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1. GESCHENKEN VOOR BRONBEEK UIT RHEDEN EN ROZENDAAL.
door E.J. Kruijswijk Jansen.

In het Gedenkboek van het Koloniaal-Mïlitair Invalidenhuis
Bronbeek door J.C.J. Smits, uitgegeven bij P. Gouda Quint
te Arnhem in 1881 komt een lijst voor van geschenken, be-
ginnend in 1862 en eindigend in 1882.
1) Het zal de lezers wel interesseren, welke personen uit

onze gemeente daarbij waren en ook wat zij aan Bronbeek
schonken.

1862. De heer van Hengel te Velp: 5 ex. van het boek "De
Nederlandsche Ridderorden".

1863. Dr. Swaving te Velp: Eenige boekwerken.
De heer Staal te Velp: een toestel tot het snijden
van brood.

1864. Nederl. Bijbelgenootschap, afd. Velp: 50 Exemplaren
van het Oude Testament.
Baron van Heloma te Rheden:1812, geschiedkundige
roman.

1865. De heer Adriaan van Schill te Velp: La petite Sur-
prise, Polka.

1870. De heer A. Krayestein, te Roozendaal bij Velp: Een
geëncadreerd portret van den Generaal de Koek, naar
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het leven getekend door Kimmel,
De heer J.W. van Geuns te Velp: Eene groote collectie
boekwerken.
De heer J.H. van Geuns van Carolina-Burg te Velp: Eeni-
ge platen en kaarten, eene verzameling van Buitenland-
sche Militaire orden en eereteekenen, in eene prachti-
ge ebbenhouten étagère op sierlijk voetstuk. -
George Eliot, Romalie, uit het Engelsch door Dr. J.C.
van Deventer.
Een geïllustreerde kaart van de platte grond van de
Citadel en de stad Antwerpen.

1872. De heer G. Thomassen te Velp: Dertig tulbanden ten be-
hoeve der Invaliden, bij het feest van 1 April.
De heer de Roo te Velp: Zeven prachtige berg-eenden.

1873. Kol. der Inf. van het O.-I. leger Diemont, te Velp:
Deszelfs photographisch portret, benevens eenige Ja-
vaansche van hout gesneden miniatuur-muziekinstrumenten
en de lithographische portretten van de vroegere Prinsen
van Oranje en Koning Willem I.

1877. Mevrouw de Douairière Schill, geb. Kolff te Velp: Een
cornet à piston met eenige daarbij behoorende muziek-
stukken.

1878. Gep. Luit. ter zee J.W.F, Frucht, Gasfabrikant te Velp:
Eene zeer merkwaardige verzameling Javaansche en Madu-
reesche wapens, zoomede een ivoren wandelstok.
Van de Gezondheidscommissie uit de gemeente Rheden:
Het photographisch portret van al de leden, ten getale
van 9, toegezonden door den Secretaris, den heer Ster-
ren te Rheden.

1879. De heer R.J.W. Ket jen, te Velp: Een kist sigaren.
De heer J.H. van Hengel, Boekhandelaar, te Velp: 25
prachtalmanakken 1880.

1880. Freule van Hogendorp, Klein Billioen te Velp: Tien gul-
den ten behoeve van het Fonds tot nut en vermaak.
Mevrouw douairière Heijneken te Velp: idem.
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De heer Ket jen, huize Calorama te Velp: 1000 sigaren
ten behoeve der Invaliden.

1881. Oud Ritmeester der 0.-1. Huzaren J.A. Scherens te Die-
ren: het plaatwerk "De Rijn",

1882. Gep. Kapitein 0.-1. leger Roque te Velp: een Atjehneesch
schild, kruithoorn en patroontasch met patronen, achter-
gelaten door aanvallers der Marine-benting in 1874.
Een amulet (koran), gevonden op het lijk van een neerge-
schoten Atjehnees, behoorende tot de bende die in de
nacht van 6 op 7 januarij 1873 de koekraal van Tandeti
overrompelde.
Eén kris, één Atjehneesch mes, twee bade-bade, twee
Chineese tapekongs, 3 stel diverse Chineese speelkaarten.

