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WAAR S TON D
HET' OUDE GEMEENTEHUIS VAN DIEREN ?

door F.van Zadelhoff.

~fenigeen zal bijhet lezen van dit opschrift denken aan een
verschr~vihg en aannemen, dat hier bedoeld is Rheden in pl~s

van Dieren. Men behoeft echter slechts te wet en., dat Dieren van
1810-1818 eenzelf'standige burgerlijke gemeente was om de juist-
heid van de gestelde vraag in te zien.
Gedurende de genoemde periode was burgemeester: de heer J.Willem-
se, bij zijnaanstelling 32 jaar oud, geboren te Amsterdam, van be-
roep steentekenaar en volgens signalement: pokdalig.
In 1817 waren gemeenteraadsleden: W.G.J.van Rhemen, J.Klaassen,
J.Kroese, G.J.Hupkes, A.van Kesteren, D.Wentink en A.van Zadel-
hoff.
In het archief vru~ de gemeente Rheden5 waarvan w~ door de vrien-
del~ke bemiddeling van de heer Gemeentesecretaris inzage kregen,
bevindt zich een omslag, waarop keurig is geca.Ll.Lgraf'eer-ds "Tee~
kening van het Oude Gemeentehuis te Dieren". Deze, een platte-
gr.ondtekeru.ng , is blijkens opschrift ve.rvaardigd in 1811 door W.
van Dueren. .
In hetzelfde omslag ligt een opschrift, gedateerd 3 mei 1821,van



In hetzelfde omslag ligt een afschrift, gedateerd 3 mei 1821~van
de be~ediging door de fung. Vrederechter Henricus Avelingh van
twee taxateurs voor de schatting van het oude Gemeentehuis te
Dieren. Dit waren de timmerman HvBr-i.nkhcr-a'tte Dieren en de met-
selaar Gradus Jalinck op de steeg. Het verzoek voor de taxatie
ging uit van het gemeentebestuur van Rheden.
Uit geen van beide stukken bliJ1ctwaär het pand gelegen heeft .rioch
wat de uitslag van de taxatie was.
De bewuste tekening geeft een oppervlakte aan van 18 x 21 Meter
met een tweetal vergaderzalen van 7 x 6 en 7 x 5~5 M., 3 kamers
van de gendarmerie, 1 kamer voor de cipier~ een gang breed 2.5 M
met halverwege een trap naar boven, 1 kamer voor de secretaris~
1 deurwaarderskamer~ 2 privaten en een paardenstal voor 6 à 7
paarden.
Verder vonden w~ b~ de beantwoording van een vragenl~st van de
Staten van Gelderland over de toestand der gemeente in 1815 ver-
meld, dat het gebguw een civiele gevangenis bevatte voor 4
personen. Hiervan is op de tekening evenwel niets te zien.
Opmerkel~k is, dat geen van de ouderen~ die w~ raadpleegden, iets
wist van een oud gemeentehuis. Toch speuren wijdoor om hetant-
woord op de in het opschrift ve~elde vraag te vinden.

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

(VERVOLG)
door E.J.Jansen.

Tot de werkzaamheden, die een koster-schoolmeester in de. goede,
oude t~d te verrichten had~ behoorde ook het b~houden van de
doop-, trouw~ en begraafboeken. Tenminste, als de predikant zich
niet met deze zaken bezig hield.
In het RÜKsarchief te Arnhem vinden w~ enkele van die boeken,wel-
ke met het·fraaie, gel~kmatige handschrift van Godron beschreven
z~n. H~ vervaardigde klappers op het Doopboek (1772-1811) en
het Begraafboek (1784-1811), zeer ten gerieve van de genealogen!
In het laatste, alsook in het Contra-Trouwboek (1772-1875) vin··
den we over het verloop van een aantal jaren Godrons aantekenin-
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gen, dikwDls met krulletters versierd.
In 1794 was de kerk enige tijdvoor de eredienst gesloten. Ons
land raakte betrokken in de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk-
Pruisen. Inbvartiering was aan de orde van de dag en in de Oude
Jan werd een "Hessisch hospitaal" gevestigd. De kerkdiensten we r-
den zolang te Rozendaal gehouden. Op 30 januari 1795 werd voor
het eerst weer een kind gedoopt in de Velpse kerk. Toen waren de
Fransen al in 't land en daarmee brak voor onze vriend Godron -
vurig Oranjeklant - eeD.tijdvan grote beproeving aan. Daarover
later meer.
Hier volgen enkele aantekeningen van Godrons hand uit het Be-
graafboek van Velp (Nr.1383 - Tetroacta van de BurgerlDke Stand
in Gelderland - RDksarchief Arnhem).

