
Zo kon het gebeuren dat de dominee niet thuis was als de boeren-
wagen met de pasgeboren baby kwam voorrijden.
Dan reed de wagen door naar het aangrenzende dorp en als daar nie~
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gedoopt kon worden reed men verder tot er een dominee thuis
bleek te zijn. Het is wel voorgekomen dat een kind dat in de
kerk te Ellecom behoorde gedoopt te worden tenslotte in Ede
werd gedoopt. (Noot van de redactie: In de Reformatorische
kerken werd - in tegenstelling tot de gewoonte bij de Rooms-
Katholieken - uitsluitend gedoopt in de openbare godsdienst-
oefeningen. Het was inderdaad gebruikelijk om zo spoedig moge-
lijk te laten dopen. Maar dat gebeurde dan in een kerkdienst
en zeker niet, zoals de tante van schr. suggereert, bij de
predikant aanhuis of zo maar in de kerk. Dopen in een andere
plaats gebeurde wel b.v. als de eigen predikant, door wie men
bij voorkeur de doop liet voltrekken, elders in de dienst
voorging. ) .
Dit betekent dat in het onderhavige geval toen in het doop-
boek van de Ger.Kerk te Ellecom geen doopbeschrijving werd ge-
vonden, achtereenvolgens in de doopboeken van Spankeren,Does-
burg, Rheden, Ede en Apeldoorn werd gezocht, echter zonder
resultaat.
Totdat ik langs een andere weg op het goede spoor kwam. Er
ontbrak aan mijn gegevens over de kinderen van Harmen Harmenz
o.m. nog de trouwdatum en plaats van zoon Gerrit.
Hij was met Grietje Kromhout uit Brummen op 19 september in
den Haag ondertrouwd, maar waar het paar daarna was getrouwd
had ik destijds niet gevonden.
Totdat ik op 20 augustus 1968 in de buurt van Arnhem was en
onverwacht de middag vrij kreeg, zodat ik een paar uren in
het Rijksarchief te Arnhem kon doorbrengen.
Een goede gelegenheid om eens in de trouwboeken van Brummen te
zoeken naar het huwelijk van Gerrit. Inderdaad bleek zijn huwe-
lijk aldaar te zijn gesloten waarover in het betreffende trouw-
boek RBS. 365-1735 - 1763 was vermeld:
" 23 september 1754 - Garrit Steinfort j.m. geboortig van Dieren
woonende thans te s-Haege met Griet jen Kromhout j.d. van Brummen."
Toen deze vondst in nauwelijks een half uur tijds was gedaan, heb
ik de overgebleven tijd besteed om ook eens de doopregisters tus-
sen de jarèn 1708 en 1735 na te zoeken op de mogelijke doop van
de broer Hendrik.
Het was een grote voldoening om in het volgende uur de lang ge-
zochte doopdatum van Hendrik te vinden.
In het doopboek van Brummen, RBS-358 van 1708 tot 1735 werd ver-
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meld: 17 juli 1712 een zoon van Harmen Harmenz en Hendrina Hen-
driks, genaamd HENDRIK.