N.B. Achter in het boek is een "Naamlijst der Inteekenaren" op-
genomen. Uit onze dorpen vinden we daarbij:

DE STEEG.
Mejuffrouw C.D. Wor, Instituut "Benvenuta".
VELP.
J.L. van den Berg van Saparoea, Wethouder.
W. van Beugen, mr. Kleermaker.
H.E. Bontjes.
D.J. van den Brink, Huize West Hoek.
H.H.C. Castendijk, Gepens. Majoor der Cavalerie.
A.J.E. Diemont, Gepens. Generaal-Majoor.
Dames Dorhout •
J.J. Duijvené de Wit.
B. ter Haar, Emeritus-Hoogleraar in de Godgeleerdheid.
D.J.A. Henny.
Mevrouw de Wed. J.A. Hofkes, geb. van Voorthuijsen.
C.N. Jansen, Aannemer.
Mr. R.W.J. Ket jen.
J.H. Lüps, Huize Billioen.
A.J.H. van der Mijll Dekker, Officier van Gezondheid lste klas-
se.
A. T. Prins.
W. Prins.
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J.H.C. van Reenen.
Mr. E.A. de Roo van Westmaas, Huize Daalhuizen.
J.W. Rösener Manz, Huize Veldheim.
F. van den Steen van Orruneren,Onder- Intendan t2de klas se O. -L
leger.
L.H. Sprenger.
G. Thomassen, Uulkershof.
W. de Villeneuve, Gepens. Generaal-Majoor der ArtiTletie
WORTH-RHEDEN.------------
J. Bischoff, Gepens. Eerste Luitenant der Infanterie,
G. Meijerink, Koopman in Boter, Eieren, enz.
J.G. Wurfbain, Huize Heuven.
1) Met dank aan Maj. WoR. van der Weide, conservator van het

Museum Bronbeek, die mij het boek leende.

