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LEZING MET LICHTBEELDEN

Op dinsdag 18 november 1980 houdt de heer J.J.Comijs
uit Velp in het gebouw Eltheto aan de Diepesteeg te De
Steeg een lezing met lichtbeelden over het onderwerp
"Merkwaardige bomen in Rheden en Rozendaal".

Aanvang 20.00 uur.
De toegang voor leden is vrij.
Niet~leden f 1,- entree.

N.B. Spreker heeft bekendheid gekregen door z1Jn vele
publicaties over bomen vooral in het Velps Weekblad.
Voor deze lezing maakte de heer J.J.M. Aalders uit Velp
dia's van bomen in Rozendaal, Velp, Rheden, De Steeg,
Ellecom en Dieren.
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(1) W.ZONDERVAN OVERLEDEN

Te Zutphen, sinds kort zijn woonplaats, overleed plotseling
op 21 augustus jl. Walter Zondervan in de leeftijd van 71
jaar. Zondervan, oud-streekarchivaris van De Liemers en
Doesburg, was een bekend en geacht man in de kringen der
Gelderse historici. Hij vervulde tal van functies in het
oudheidkundig en genealogisch verenigingsleven en publi-
ceerde vele artikelen op historisch gebied, vooral over
zijn werkterrein De Liemers.
Als bestuurslid van onze Kring van 1964 tot 1979 gaf
Zondervan vaak waardevolle adviezen, als excursie-leider
verwierf hij zich roem: wie met Zondervan op stap ging kon
verzekerd zijn van een uitermate boeiende toelichting.
Helaas mocht hij slechts zeer kort genieten van het wonen
in zijn geliefde geboortestad Zutphen. Wij, leden van de
Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal" , zullen Walter
Zondervan missen.

(2) UIT HET KASBOEK VAN DE NAAISCHOOL TE RHEDEN.
door Adr. Kolkman.