Hiermede is dankzij de aanwijzingen van mevr. Leemans-Prins dit
deel.van het onderzoek tot een goed en gelukkig eind gekomen.
Het is duidelijk dat de bladzijden 20 en 21 van mijn boekje
overeenkomstig het voorafgaande enigszins moeten wordengewij-
zigd, welke wijzigingen gemakkelijk met de pen kunnen worden
aangebracht.
De nieuwe tekst laat ik hier gemakshalve volgen:
"Het beroep van Harmen Harmenz staat nog niet vast, hij kan
"bouman" zijn geweest, maar ook is het mogelijk dat hij kok was.
Zijn kinderen hebben vrijwel allen blijk gegeven een avontuur-
lijke aard te bezitten. .
Alleen zoon Hendrik en de jongste dochter Wilhelmina zijn in
Dieren getrouwd en ter plaatse gebleven. De andere 8 kinderen.
zwermden uit naar Nijmegen, den Haag, Rotterdam en Corendijk.
Voor het reizen naar plaatsen op dergelijke afstand kwam in het
begin van de 18de eeuw heel wat kijken, hetgeen betekent dat zij
een levendige aard moeten hebben gehad.
Van· het oudste kind Henrica, gedoopt op 15 september 1709 is be-
kend, dat zij met de meester-blikslager Paulus Coffers uit Nij-
megen in Ellecom huwde op 28 november 1745 en dat zij zich nog
in een koopacte ddo 27 maart 1754 STEMFORT noemde.
Op Henrica volgt Grietje, gedoopt op 17 mei 1711 en gehuwd op 14
september 1760 met.Bastiaan Kuemer te Rotterdam. Zij is naar
Rotterdam gekomen door toedoen van haar broer Egbert die daar
reeds een goede positie had verworven.
Na Grietje komt Hendrik, gedoopt in Brummen op 17 juli 1712. Hij
trouwde op 8 maart 1744 met Brandje Kersten te Dieren en over-
leed.aldaar op 2 maart 1758. Hendrik en Brandje hadden drie zo-
nen, waarvan alleen de oudste Harmen huwde en de andere twee zo-
nen ongehuwd overleden.
Het gezin van Harmen bestond uit 7 kinderen, waarvan het 6de kind
genaamd Steven (geb. 1784) de overgrootvader van de schrijver is,
zoals op de stamboom op blz. 4 is aangegeven.
Het vierde kind is Willem, gedoopt op 18 maart 1714, die ater
"braedmeester" van Prins Willem IV zou worden en vader a:1:! :a-
ris Harmen Stenfert."
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Gewijzigd schema (zie blz. 21 van "De Vreugde van het Genealogisch Onderzoek)



- 10 -
Tot besluit zou ik er op willen wijzen, dat opnieuw is geble-

ken, dat een genealogisch onderzoek eigenlijk nimmer compleet
is en dat men er steeds op moet zijn bedacht dat nieuwe vond-
sten vroegere conclusies omver kunnen werpen.
Ineen volgend artikel hoop ik enige nieuwe inzichten t.a.v.
het zgn. 'oudste Stenfert-huis', uit een te zetten. Ook hier
hebben nieuwe gegevens vroegere conclusies omver geworpen.

IV. J U BIL E U M F 0 N D S.

Op 11 januari 1954 werd onze Oudheidkundige Kring opgericht.
Wat in die twintig jaren werd georganiseerd en gepubliceerd be-
hoef ik hier niet te vermelden. _ Graag gaat uw bestuur op deze
weg voort, daarbij gesteund door de leden en gestimuleerd door
hun belangstelling.
De onlangs gehouden tentoonstelling "400 jaar Rheden" heeft in
versterkte mate de aandacht op de locale geschiedenis gevestigd.
Wij weten dat onder de leden belangstelling bestaat voor een
boekwerk over de geschiedenis der zeven dorpen van de Gemeente
Rheden.
De Kadastrale Atlas, van zoveel belang voor oudheidkundig onder-
zoek, kan door kleuring nog beter en duidelijker aan dat doel
dienstbaar worden gemaakt.
Tenslotte, er zijn vele prenten en plaatwerken van deze streek,
die uw bestuur graag in de vorm van een prentboek zou laten ver-
schijnen.
Om een begin te kunnen maken met deze en nog andere activiteiten
is gel d n 0 d i g.
Na alles wat de Gemeente Rheden in de VOYIT. van subsidies en an-
derszins aan onze Kring ter beschikking heeft gesteld, meent uw
bestuur niet andermaal bij de plaatselijke overheid om geld te
moeten aankloppen.
Het meent ook dat er een andere weg is en wel deze:

~~_1~~~~_y!~g~~_~~~_~1~~~_i2~~~_Q1i_~1~~~!_~~_Q!~~g~~_Q~i
g~1~g~gh~!~_y~_h~~_!~~~~~gi~!!g_Q~~~~~_:_~~~_~~I1~~Q~Q§.