2. EEN WAMBUIS MET TE WEINIG GOUDGALON- DOOR H. KERKKAMPo

"Hoeveel koorden liggen er op?" vraagt een voorname vrouwe.
"Zijn ze hier nu allemaal op?" hervraagt ze vol twij feL
Wis; "102 ellen."
"Hoe is dat mogelijk, want ze zijn breed!"
"Daar mag een el of vij f, zes bij mij thuis liggen, maar an-
ders zijn ze er op. De passementen zijn recht geboord, zij
kunnen nagemeten worden."
"Ik kan ze nameten?"
"Doe het vrij, joffer Vorstenburgh; voor elk vierde deel
(kwart el), dat gij tekort komt, zal ik U een rijksdaalder
geven."
"De schoenmakers hebben het goed: die snijden van eigen leer,"
merkt een der omstanders, die tot dan zwijgend heeft toege-
luisterd, op.
Een geschiedenis en een gesprek uit de oude doos. Uit de Arn-
hemse schepenacten.
We schrijven 1634. Het,wambuis was toen het gewone kledingstuk,
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in plaats van ons colbertje, van al of niet kostbare stof ver-
vaardigd en bij de rijken overdadig met goud- of zilvergalon
betrest.
En bij jonker Adriaan van Vorstenburgh kon het lijden.
Dat de in rekening gebrachte ellen er ook werkelijk opgestikt
waren, daarop zag zijn bij-de-hand-te wederhelft wel toe.
Niet minder dan 102 ellen!?
Een Frans tijdschrift - Guide des Antiquités - schrijft over
de "noblesse" van het sierlint, dat veel ouder schijnt dan de
franje.
Het oude Rome bezigde het in purperen banden voor de mantels
der senatoren.
Vervolgens kwam het in de middeleeuwen op :nriesterkleding.
Sinds de 16de eeuw wordt het profane galon verkocht door kra-
mers in garen en band.
Goud- of zilvergalon.
Op het einde der 17de eeuw kwam het op de bekleding van wie-
gen en fauteuils.
Allengs verliest het zijn metaalglans en wordt het van andere
stof vervaardigd.
Ter zake van glans en duurzaamheid wordt het gebruikt voor
onderscheiding, het komt op uniformen om de rang aan te geven.
In de 19de eeuw constateerde een humanist: "De galons onder-
scheiden de ambtenaren van de rest van de mensen" en vermen-
genhen met de lakeien."
In onze dagen is galon onmisbaar bij de bekleding van meubelen
en de afwerking van weefsels.
Het vermelde gesprek werd gevoerd door joffer van Vorstenburgh
en Evert Goossens, meester in het "Snijders Gilde" te Arnhem.
Bij de aflevering van het wambuis.
Waarschijnlijk tot zijn schri}< nam "de joffer" - zo heette een
mevrouw uit de deftige stand nog - de uitdaging aan.
Kon hij toen nog terug? Terstond werd door beide partijen een
toereikend bedrag uitgelegd.
De joffer ontbood Albert Claessen. Op tafel lagen het wambuis
en tweemaal 2S gld.
Zij begeerde, dat hij de passementen zou meten en het geld zo
lang mee naar huis nemen. De aangezochte weigerde.
Het werd een rechtszaak. Tot tweemaal toe. Tenslotte werd
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eiser, de jonkheer namens zijn huisvrouw, niet ontvankelijk
verklaard wegens gebrek aan bewijs.
Uit de getuigenverklaringen kan men zich een beeld vormen om-
trent de gang van zaken.
De gardianen (gildemeesters, overlieden) van het snijdersgil-
de werden op aanwijzing van de schepenbank belast met het na-
meten, Aan hun rapport ontlenen we:" "0'" getuygen voor de
oprechte waerheyt, bij deze haer onderteycheninge, dat zij
op het voorsz. questieuse wambuijs bevonden hebben negen ende
tsestich ellen ende een halve elle ende vijff sestienen deell
ende op de planck so met het wambuijs wedergeboort is, soeven
thien ellen ende anderhalff vierdendeel ende stellen de gar-
dians tot lackagie! ongeveerlick 3 ellen. Noch bevonden vier
ellen en(de) een veerdel die Parthijen bekennen weder ge-
brocht te sijn in vier sijnden."
Hier volgen 10 handtekeningen van gardianen; van het snijders-
en van andere gilden.
Tijdens de meting gingen twee gardianen "uijt het camerken" en
begaven zich naar Evert Goossens:"indien hij de wedschap konde
onder de voeten treden, so souden sij de saecke wel middeleno"
Doch Evert antwoordde:"Neen, zij zouden met meten voortvaren."
Toen hij echter nattigheid gewaarwerd, beweerde hij, dat de
weddenschap er om ging, dat er minder dan 13 ellen tekort waren,
zoals joffer V. beweerde, dat er aan schortten.
Van de 102 ellen hadden de gildebroeders weer niets gehoord.
Helaas vermeldde het boek van de verkoopster, de weduwe van za-
liger Henrici Brumanni, 97 ellen en een quart. Ze deed nog haar
best tussen beide partijen te accorderen, maar "het wilde niet
vallen."
Ja, gildebroeders onder elkaar en de passementverkoopster had
aan de snijders betere klanten dan aan de joffer.
De laatste was na het aangaan der weddenschap ook zelf aan het
meten getogen en naderhand zei ze tegen een der gardianen: er
mankeren 18 ellen; zorg er voor, dat ik aan mijn recht kom!
Het tweede geding werd aangespannen, doordat een der gardianen
op zijn verklaring terug kwam; hij had het aantal van 102 ellen
nu toch gehoord.
Dat ging zo. De man kwam voorbij een woning, waar erfhuis ge-
houden zou worden en werd er binnen geroepen,
In een kamer zal een heel gezelschap, o.a. de jonker en de jof-
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fer, een neef "de goutslager", een procureur, enige snij ders.
Hier werd de zaak breedvoerig besproken. Men verlangde van de
binnengeroepene een andere, betere getuigenverklaring.
Een der aanwezigen, die met de zaak niets te maken wilde heb-
ben, en de procureur gingen heen.
De deur ging op slot. Een kan wijn werd door de tralies voor
het raam naar binnen gestoken.
De nieuwe verklaring, "na lange disputen", zal er mee beklon-
ken zijn. Een smid moest komen om het slot open te steken.
De schepenbank had er echter een klokje van horen luiden en
de uitspraak bleef onveranderd.
Bovendien vond ze "zulcke en dergelijcke weddinghen odieus".
Voor eisers deel der kosten had 's jonkers procureur "fur-
stenbergh meule op de bloemen bleick gelegen" te Harderwijk
moeten verbinden.
Door de uitspraken gesterkt sprak Evert Goossens hem nog in
rechten aan voor betaling der nota.
Het is soms moeilijk aan zijn recht te komen. Tevergeefs heb-
ben jonker en joffer van Vorstenbergh vertrouwd op de rech-
ters in de Arnhemse schepenbank. Het recht strandde op de col-
legialiteit der gildebroeders, die hun medebroeder voor meer
blaam en de financiële gevolgen wilden behoeden.