Bij de restauratie van de dorpskerk in 1972 is in de n.o.-
koormuur een balk blijven zitten. Deze balk is het restant
van een raam, dat indertijd in die muur zat om licht door
te laten ten behoeve van de daar achter gelegen ruimte.
Deze ruimte was een afgesloten gedeelte van het huidige
koor en werd gebruikt als catechiseerlokaal en naaischool.
Er is thans de mogelijkheid om iets meer te vertellen over
de naaischool. De heer W. de Bruin, administrateur van het
bejaardentehuis Rhederhof, was zo vriendelijk een kasboekje
van deze naaischool aan mij te laten zien, waaruit ik het
volgende heb opgetekend.
Een kasboekje gaat meestal over inkomsten en uitgaven. Dit
boekje bevat alleen maar inkomsten, doch is daarnaast voor-
zien van aantekeningen welke iets meer vertellen over het
doen en laten van de naaischool.
De school werd opgericht in 1884. Er staat bij geschreven:
rr •••• in de oude kerkekamer, welwillend afgestaan door den
Kerkeraad; met genot van vuur en licht".
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Als rechtspersoon werd de school erkend op 8 februari 1887.
Het nummer van het Staatsblad is niet vermeld. Er staat bij
geschreven: "De statuten van de vereeniging tot instand-
houding der naai- en brei school te Rheden". De statuten
zelf zijn helaas niet bijgevoegd.
Tegenwoordig zal bij een dergelijke school een bestuur
worden benoemd of gekozen. In die tijd was dat anders.
Er moesten toezichthouders zijn. Als toezichthouders
fungeerden de dames freule H.Brantsen en mevrouw des Tombe-
Schas. Als onderwijzeres werd aangesteld de weduwe Winde-
muller - Willink. Zij kreeg een vaste vergoeding van f 250,-
per jaar + vrij wonen. Haar woonadres wordt niet vermeld;
dat heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Het bedrag van
f 250,- was niet voldoende om van rond te komen. Zij kreeg
daarQm eveneens de helft van de opbrengst van het school-
geld, alsmede het volle naaigeld van hetgeen op school
werd gemaakt en verkocht.
Vóór in het boekje staat aangetekend dat de school bij de
oprichting vaste inkomsten had in de vorm van donaties,
welke werden opgebracht door de notabelen in onze buurt.
Wie waren dat? De namen die genoemd worden zijn uit onze
lokale geschiedenis bekend: freule Brantsen, mevrouw des
Tombe, heer Brantsen van Rhederoord, mevrouw Ket jen-
Haagsma en mevrouw Wurfbain-Beetz.
De school is begonnen met 28 leerlingen. Deze waren in
drie groepen te verdelen. 5 meisjes gingen de gehele dag
naar school, 2 meisjes een halve dag en 21 meisjes be-
zochten de school alleen maar 's avonds.
De lesgelden bedroegen voor de hele dag 60 cent in de
maand; bij bezoek van een halve dag was dit 45 cent in
de maand, terwijl voor de avondschool 10 cent in de week
betaald moest worden. Eén keer wordt vermeld dat dit 10
cent in de maand is. Dit moet als een vergissing worden
aangemerkt als we de maandinkomsten vergelijken met het
aantal leerlingen.
Gegeven zijn de inkomsten van f 13,20; welnu 5 dagleer-
lingen betalen f 3,-, 2 leerlingen een halve dag f 0,90
en 21 avondleerlingen à f 0,10 per week brengen op f 9,10.
Samen f 13,-. Het verschil van f 0,20 kan zijn oorzaak
vinden in het feit dat een paar leerlingen niet vanaf het
begin op school zijn geweest en eerst een volgende maand
werden ingeschreven.
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Waar de meisjes onderricht in kregen is niet terug te
vinden, behalve van de avond-leerlingen. Deze kregen uit-
sluitend les in breien of haken.
De naamlijst der leerlingen geeft verschillende namen
aan. Men mag verwachten dat in een besloten gemeenschap
als van ons dorp bekende klanken verschillende keren voor-
komen. Maar dat valt tegen. De lijst met de namen van de
eerste 28 leerlingen vermeldt de volgende:
Bennink 2x, Beumer 2x en Teunissen 2x. De overige namen
komen Ix voor: Bandel, van Beek, Bosman, Bosveld, van de
Brink, Elberendorp, Essen, Hoetink, Jansen, JOlink, Kra-
senberg, Lenzerink, Meier, Noy, Peters, Praster, Reynten,
Slotboom, Vlaswinkel, Wouters, Wunderink, Zweerts. (In-
derdaad, geschreven met een t en dat betekent dat alle
namen, die hierboven genoemd worden en die letterlijk
zijn overgenomen, in werkelijkheid anders hebben kunnen
luiden. )
De leerlingen kregen twee weken vakantie, waarvan de
eerste week in juli en de tweede in augustus viel. We
mogen aannemen dat dit een aaneengesloten periode zal
zijn geweest.
In 1890 werd het salaris van mevrouw Windemuller gebracht
op f 300,- 's jaars.
Met trots werd in 1897 het volgende opgeschreven: op 4
mei 1897 is de nieuwe naaischool betrokken,"gebouwd door
Jonkvrouwe H.Brantsen". (1. Het onderhoud werd opgedragen
aan mevrouw Windemuller. Zij ontving daarvoor dan: "vrij
brand, licht en zeep".
In 1909 wordt genoteerd dat "juffrouw Windemuller 25 jaar
aan de school geweest is.
In 1912 werd de school gedurende twee maanden gesloten en
wel in de maanden maart en mei wegens "diphteritus". (2.
Het laatste jaar, dat in dit kasboekje wordt vermeld, is
het cursusjaar 1915/1916,
Over een periode van 31 jaar lagen de inkomsten van de
schoolgelden tussen f 205,72 in 1894 als laagste bedrag
en f 322,45 in 1910/1911 als hoogste. De opbrengsten van
de naaigelden lagen tussen f 75,20 in 1904/1905 als laagste
en f 186,24! in 1888/1889 als hoogste bedrag.