4 October 1787, Jan Schuilenburg~ 74 jaren, gewese schoolm.
te Rosendaal

21 December 1787, Caatje van Aken, oud 70 jaren, bijgenaamd Pr-i.n-
cecaat.

13 Augustus 1788, kind, oud 4 dagen, ouders Joost de Winkel en
Dirkje Jansen.
N.B. Dit kind was onder de predikatie reeds

gestorve~ zonder dat dit iemand wist;en
nadat het doopformulier de vader en doopgetui-
gen was voorgeleezen quarn den pred.ds.Stolkvan
de preekstoel om te dopen, dan ik zag reeds
toen dat het kind dood was en den Domerii,e
scheen te twijffelen, maar doopte het egter. -
En de Kerk uytgaande quamen zij.aan mijnhuys en
het was dood. En om alles te vermijden, zijdeik
die lieden dit stil te houden en te zeggen,dat
het ten half vijf overleeden was.

(BU het. doorlezen van oude begraafboeken wordt men steeds getrof-
fen door het groot aantal kleine .kinderen, dat vroeger stierf.
Zo waS dit het geval in Velp in februari 1789, toen veel kinde-
ren overleden aan de "kinderziekte")

15 Juli . 1789, Hendricus Labotz oud 2 jaar, verdronken in da.
beek.

1789, Herme Hermse (bijgenaamtHerrne den Duyvel)
1790, Een kind van Arend Heseemes oud 11 jaar in ee~

zandkuil onder Rosendaal gesmoord.

8 October
22 .september



13 November 1794,

21 November 1794~
21 November 1794,
7 Januari 1795~

'I

4 Maart .1796,
3 Februari 1802,

Den Heer overveld Doctor Seitz oud 23 jaren
zijnde onder 't regiment van de Granadiers van
Hes sen Darmst ad.

7 IVIei

Een.Emigrant
een Hanoverse Soldaat
een Tambour van het eerste Regiment van de
Hanoversche
Een gebleseerde soldaat, gen. Klepper
Bij de Diacon Jan de Bruin is gebragt een ziek.
persoon om verder te transporteren en had
naauwelijks ~ uur aldaar geweest of is over-
leeden.

1803, Op het land in de rog een man dood gevonden
zijnde een vreemde bedelaar door Hendrik Abben-,

huis.

'.

(wordt vervolgd)

HISTORISCHE SPROKKELINGEN.

door R.H. Hofenk.
1.

Een valse-muntersaffaire in het dorp Rheden.
Het begon 7 november 1796 op _de B~estenmarkt te Arnhem. Daar
werd Mozes Salomon door een gerechtsdienaar betrapt op het uit-
geven van 2 valse dubbeldaalders, tenvijl hij nog één dito in zijn
bezit had. Hijwerd terstond in hechtenis genomen.
Mozes was knecht bij de slager Marcus Levt.e aan de Gr'oenestxaat
te Rheden. Het Hof van Justitie van Gelderland gelastte nu 'aa~
de municipalité van het ambt Rhederi huiszoeking te doen. Als·
gevolg hiervan weràen Marcus Levie en zijnvrouw Sara Davids en
een kostgangster Dina Vörsters ook in hechtenis genomen en naar
Arnhem getransporteerd. Het werd een langdurig proces en voor
de nruru.cf.palLt é van Rheden was het een onaangename zaak., Ze werd
telkens berispt wegens ontactvol optreden.
Daar kwam nog bij, dat de secretaris van Rheden kortte voren aan
verdachte Levie een gouden horloge verkwanseld had voor f 17.-
Getuigen in de zaak waren Labots te Velp, Hendrik Hammi.nk, Gerrit
4·



van der Koek en de onderschout Aalders, allen te Rheden en de ja-
ger 'Van IvIiddachten.
Wegens het ontbreken van de stukken over 1697 kon ik niet nagaan
hoe alles afgelopen is. Vermoedel~k niet gunstig voor Levie. Ik
vond n ,1. onder de signalement en van verdacht e personen van -: 10
jaar later, die van een jood Marcus Levie, laatst gezien te
Doo'rnapijk, bijzonder kenteken neen brandmerk op zijnrug" 1

(Rijksarchi ef )
H.