Hieruit zouden dan nu en later betalingen gefinancierd kunnen
worden om de bovengeschetste en andere publicaties van de Kring
mogelijk te maken.
Stemt U met dit doel in, dan vraagt uw bestuur U voor §§~_~~~!
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ee~ gift ter grootte van uw jaarlijkse contributie (of meer)
~l de penningmeester over te maken .
. ze twintigjarige geschiedenis doet uw bestuur verwachten dat

ée leden ook op dit plan positief zullen reageren.
:etten onze 4 00 leden hun 8 0 0 schouders onder dit plan, dan
al het zeker-rUkken. -----

J.F. van Oosten Slingeland,
voorzitter.

(GIFTEN voor het Jubileumfonds kunnen gestort worden op postre-
kening 1.16.42.91 t.n.v. de penningmeester van de Oudheidkundige
Kring, Hobbemastraat 4, Arnhem. Red.)

V. 4 0 0 J A A R R H EDE N.
Wanneer in 1923 niet de "Gids tot bevordering der vestiging in
de Gemeente Rheden" was uitgegeven "bij gelegenheid van het 350-
jarig bestaan der Gemeente Rheden in haar tegenwoordige omvang"
zou het jaar 1973 vermoedelijk niet als jubileumjaar zijn be-
schouwd.
Begint men eenmaal met het vieren van dergelijke jubilea, dan is
men min of meer verplicht na verloop van een afgerond aantal ja-
ren opnieuw te jubileren.
Maar, we hoeven geen spijt te hebben van de herdenking in oktober
j.l. Onze Kring nam daartoe het initiatief en bevorderde daarmee
de belangstelling voor de plaatselijke historie, volkomen in over-
eensterruningmet haar, in de statuten omschreven, doelstellingen.
Was er aanvankelijk alleen maar het plannetje om een bescheiden
tentoonstelling van schilderijen, prenten en foto's te organiseren,
spoedig bleek dat het, dank zij door de Gemeente Rheden beschikbaar
gestelde gelden en de daadwerkelijke medewerking van de Dienst van
Gemeentewerken en die voor Sport, Recreatie en Jeugdzaken een expo-
sitie werd die in wijde omtrek de aandacht zou trekken.
Door het beschikbaar stellen van de kelders van kasteel Mïddachtenr
na de restauratie bij uitstek geschikt voor het houden van tentoon-
stellingen, kon de historie in de juiste omgeving worden gepresen-
teerd.
Naar schatting 25.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht,
aan aantal waarvan niemand had durven dromen.
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Voor de Kring leverde deze manifestatie een 25-tal nieuwe leden
op.
Interessant was de groepering der afbeeldingen, waarbij zoveel
mogelijk het verleden en de tegenwoordige situatie naast elkaar
werden getoond.
De recente opnamen, door de heer G.W. Berends gemaakt en prach-
tig vergroot, zullen over 50 jaar, op hun beurt, heel goed kun-
nen dienen voor opnieuw een historische tentoonstelling.
Het is wèl te hopen dat bij die gelegenheid net zulke enthousi-
aste en deskundige samenstellers zijn te vinden als de heren
G.E. Gosselink, Adr. Kolkman en drs. e.O.A. baron Schimmelpen-
ninck van derOije, die er zoveel tijd en moeite voor over had-
den om een uitstekende expositie tot stand te brengen!
Ons medelid, prof.dr. L.J. Rogier uit Velp had een zeer aandach-
tig gehoor, toen hij op 6 oktober met zijn rede "Ambacht en Ge-
meente Rheden" de herdenking inleidde.
De toespraak is door het Gemeentebestuur keurig uitgegeven,voor-
zien van het welgelijkend portret van de spreker, en te koop in
de boekhandel voor slechts f 1,50.
De opmerking moet mij van het hart dat de benaming "ambacht" eer-
der doet denken aan een bestuurseenheid in het westen van ons
land. In ,het Gelderse sprak men steeds van "ambt". Overigens heb
ik alle waardering voor het deskundige werk van professor Rogier,
die zich bepaald goed heeft verdiept in de geschiedenis van onze
gemeente en er boeiend over heeft gesproken.
De Gemeente Rheden deed nog meer: onder de titel "400 jaar Rheden,
van Schoutambt tot Gemeente" werd een aardig, goed geïllustreerd
boekje uitgegeven, dat als "relatiegeschenk" zal dienen, maar dat.
ook (voor f 6,--) in de boekhandel te koop is.
Het werkje, ingeleid en samengesteld door burgemeester dr. G.W.B.
Borrie, met ,gegevens, verstrekt door de Oudheidkundige Kring,
geeft een overzicht van de historie der Gemeente in de laatste
vier eeuwen, maar besteedt ook veel aandacht aan de recente ont-
wikkelingen.
Het boekje zal ongetwijfeld meewerken om de herinnering aan de
welgeslaagde herdenking van het 400-jarig bestaan der Gemeente
Rheden levendig te houden. Onze Oudheidkundige Kring heeft ophiem\
bewezen dat hij reden van bestaan heeft.