(1. Het gebouw staat er nog: de Jonkvrouwe Brantsenschool,
Dorpsstraat, hoek Kerkstraat, sinds jaren dienst doende
als verenigingsgebouw.
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(2. In het gemeenteverslag over het jaar 1912 wordt vermeld
dat het aantal gevallen van besmettelijke ziekten en
voornamelijk difterie, bijzonder groot is. Naar aan-
leiding van deze vaak voorkomende ziekte, in dat jaar
vooral in het dorp Rheden optredend, werden daar 500
strooibiljetten verspreid. In totaal worden 181 ge-
vallen van difterie gemeld. In februari 12, in maart
24, in april 14 en in mei 28, dus 90 gevallen in deze
vier maanden (= 50%). Vanwege dit hoge aantal zijn toen
door de gemeente, op advies van de doktoren, de scholen
te De Steeg 1x en in Rheden 2x gesloten geweest.

(3) HET EVERSFONDS TE DIEREN.
door E.J.Kruijswijk Jansen.

Op 24 maart 1914 overleed te Nijmegen Christiaan Frederik
Evers, wonende te Arnhem. Bij zijn oiografisch testament,
gedeponeerd bij notaris Terwindt te Arnhem, beschikte hij
onder meer als volgt:
"Te legateeren: Aan de Vereeniging 'de Buurtschap te Dieren'
of 'de Buurtschap Dieren' gemeente Rheden (Gelderland) of
mocht deze vereeniging geene rechtspersoonlijkheid hebben,
aan de gemeente waartoe het dorp Dieren behoort, een Kapi-
taal op het drie procent Grootboek der Nederlandsche werke-
lijke Schuld groot nominaal vijf duizend gulden om uit de
rente hiervan jaarlijks tegen Kerstmis aan een aantal arme
gezinnen woonachtig te Dieren of onder de buurtschap Dieren
eene uitkeering te doen van tien gulden elk. Deze giften te
verdeelen naar het aantal armen der verschillende gezindhe-
den, en onder hen die door hun goed gedrag er de meeste
aanspraak op kunnen maken. Bij ontbinding der Buurtschap
voornoemd zal het Kapitaal worden overgeschreven ten name
der gemeente waartoe het dorp Dieren behoort of beter als-
dan zal behooren, onder dezelfde verplichting als hiervoren
omschreven. De behoeftigen die deze uitkeering genieten
moeten minstens drie jaren te Dieren of onder de buurtschap
Dieren gewoond hebben. Vrij van Successierechten".
Het bestuur van de Buurtschap richtte, na ontvangst van dit
bericht, een verzoek aan H.M. de Koningin om machtiging tot
aanvaarding van het legaat.
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Op dit verzoek werd afwijzend beschikt, aangezien de Buurt-
schap geen rechtspersoonlijkheid bezat. In de vergadering
van 16 december 1914 besloot toen de Gemeenteraad van
Rheden, op voorstel van Burgemeester en Wethouders, het
legaat Evers te aanvaarden. Burgemeester H.W. de Joncheere
nam op zich om te overleggen met de Buurtschap inzake het
doen van uitkeringen.
Dat gebeurde, want tot en met 1969 ontving de Buurtschap
elk jaar f 150,- van de Gemeente Rheden om aan 15 personen
een tientje uit te keren. Na 1969 zorgt de Gemeentelijke
Sociale Dienst voor de uitbetaling. Het Eversfonds functio-
neert dus nog steeds.
De weigering van H.M. de Koningin in 1914 om het bestuur
van de Buurtschap te machtigen, het legaat Evers te aan-
vaarden, was de aanleiding om voor de Buurtschap rechts-
persoonlijkheid aan te vragen. Daartoe werd besloten in
de bestuursvergadering van 26 november 1914.
Tot slot nog het volgende: Een oIografisch testament is
een door erflater eigenhandig geschreven en ondertekend
testament, in bewaring gegeven bij een notaris.
De man, die de arme Dierenaren zulk een goed hart toe-
droeg, was Christiaan Frederik Evers, geboren 15 augustus
1855 te Amsterdam, ongehuwd, van beroep sigarenfabrikant.
Hij woonde in Dieren van 9 april 1879 (komende uit Kampen)
tot 11 november 1889 (vertrokken naar Nijmegen) en van 13
mei 1896 (komende uit Nijmegen) tot 5 mei 1899 (vertrokken
naar Nijmegen). Maar, mogen we wel zeggen, hij leeft nog
nadat hij gestorven is.
Hartelijk dank aan de heer W.J.Meijerink, gemeentearchiva-
ris van Rheden, die mij attendeerde op het Eversfonds en
die de nodige nasporingen voor dit artikeltje verrichtte
op de gem. secr. van Rheden en Nijmegen.
Aangezien in de stukken steeds de naam Buurtschap met een
t wordt gespeld heb ik de benaming zo overgenomen. Ter
zake kundigen beweren dat de naam Buurschap moet zijn:
de Buurschap van de Buurt Dieren.
Bronnen: Brief dd. 26 maart 1914 van notaris Terwindt te