Als voorzorg.
Januari 1795. Pichegru trekt over de bevroren rivieren ons land

binnen •.
"Jonckeren der Ampts Rheden stellen brandhout beschikbaar ten- .
"einde te voorkomen dat de bezettende (franse) militairen deu-
"ren, vensters, planken van schuren en schaapskooien als brand-
"hout bezigen" •. (archief de steeg)

HL

Het eerste R.K. Kerkje op de steeg.
Het mooie Kerkgebouw, dat op de plaats staat van de vroegere
"Boecop" is het derde R.K. bedehuis van de steeg. Het dateert
van 1928.
Daarvóor stond, sinds het midden van de vorige eeuw, de kerk
a&~ de weg naar de IJssel.
Het eerste kerkgebouw·dateerde van 1809, de t~d van Koning Lode-
wijk. In dat jaar kocht de kleine R.K. parochie van de Steeg c,a.
van Teunis Jansen een stukje grond, groot 18 roeden, voor f 50.-
Een hierb~ behorend huisje werd verbouwd tpt kapel. Een houten
klokken-torentje met spitsje werd er op aangebracht. Dit kerkje
stond op de plaats,waar nu het nieuwgebouwde huis van Gebr. Lam-
mers staat, dus vlak ten Z. van de tegenwoordige overweg naar de
Diepe Steeg. ~ot ver in de1ge eeuw was de Steeg nog geen zelf-
standige parochie ~ het behoorde toen onder Dieren.

. (R~ksarchief en vod.Aa)
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EEN PUBLICATIE UIT 1766.

door F. van Zadelhoffo
Bekendmaking van Boermeesters aan de geërfden in het kerspel Rhe-
.den betr~:f,f~:n,.g.eschouw (inspectie) van de hoofdvrachten (afsohei-
dingen) -errhet-bencemen vaneen scheut er (schut, t.oezichthouder).
Opmerkelijk is dat de gehele kennisgeving uit slechts één zin be-
staat en het onderschrift geheel op de klank af (dialect) is ont-
staan.

Mei 1766.
Barent den Duitsen; Garet Barents en Hendrik de Roos als gezamen-
lijkeBoenneesters v&~ het kerspel Rheden doen hiermede de geërf-
den bekent maken, voornemens te zijnop Maandag 6 lVleyde schouw te
laten gaan na de middag om 2 uur, soo wordt hiermede aan een ie-
gelijk gerrecommandeert sijnehoofdvrachten behoorlijk dicht te ma-
ken en die contrarie bevonden was sal daarvoor quaat geschouwd en
geboet worden en dewijl door het overlijden van de scheuter Arent
Tijmen van der Burg de scheut ersplaat s is comen te vaceeren en sijn
soon maer provisioneel was aangestelt , so worden de gei:lrfdenhiEr."-
mede versocht om op voorschreven dag sich bijhet scholuven te
vervoegen bijden Sadelhoff tot het verkiezen van een nieuwen
scheut er bijmeerderheyt van s'temmen, ook worden allen degenen
die jaarlijcks aan de gemeente verschulden gerecomandeert om op
voorschreven dags sulcks te comen betalen off sal haar bijmrulke-
ment Pand door den scheut er-worden afg-ehaaldo

Se~et voort.

EEN ARCHAEOLOGISCHE WERKGROEP GEVOlli~.

Nrikele bodemvondsten van de laatste tijd - we herinneren onze le-
den aan de opgedolven bronzen bi~te Ellecom, te bezichtigen in.
de sigarenwinkel van ons lid, de heer Chr.H.Roosa, Hoofdstraat,
Velp (Red.) - hebben aangetoond, dat, als men nauwkeurig oplet
bijhet verrichten van graafwerk, waa±bij kennis van hetgeen aan
het licht kan komen gewenst is, de kans heeft iets aan te tref-
fen, dat archaeo.Logi.sch van belang is. Dit heeft de eerste on-
dergetekende 8~ngespoord het initiatief te nemen tot het vo~en
6.