3. BOE K BES PRE KIN G.

~9h~_~~~i~~~_~_@~~~~_~~_!ii~~_~~_~~hi~~~!,door Johan van
der Woude. Uitg. De Walburg Pers, Zutphen, 1974 (160 pag.,
waarin opgenomen 61 reproducties, waaronder 12 in kleur, met
oeuvrecatalogus, bibliographie, overzicht van tentoonstellin-
gen en literatuurlijst. f 27,50).
Dat van een kunstenaar reeds bij zijn leven een beschrijving
wordt gegeven komt niet zoveel voor. Als regel wordt dat ge-
daan wanneer de man niet meer in het land der levenden ver-
toeft. Het eerste heeft wel het voordeel dat de beschrevene
zelf kan lezen hoe men over hem denkt.
Johan Mekkink hoeft zich daarover niet te beklagen; het oor-
deel van Van der Woude is beslist positief en wie de schilder
heeft ontmoet, in welke kwaliteit dan ook, kan het beamen.
Johan Mekkink was en is een sympathieke, bescheiden kunstenaar,
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die ook als conservator en directeur van het Arnhemse Gemeen-
temuseum uitstekend werk heeft verricht onder niet gemakke-
lijke omstandigheden.
Het boek geeft veel bijzonderheden over Mekkings jeugd in Velp.
In 1904 werd Johan geboren aan de Gasthuislaan, van 1911 tot
1944 woonde hij bij zijn ouders aan de Biljoenseweg. Zijn va-
der had er, met een oom, een uitstekend bekend staande meubel-
makerij en het sprak vanzelf dat ook Johan meubelmaker-antiek-
restau~ateur zou worden.
De begaafde knaap zocht het later echter in de teken- en
schilderkunst en hij slaagde erin zijn doel te bereiken. Niet
alleen werd Mekkink een vooraanstaand kunstschilder met een
eigen stijl, maar hij speelde ook een belangrijke rol in het
Arnhemse culturele leven.
Hij werd lid en secretaris van het Genootschap "Artibus Sacrum",
later conservator van het Gemeentemuseum en in die functies was
hij actief bezig met het organiseren van dikwijls zeer belang-
rijke tentoonstellingen.
Vader Mekkink heeft zijn zoon node uit de zaak zien treden. De
jongen had juist gekozen, want de economische omstandigheden
voor een meubelmaker, die zijn werk nog als ambachtelijk hand-
werk beschouwde, wêrden slecht.
De gebroeders Mekkink profiteerden, zoals zoveel Velpse mid-
denstanders, van de ontwikkeling van Velp in het begin van de-
ze eeuw.
Door de verkaveling van Overbeek en De Schoonenberg vestigden
zich vele kapitaalkrachtige families in het dorp en de winke-
liers en ambachtslui trokken zoveel mogelijk naar het centrum.
De Oranjestraat, die tot de eeuwwisseling dè winkelstraat was
geweest, werd verlaten voor de Hoofdstraat en het begin van
de Errunastraat.
Helaas maakte de Wereldoorlog en de daarop volgende tijd van
crisis goeddeels een eind aan de bloei. Daarbij kwam nog dat
de handwerker onmogelijk kon concurreren tegen de fabrieken.
Johan maakte dus de strijd om het bestaan van nabij mee; hij
leerde ook met allerlei mensen om te gaan. Dat is hem in zijn
leven goed van pas gekomen.
Het boek geeft gelukkig veel voorbeelden van werk van de kun-
stenaar. Mij spreken vooral aan de portretten die hij schil-
derde van zijn ouders, mogelijk omdat ik ze heb gekend. Vader
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Jannes Mekkink was een gelovig en actief man, die van harte
diaken was in de Ned. Hervormde kerk en die ook deel uitmaak-
te 'van het "Comité tot verschaffing van een genotvolle dag".
Dit laatste organiseerde uitstapjes e.d. voor de leerlingen
van de Christelijke school aan de Kerkallee en ik kan, met
erkentelijkheid, meedelen dat mijn eerste schoolreisje, in
1922, met het lokaalt~eintje naar Laag-Soeren, mede dank zij
zijn activiteit, een onvergetelijke gebeurtenis werd!