Kr.J.
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_! 0 :.J U MEN TEN Z 0 R G.
:=.etis een goede zaak dat onze Oudheidkundige Kring zich niet
':Jeperkttot het organiseren van voordrachten en excursies, maar
dat hij zich ook bemoeit met de zorg voor de monumenten in de
Gemeenten Rheden en Rozendaal.
Zo is er indertijd van harte meegewerkt bij de samenstelling van
de lijsten van beschermde monumenten.
_let voldoening kan thans vermeld worden dat, mede dank zij de
activiteit van de Kring, de R.K. Kerk aan de Emmastraat te Velp,
een neogotische kruisbasiliek, op zeer verdienstelijke wijze
ontworpen door architect J.W. Boerbooms, gebouwd in 1885, van
de ondergang is gered.
f 150.000,-- werd in korte tijd bijeengebracht om de nodige her-
stelwerkzaamheden te kunnen uitvoeren en, naar werd vernomen,
binnen afzienbare tijd zal de kerk, een sieraad voor Velp, op de
MOnumentenlijst worden geplaatst.
Voorts zij vermeld dat de strijd, die de Kring voerde voor het
behoud van de Poort van Overbeek in het Villapark te Velp -
daarin gesteund door. een actiegroep, waarvoor mr. K. Groen, en
de heren LeF. Scheurleer en H.Ph. Visser 't Hooft de stoot gaven
- met succes werd bekroond.
De poort wordt gerestaureerd; helaas niet de ter weerszijden op-
gestelde ballustrades, die als verloren moeten worden beschouwd.