Arnhem aan de Burgemeester van Rheden;
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Brief van 27 october 1914 van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken aan het bestuur van de Buurt-
schap van Dieren (in afschrift van de Secretaris
van Rheden, C.J. de Lang Evertsen);
Notulen van de Raadsvergadering van Rheden van 16
december 1914;
Notulen van de bestuursvergadering van de Buurt-
schap van Dieren van 26 november 1914.

(4) DE BEUK VAN NOTARIS EVERTS TE DIEREN GEROOID.
medegedeeld door E.J. Kruijswijk Jansen

Op 23 augustus 1890 overleed te Dieren de heer Annes Everts,
ongehuwd, geboren te Twello 29 oktober 1827 (mededeling van
gemeente archivaris W.J.Meijerink). Notaris Everts - want
dat ambt werd door hem in Dieren bekleed - schonk, volgens
F. van Zadelhoff in "Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in
vroegere tijden" (1958) pag. 49, omstreeks 1878 aan de
Buurtschap van Dieren de fraaie, bruine beuk, die tot voor
kort een sieraad was van het pleintje op de splitsing Hoge-
straat-Kerkstraat te Dieren. De boom was al twee seizoenen
bladerloos gebleven; derhalve werd hij begin oktober jl.
gerooid. Erg jammer; na de sloop van het bekende voormalige
hotel De Kroon in de afgelopen zomer, is thans weer een in-
teressante herinnering aan Dierens verleden verdwenen. Ho-
pelijk komt een nieuwe, jonge boom de plaats van "de beuk
van notaris Everts" spoedig innemen.

(5) KAARTLEZEN "De Worth-Rhedense Brink moet blijven"
Kaart no. 1 van "Het goed de Hazenberg onder
Worth-Rheden" van 1. van Geelkercken, 1659.

door H. Kerkkamp

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal heeft een brochure
uitgegeven: hij wil een lans breken voor het behoud van de
Worth-Rhedense brink als agrarisch gebied. Overal waar oud
cultuurgoed of natuurschoon wordt bedreigd, kan men ver-
wachten, dat de Kring zijn stem zal laten klinken.
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Kaarten zijn historische documenten. De landmeter doet heel
wat meer dan vorm en grootte van op te meten percelen bepa-
len. Hij tekent het wegennet, de kastelen, grote hoeven en
herbergen. En geeft vooral veel oude namen. Soms zijn het
wetenswaardigheden, die anders verloren zouden gaan.
Van de kaarten der gebroeders van Geelkercken, Nicolaas en
Isaäc, geldt dit zeer zeker.
Kaart no. 1 van de brochure had onze bijzondere belang-
stelling. In de eerste plaats iets over de naam brink.
Mede om de tekst een pre- en vroeghistorische inleiding te
geven.