van een archaeologische werkgroep. Deze werd samengesteld uit
een vijftal personen, die een levendige belangstelling hebben
voor datgene, wat de spade of de dragline van het bodemarchief
aan het licht brengt. Hetzelfde geldt voor vondsten aan de op-
pervlakte in bos of hei. Wetenswaardigs vooral op het geb:i.,ed-
der vroege geschiedenis. De leden der groep stellen da:irIn niet
alleen belang, zijwillen ook daadwerkeliJk'we~Z'á'.aIDzijnvoor bé:"
waring en beschrijving van het gevondene.
Niet zelden wordt er iets gevonden, dat men niet kent of waarde-
loos acht; soms wordt het enige tijd bewaard en dan later toch
weggeworpen.
Elk der ondergetekenden zal zo iets gaarne in ontvangst nemen"
Ook vooTVferpen, die reeds lang geleden gevonden werden. tt Gàat
niet om de geldelijke waarde, maar om de wetenschappelijke. 't Be-
hoeven allerminst ongeschonden voorwerpen te zijn:fragmenten
vertellen dikwijls evenveel. Het kan steen, been, aardewerk
(meestal ongeglazuurd) of metaal zijn. Ook het attent maken" op
merkwaardige bodemverschijnselen, b.v. het voorkomen van een oude
keiweg, wordt zeer op prijs gesteld.
Deze oproep geldt niet enkel voor Velp, maar voor de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Eén der ondertekenaars heeft zijnwerkzffiU~-
heden juist niet in Velp, maar in het oostelijk deel der gemeente.

Chr. H.Roosa, Hoofdstraat 70 Velp
H. Klaarhamer, "Ommerhofselaan 1 "
Eef van Maanen,Gasthuislaan 8 11

J•V •van Marken, Jau steenlaan 1 11

H. Kerkkamp, Kerkstraat 2 Velp, Correspon-
pondent Oudheikundig Bodemonderzoek.

KRI NG NI EUWS
Sedert 1 september j.l. werden de volgende leden ingeschreven~
Mevr. W.Jansen-Muis, Velp
Mej. T.Keyer, Dieren
J.J.G.Kranen, Rozendaal
Mevr.Th.J.E.van Marken-Evekink,Velp.

W.van Nes, Dieren
Mevr.A.M.van Oosten Slinge-
land-Schoehuizen,de steeg
M.Vos, Spankeren.

Afgeschreven werden~
Mevr.A.M.C.ten Kate-van Binsbergen, Velp,
Ir.R.K.van Lunzen, Velp
T. Zwart, Velp.

Het ledental bedraagt
thans 145.
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••• Wijvestigen de aandacht van onze leden op een uitvoerig, bij-
zonder fraai gefllustreerd artikel "De overbrugging van de

Gelderse IJssel nabijDoesburg" , hetwelk ons medelid, J •A.Kronnie .
publiceerde in Ol':AR,Orgaan van de Vereniging van Waterstaatkun-
digé ambtenaren van de Rijkswaterstaat, 41e jaargang,no.3, sep- .

Q,tember 1956. Uitgave van A.C. de Haan, Zeist •• f q \1,~-'" "

Het komt voor, dat men, opruimende, oude negat ieven tegenkomt
van foto's, gemaakt van plekjes,gebouwen of dorpsgezichten

in onze omgeving. Doet U zulke dingen toch nooit weg! Maar
stuur ze aan onze archivaris,S.Jansen,Gemeentehuis,de Steeg.
Ze worden daar zuinig bewaard •
••• Het was ons Bestuur een groot genoegen,enkele malen advies

te mogen ud.tbr-engen aan het Gemeentebestuur van Rheden. Het
betrof de aankoop van een zeldzame oude kaart: Grondteickeninge
van het Rheder bos,gedateerd 1649 en getekend door J.van Lindt,
landmeter van het Vorstendom Gelre en de Graafschap Zutphen.
(Ee~rtikel over deze kaart van de hand van Hs Kerkkamp-z af in'de
volgende I{EDEDELINGEN verschijnen.
Ook werd .advies gevraagd i,v.m. het geven van straatnamen aan
ontworpen wegen in Laag Soeren. Mede dank zijde hulp van ons me-
delid LJ.Ham te Rotterdam, die de geschiedenis van Dieren e,o.
tot onderwerp van zijnstudie1s heeft gemaakt, slaagden wijerin,
een aantal hist orisch verantwoorde namen te bedenken: Cruyshoede.·
laan, BosmarkIaan, Bosrichterlaan en Reynout van Gelrelaan.

De leden kUIL.'1enonze Penningmeester heel wat werk besparen
door n u de contributie voor 1957 te voldoen:
H. Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp, giro~ 281244.