Kr.J.
VII . BEL A N G R IJ K EPU B L I CAT lES.
De voorzitter van de Kring, dr. ir. J.F. van Oosten Slingeland,
publiceerde in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift (45e jrg.,
1973, p. 246-257) een artikel, getiteld:"!:!g_~~_g~~~h!~~~g!~_y~
het Middachter Bos".
Nlët-ällëën-Is-wëlnig bekend, laat staan gepubliceerd over de
bosgeschiedenis van onze streek, maar ook is de geschiedenis van
het Middachter Bos bepaald interessant.
Schrijver stelt in zijn samenvatting, dat het Middachter Bos be-
trekkelijk gaaf is gebleven (althans voor zover de bronnen het
trekken van deze conciusie mogelijk maken) in tegenstelling tot
de bossen, die veel van plaggenwinning en veeweiden te lijden
hadden.
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In het derde kwart van de 18e eeuw begint een periode van het
kappen van loofhout, zowat alle lanen in het Middachter Bos
en belangrijke oppervlakten.
Achter het artikel toont een aanhangsel,dat veilinglijsten van
houtverkopingen 1766 - 1787 bevat, dit duidelijk aan. Een eeuw
daarna komt de heideontginning met grove den sterk in de belang-
stelling.
In 1916 wordt op de Middachter Heide begonnen met de eerste vel-
lingen van dennenbos ten dienste der mijnhoutvoorzieningen.
Dit duurde tot 1926. Na 1949 wordt begonnen met meer variatie
in de houtsoorten, zodat een geschakeerd bosbeeld gaat ontstaan.
Tenslotte behandelt schrijver nog de Havikerwaard, waarvoor in
1950 een landschapsplan werd opgesteld, dat tot bijzonder fraai
resultaat is gekomen.
Zo bestaat het Middachter Bos uit broekbos, gemengd loofhoutbos,
ongemengde grove dennenbossen, het bostype der plantages van
Avegoor (eikenhakhout en beukenlanen, zoals die onder Willem IV
en V bij Dieren waren aangelegd), dat Middachten in 1917 verwierf,
en de Havikerwaard met zijn populieren.
Het artikel bevat 7 goed gekozen afbeeldingen, enkele kleine ta-
bellen en een literatuurlijst.
Een goede aanwinst voor de kennis van een facet van de geschiede-
nis van onze streek.
De belangstellende lezer wijzen wij nog op het artikel dat de heer
van Oosten Slingeland in 1957 in hetzelfde tijdschrift publiceerde
"De Middachterlaan" (p. 27 - 37).
In dat artikel werd de geschiedenis van deze laan vanaf de 17e
eeuw behandeld. S. v.d. O.

Ter gelegenheid van de opening van de (nieuwe) Dorpsschool heeft
de Gemeente Rozendaal een alleraardigst boekje uitgegeven, "~~
§~!}221_y~J~1~:L~2!1?J~.g~~!}~~~1".
Het werkje, omvang 55 blz. bevat een voorwoord van Rozendaals Bur-
gemeester, mevr. H.L.M. Flugi van Aspermont-d'Hangest barones
d'Yvoy van Mijdrecht en bijdragen van mevrouw A.M. van Zijverden-
Poortman, C.A. van Zijverden, J.G. Spruijt en Annette DuImers.
Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van Rozendaal - wie
heeft dat niet? - doet er goed aan het boekje aan te schaffen,
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\ant er staan veel bijzonderheden in die over het geheel nog
niet bekend waren.
Ook de foto's van de leerlingen en leerkrachten uit het verle-
den zullen vele herinneringen oproepen.
De laatste komen in een eenvoudige uitgave in offset-techniek
als deze niet steeds geheel tot hun recht.
Te bestellen door storting van f 7,75 op postrekening 94.19.40
t.n.v. de Gemeente Rozendaal (Gld.); het boekje is, afgehaald
op de Gemeentesecretarie, verkrijgbaar voor f 6,50.

Kr. J.
De Nederlandse Kastelenstichting en de A.N.W.B. geven gezamen-
lijk de serie "Nederlandse Kastelen" uit.
Als deel XIV verscheen in 1973 "KASTEEL ROSENDAEL", van de hand
van A. I.J .M. Schellart, directeuy-ëiëY-Stlchtlii.g:-en mej. G.J.J.
Nieuwenhuis.
Schellart behandelt de geschiedenis van het kasteel, mej. Nieu-
wenhuis houdt zich met de tuinen bezig.
Beide onderdelen worden door een literatuurlijst besloten.
Het keurig verzorgde boekje, dat 27 bladzijden en 16 afbeeldin-
gen telt, is als kleine gids zeker praktisch.
Meer presenteert het ook niet. Het werk van Kerkkamp gaat veel
dieper op de zaken in.
Het boekje kost f 2,15, voor leden van N K S en de A.N.W.B.
f 1,85. S. v.d. O.