De Brink
Op de kaart van v.G. komt de naam niet voor. Toch is er wel
een aanwijzing. Een der percelen van de Hazenberg draagt
de naam "de Pas" (paas - in Paasberg - peace eng. peis -
in peis en vree - d.i. vrede). In de haag moesten de wapenen
blijven rusten: daar moest vrede heersen. Westelijk daarvan
noteert v.G. als eigenaar van de grond Wijnbergen en ooste-
lijk Gaert Otters nu Wijnbergen. Een schriftelijke bron: op
28 maart 1659 deden Gaert Otters en zijn zonen een goed aan
Johan van Wijnberg over, dat omschreven wordt als "den Pas
in den Baerschen brink". Blijkbaar heeft Otters den Pas en
den Brink verenigd. Het lag tegenover Baer. Verm. heeft v.W.
er een herenhuis laten bouwen, dat hij den Brink noemde.
Er bestonden dus een goed (met hof) den Pas en een perceel
(nachtweide) den Pas aaneen. Dat kan. Er zijn namen die zo
veelvuldig voorkomen, dat ze meer soort- dan eigennaam
schijnen. Zo te Velp b.v. de Boongaard. Bone, eng., is been.
In de graaf der ontbinding bleven tenslotte de beenderen
over. Te Velp liggen er ten z. van de Oude Jan twee naast
elkaar. Toen boongaard niet meer begrepen werd, verbasterde
het tot boomgaard.
In de naam brink herkennen we het w.w. brengen, n.l. het
brengen van offergaven naar de hoofdhof, waarop en bij de
kultusheuvel sacrale plechtigheden plaatsvonden. Eng. to
bring, offeren. De processie werd, naar men meent, begeleid
door de gewapende manschap, later de schutterij genoemd.
In Limburg bestaat nog een processie, die de grote brink
heet. Aangezien er in een honderdschap maar één hoofdhof was,
zal een brinknaam slechts éénmalig voorkomen.
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Bij verandering van eredienst en bedrijfsvoering verschoof
de betekenis. Thans verstaat men onder brink een dorpsplein,
speciaal in Drente. Geslachtsnamen als Brinkenberg en Bronk-
horst zijn ontleend aan oude veldnamen.
Tenslotte wijzen we op "Baersche" brink. De heren van Rheden
en Worth-Rheden stamden uit het huis Baer en gingen zich
later van Rheden noemen.
Meer dan één reden dus om te besluiten, dat eens in deze
omgeving de prehistorische hoofdhof van de honderdschap
Worth-Rheden lag. De oorspronkelijke hof en zijn naam
gingen verloren. Met behulp van veldnamenstudie gelukt het
soms een tipje van de sluier op te lichten, die de pre-
historie toedekt.

Enkele aantekeningen
Het goed Hazenberg moet van prehistorische herkomst zijn.
De naam wijst op een nachtweide, gewijd aan de goden. Asen
in de Noorse mythologie. Merkwaardig dat aan de overzijde
van de weg een driehoekig stukje land "Den ouden Boom-
gaert" (1 hont, 4 roeden) heet. De prehistorische graaf!
Reeder Bosch en Reeder Enck moeten meer naar rechts ver-
huizen: 't was op de aangegeven plek de Worth-Rheder mark.
Trouwens er was van enk nog vrijwel geen sprake: de heide
strekte zich ten zuiden van de grote heerweg uit.
Van G. geeft daar nog tweemaal menvelt, d.i. het gemene
veld, de heide aan, en tweemaal de mark.

(De heer Kerkkamp is op grond van zijn studies
tot bepaalde conclusies gekomen. Wie met hem
hierover van gedachten wil wisselen, gelieve
zich persoonlijk tot hem te wenden: H. Kerkkamp
Kerkstraat 2, 6883 HT Velp, tel. 085-647906.
Red. )