Kr.J.
M 0 N U MEN TEN Z 0 R G.
Onze Oudheidkundige Kring heeft zich het lot aangetrokken van
de bekende Kapelleberg te Rozendaal. Deze kunstmatige heuvel,
vermoedelijk opgeworpen omstreeks het midden van de 18de eeuw
in de tijd van Lubbert Adolf Torck, verkeert in slechte toe-
stand. Het rondgaande paadje naar boven, de zg. "slakkegang",
is op vele plaatsen verdwenen en de haag verwoest.
De Kapelleberg vormde, evenals de Tonberg, een markant punt
in het uitgestrekte park van Rosendael.
Op de top had men een prachtig uitzicht over Velp en de 1Js-
selvalei. Door de ligging in de as van de Kerklaan, werd een
fraai en imposant effect bereikt, dat nu veel minder spreekt
dan vroeger.
Het bestuur van de Kring heeft zich tot het Gemeentebestuur
van Rozendaal gewend met het verzoek pogingen in het werk t~
stellen om deze heuvel, er komt in Nederland slechts een
enkele voor, compleet te doen restaureren en voor het nage-
slacht.te bewaren.

BIBLIOGRAPHIE van H. KERKKAMP (supplement IV - maart 1974)
~~i~~!~~~~2!g_i~~_Y~!El,Biesdelbode, 2de jrg. no. 10, okto-

ber 1972.
Q~_§E!~~g_~!~_y~_§!~!~~_g~~_~2~!,Biesdelbode,"~de jrg,

no , 1, januari 1973 ~
§!~gQy!g~~_~~h~!y~~,Mededelingen van de Oudheidkundige

Kring "Rheden-Rozendaal ", no , 52, februari 1973.
~!~22!~_2r_~~~~22!~,Mededelingen van de Oudheidkundige

Kring "Rheden-Rozendaal", no , 52, februari 1973.
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61!~y~~!, Biesdelbode, 3de jrg. no. 3, maart 1973.
~_E!!}!5~!}12~!g,Biesdelbode, 3de jrg , no. 4, april 1973.
~_~!~~~~1~~1~~, Biesdelbode, 3de jrg, no. 6, juni 1973.
~_~~12~~!~~!!}g_Y§l]_Y~l12~~_iE-!!5!l!5~!!5_il§~Zl,Velpsche

Courant, 12 juni 1973.
H~:L~~~!5~12~~,Biesdelbode, 3de jrg. no , 9, september 1973.
H~!J~QQ!~i~_y~_QY~!Q~~!5,Heemschut, SOste jrg. okt. 1973.
Verstoorde veemarkt voor "De Roode Leeuw", Mededelingen van
aë-öüdilëldküiidlgë-Rrlng-"Riiëaën=Rozënaääï", no. 53, (lee,'! 7j.

~91~!}g~~g_~n_~~~~9!~n~,Biesdelbode, 4de jrg. no. 2,
februari 1974.

6. N,IEUW_E LEDEN'
Ds. J. Adolfsen, Ellecom
R.B. Doevendans, Dieren,
Hr. Mv. Hermans-van Harten, Velp.
Willem J. Melchers, Muzzano, Zwitserland.
N.B. Ons eerste lid in het buitenland!
Mv. D. Post~Remffierde, Velp.
J. Venema, Ellecom,