VIII. N 1 E UWE LED E N.
J .E. Arends
Hr. en Mv. Barendrecht-Krom
Hr. en Mv. van Beeck Calkoen-op ten Noort
Mv. A.R. Behagel-Dijkhoff
Mr. H.R. Behrens
Dr. G.W.B. Borrie
J. Brouwer
Dr.ir. G. ter Bruggen
Mv. G.G. Duyvené de Wit
D.H. Faber -
Hr. en Mv. Falk-Turnmers
Architectenbureau J. van der Graaf

Rheden
Velp
Velp
Rozendaal
Ellecom
Velp
De Steeg
Velp
Rozendaal
Velp
Dieren
Velp
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(vervolg nieuwe leden)
Mr. K. Groen Velp
Mv. E. Hartman-Wilbrink Rheden
Tonneke Hendriks Arnhem
Mr. J.W. Hijink De Steeg
J.W. Kesler Velp
E. Kiestra Rheden
A.A. Kruisinga Velp
A. Ledeboer Velp
C.J. Liet Rheden
J.C. Liet Rheden
Hr. en Mv. van der Linden-Lelyveld van Cingelshouck Velp
Frederike van der Linden Velp
S. Meihuizen Rheden
Annette Nieuwenhuizen Dieren
Drs. J.M. Nieuwenhuizen Dieren
F.J. Prause Velp
P.R. Schoenmaker Zutphen
Mv. E. Spaan-Alberts Velp
Mv. Veldman Velp.

IX. Ir. W.D.P. Stenfert overleden.
In zijn woonplaats Wageningen is op 13 november 1973 vrlJ
plotseling overleden ons mede-lid ir. W.D.P. Stenfert, 69 jaar
oud.
Als geboren en getogen Dierenaar had de overledene grote be-
langstelling voor de historie van het dorp.
In 1966 verscheen van zijn hand het boekje "De Vreugde van het
Genealogisch Onderzoek", een uitgave van onze Kring, waarin
hij zijn onderzoekingen publiceerde over de Dierense geslachten
Stenfert, Kroese en Stenfert-Kroese.
Enige tijd geleden stelde de heer Stenfert een artikel samen,
vrucht van een verVOlg-onderzoek, bestemd voor.de Mededelingen
van de Kring. Het is in dit nummer geplaatst. Helaas heeft de
schrijver de verschijning niet mogen meemaken. Kr. J.
TER OVERNAME GEVRAAGD:"Van Steeg tot De Steeg" door R.H. Hofenk.
H:Ä:G:-Älpherts~-KööIkersplein 7, Bilthoven, tel.02155-10204
(kantoor), 030-786986 (huis).
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De aandacht wordt gevraagd voor een tijdschrift dat iedereen
moet lezen, die belangstelling heeft voor de beoefening van de
plaatselijke en regionale geschiedenis in Gelderland:

HET GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACTBERICHT.
Het blad verschijnt 4 x per jaar als orgaan van de Stichting
Contact van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en Musea.
Het bevat een aantal zorgvuldig samengestelde rubrieken betref-
fende activiteiten op het gebied van geschiedenis en oudheidkun~
de, alsmede geïllustreerde artikelen over deze onderwerpen.
Redactie:
E.J. Kruijswijk Jansen, hoofdredacteur;
Drs. P.J. Meij;
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije;
E.J. van Ebbenhorst Tengbergen.
Het Gelders OUQ~eidkundig Contactbericht heeft meer dan 1500
abonnées en telt tenminste 32 pagina's per aflevering.
De abonnementsprijs bedraagt f 7,50 per jaar, bij vooruitbeta-
ling te voldoen door overmaking op postrekening 239 59 71 t.n.v.
de Hoofdredacteur van het Contactbericht, Hogestraat 7, Dieren
(met vermelding: nieuw abt.).
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