(6) OPTREKKEN VAN DE SCHUTTERIJ VAN MIDDACHTERSTEEG VOOR HET
PAPEGAAISCHIETEN door H. Kerkkamp

In de v66rschristelijke samenleving vierde men eens in het
jaar een groot voorjaarsfeest. Een met bloemen getooid offer-
dier werd in processie naar de heilige berg der honderdschap
gevoerd, begeleid door de hoofdman, tevens priester, de weer-
bare manschap en de overige mannelijke bevolking, de malen.
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Zo geschiedde ook in de honderdschap Ellinchem met als hoofd-
hof Middachten (thans oud-Middachten). De feestelijke stoet
trok dan langs de tegenwoordige Smidsallée en linea recta
verder noordelijk naar de heilige berg: de Hullekes berg.
In de oude veldnaam is nog een naklank van de vroegere hei-
ligheid hoorbaar; heilige, hillige, hullege, hullekes.
In 1799 komt voor "De Steene Heul" (heul samentrekking van
heuvel) als loopplaats bij een verzetsbeweging. Hullekes
berg en Steenheuvel, twee oude veldnamen die duidelijk wij-
zen naar de v66rchristelijke cultuur. De offersteen ligt er
nog, met gesataniseerde naam, tot afschrik van de vroege
christenen, die moeilijk van het oude geloof afstand konden
doen: Duivelssteen. De daarin gedraaide ronde kommetjes
dienden om wat bloed van het offer op te vangen. De priester
doopte er een bosje twijgen in en sprenkelde het wondere
vocht, waarin naar de overtuiging dier dagen het leven zetel-
de, over de omstanders, die dan met de kracht van het offer-
dier, dat jong, onberispelijk en van het mannelijk geslacht
diende te zijn, werden aangedaan. Zo geloofde men.
Het werd op de Hullekes berg een soort braderie, een kermis-
achtig feest met smulpartij, waarop de hoofdschotel werd ge-
vormd door de beste stukken, die op houtvuren werden gebra-
den. Met de mindere moesten de goden maar genoegen nemen.
Zo moet het geweest zijn in de eeuwen onmiddellijk aan het
christendom voorafgaande, wat op ontwording wijst.
Aan de voet van de berg vonden verschillende spelen plaats,
w.o. papegaaischieten. In een atlas van Barend Elshof vindt
men daar in een kring van bomen een paal met een vogel erop
getekend.
Het is merkwaardig, dat het vogelschieten te Rheden plaats
vond en vindt aan de Schietberg bij de Holtbanck; te Velp
in de Ossendaalse laan aan de voet van de Keienberg, de maal-
berg. Eeuwenoude tradities.
In een Memorie- en Resolutieboek van het Hof van Gelderland
trok het volgende verzoek onze bijzondere aandacht.
Bij (hernieuwd) placaat van 1731 was "het vergesellen met
roers ..... " en "het schieten in de doelens met het roer,
boogen of diergelijken" verboden op poene van vier daalders.

De Heer Grave van Athlone gaarne soude sien, dat de Schutte-
rij van de Middachter Steegh soude optrekken, en de papegaeij
affschieten ten tijd, wanneer Sijn Hoogheijd in de provincie
stond te komen, en die seaken niet konnende, off mogen ge-
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schieden buijten kennisse en speciale permissie van UHWGeb.
Gestr:, nemende derhalven de vrijheijd namens Milord van
Athlone, UHooghW.Geb. Gestr: te versoeken, aen geseijde
Schutterij soodaene permissie gelieve te verlenen, en mij
UHWGeb.Gestr:altoos gerespecteerde Ordres te laten toekomen,
in welkers verwachtinge mij d'Eere geve met het diepste
respect te teekenen

HooghWelGeboreGestrenge Heer
UHWGeb.Gestr:Ootmoedigste Dienaar
otto Rud:van Hemessen.

Arnhem den 5 Junij 1766.

We plukten van dezelfde stilist nog zo'n bloempje in de
archivalische velden (1765).

UHWGbr met dit neuw ingetreeden Jaere De Dierbaerste En
Heerlijkste Zeegeninghen van Jehova toe te wensche, Hij
Spaere UHWGbr:En UHWGbr:Gemalinne tot in een Grijse ouder-
dom En hierna becrone Hij UHWGrens Met De Eeuwige Geluksa-
ligheeden.

Slechts dertig jaren later werd het burger van den Hove,
burger Bentinck tout court. Moet men deze overdadige kapita-
le titulatuur als een tijdsverschijnsel zien? In hoofdzaak
wèl. Maar waarom zou de griffier uit de talrijke nieuwjaars-
wensen van de vele schouten uit het gewest juist deze zal-
vende en superonderdanige als "memorie" in zijn boek hebben
gepend en zo aan de vergetelheid ontrukt?
Deze of gene zal wellicht nog vragen: "Otto Rudolf van
Hemessen. Wie was dat? Ik ken alleen een latere schout:
Theorl.van Hemessen".
Dit is een andere interessante geschiedenis. In het kort:
Schout Suurmond had met de afdracht van de boetepenningen
der breukcedels geknoeid; hij werd voor een jaar van zijn
bediening ontheven. De richter van de heerlijkheid Wester-
voort, Otto Rudolf van Hemessen - in het ambt wist men geen
geschikt persoon aan te wijzen - werd tijdelijk aangesteld,
met de Rhedense schout, Josua de Putter, als plaatsvervanger.
De koningsketen van de schutterij van Middachtersteeg be-
vindt zich in het archief van Middachten, met enkele schil-
den daaraan, o.a. een van Joseph van Arnhem, heer van Neder-
hagen (Velp). Overigens is er van die oude schutterij niets
bekend. En daarom is het aantreffen van zo'n briefJe zo aardig.
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(7) BIBLIOGRAFIE VAN H.KERKKAMP
(supplement XII - oktober 1980)