7. CULTURELE CONTACTEN.
De archivaris van onze Kring, drs. e.O.A. baron Schimmelpen-
ninck van der Oije, is benoemd tot lid van de Culturele,Raad
voor de Gemeente Rheden als vertegenwoordiger van de sektor
oudhe idkunde ,
In dit verband zij medegedeeld dat ook de penningmeester, mr.
J.C. Wilhelmy van Hasselt lid is van een Culturele Raad, nl.
die van de Provincie Gelderland.
Het is een goede zaak dat men in de genoemde culturele raden
oudheidkundigen heeft benoemd; de sektor geschiedenis wordt
in dergelijke commissies helaas dikwijls gemist.
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8. J U BIL E U M F 0 N D S.
Nog lang niet alle leden reageerden op de oproep van de Voor-
zitter in het vorige nummer om een feestga\Te te schenken in
verband met het 20-jarig bestaan van de Kring.
Men zal zich herinneren dat geld werd gevraagd voor het doen
inkleuren van een exemplaar van de Kadastrale Atlas en voor
de uitgave van een historisch prentenboek der Gemeente Rheden.
Daarom worden alle leden, die dat nog niet deden, opgewekt om
een gift over te maken voor ons JUBlLEUMFONDS, liefst ter
grootte van de jaarlijkse contributie. Doe het nu!!!
Postrekening 1.16.42.91 t.n.v. de penningmeester van c;le Oud-
heidkundige Kring, Hobbemastraat 4, Arnhem, met ve,rméléhng
"Jubileumgift". '\' 'e.' _:.'

9. U N lEK E A A N BIE DIN G. \. -I

Voor de meestbiedende is te koop een complete verzameling van
alle afleveringen van de Mededelingen van onze Kring, 53 num-
mers.
De opbrengst is bestemd voor het Jubileumfonds.
Gegadigden kunnen schriftelijk hun bod bekend maken aan de
secretaris, E.J. Kruijswijk Jansen, Hogestraat 7, Dieren.

10, 0 P R U I MIN G.
Van verschillende publicaties van de Kring zijn nog kleine
voorraden aanwezig, Om het Jubileumfonds te spekken wordt de
volgende opruimingsaanbieding gedaan:
De van Lennepsmolen uit puin en as herrezen, door H. Kerkkamp.
Bewogen jaren, Velp en omgeving vóór, in en na de Franse Tijd,
door H. Kerkkamp.
Rozendaal, een Heerlijkheid, door H. Kerkkamp.
De Engel op Steeg, door drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van
der Oije.
Deze vier uitgaven, oorspronkelijke prijs samen f 14,25 worden
in één koop aangeboden, ~2!ggg_~~_Y22!!~~~_~!!~~!,voor f 7,50,
afgehaald (na betaling op postrekening 880752 t.n.v. Adr. Kolk-
man te Rheden) bij de bestuursleden H. Kerkkamp, Kerkstraat 2,



- 12 -

Velp; Adr. Kolkman, Arnhemseweg 116, Rheden; E.J. Kruijswijk
Jansen, Hogestraat 7, Dieren.
Toezending per post geschiedt na betaling van f 10,- op post-
rekening 880752 t.n.v. Adr. Kolkman te Rheden.
11. E VEN E MEN TEN.
Op gQ~Q~gg~~_~§_~~r!_1~Z1houdt de bekende archeoloog G.D.
van der Heide, conservator van het Museum voor Scheepsarcheo-
logie te Ketelhaven en van het Museum voor de IJsselmeerpol-
ders op Schokland, in het Huis der Provincie te Arnhem om 8
uur voor de Gelderse Archeologische Stichting een lezing met
lichtbeelden over SCHEEPSARCHEOLOGIE.
Voor de leden van onze Kring is deze avond vrij toegankelijk.
Zie de inliggende convocatie.
Het ligt in de bedoeling in september a.s. een excursie naar
Ketelhaven en Schokland te organiseren voor leden van onze
Kring.
Maar, vóór die tijd, in mei a.s. hopen wij met de leden op
een zaterdagmiddag een "kerkentocht" te maken langs de Ijssel.
De datum wordt nog bekend gemaakt.
I N HOU D SOP G A V E.-------------------------
1. Geschenken voor Bronbeek uit Rheden en Rozendaal door

E.J. Kruijswijk Jansen.
2. Een wambuis met te weinig goudgalon door H. Kerkkamp.
3. Boekbespreking.
4. Monumentenzorg.
5, Bibliographie van H.Kerkkamp supplement IV - maart 1974.
6. Nieuwe leden.
7. Culturele contacten.
8, Jubileumfonds.
g. Unieke aanbieding.

10• Opruiming.
11. Evenementen. ++~~~~++++++++++
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