De levensboom.
Biesdelbode, april 1980, 10e jrg., nr. 4

Uit de memoires van een politieman.
(J.Kusters) 111, Velpsche Courant, 27 mei 1980.

De warme bakker.
Biesdelbode, juni 1980, 10e jrg., nr. 6.

Gietijzer.
Biesdelbode, juli/aug. 1980, 10e jrg., nr. 7/8.

Allemaal, allemaal op de fiets.
Biesdelbode, spt. 1980. 10e jrg., nr. 9.

(8) LEESBOEKEN EN VERHALEN, spelend in Rheden en Rozendaal
(2de vervolg) door E.J. Kruijswijk Jansen.

J.W.F.Werumeus Buning: De Eekhoorn.
Elseviers Weekblad, datum onbekend. Overgenomen in de Velpsche
Courant van 25 nov. 1958. Kort verhaal, spelend in Velp (over-
beek, Beekhuizen).

Carel Beke: Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch.
Witte Raven Jeugdpockets (eerder in boekvorm), Pim Pandoer-
serie, deel I, U.M. Westfriesland, Hoorn, z.j.
Kinderboek, spelend in en om de Imbos.

(9) BOEKENNIEUWS

Dagboeknotities van een Gelders burgemeester, door dr.
G.W.B.Borrie. De Walburg Pers, Zutphen, 1980, 128 blz. f 25,-

Dr. G.W.B.Borrie, burgemeester van Rheden van 1973 tot 1979,
geeft in dit boek een keus uit zijn dagboeknotities van april
1978 tot augustus 1979. Men kan zich afvragen of die aanteke-
ningen nu zó belangrijk zijn, dat ze vereeuwigd moesten worden.
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Een feit is dat het nageslacht een kijkje kan nemen in het
leven van een Gelderse burgemeester in de tweede helft van
de 20ste eeuw. En dat is uiteraard een interessant gegeven.

(10) OP DE BRES VOOR VELPS HISTORISCH SCHOON (BILJOEN,
SCHOOL 11).

In de afgelopen maanden heeft onze Kring een paar maal op
de bres gestaan voor het behoud van dorpsschoon in Velp.
Dat zulks ook het geval was voor Worth-Rheden hebben de
leden gelezen in de brochure "De Worth-Rhedense Brink moet
blijven", die hun onlangs werd toegezonden.
In maart jl. heeft het bestuur in een brief aan de Gemeente-
raad geprotesteerd tegen een onderdeel van het ontwerp-
structuurplan van de Gemeente Rheden. In dat plan zijn ten
aanzien van Velp groen- en recreatiegebieden aangegeven o.a.
tussen de Rietganssingel-Gasthuislaan en de tuinen van Bil-
joen. De hier aanwezige akkers en weiden zouden dan inge-
richt kunnen worden tot buurtpark. Het bestuur heeft gepleit
voor het handhaven van de agrarische bestemming van dit ge-
bied met de volgende bewoordingen:
"De Gasthuislaan is nog een zeldzame scheiding in onze ge-
meente tussen woongebied en agrarisch gebied. De aanleg van
de vijvers van Biljoen (in eind l8e, begin 1ge eeuwse land-
schappelijke stijl; de ontwerptekeningen zijn nog aanwezig)
en Overhagen (formeel, 17e eeuw~ dienen beschermd te worden
in die zin, dat het wandelen over de paden er langs geheel
overeenkomt met het al eeuwen bestaande gebruik en overeen-
komstig de bedoelingen van de ontwerpers/uitvoerders.
Buiten de paden dient het eeuwenoude karakter van dit gebied
met de Broekerhof sedert 1076 (later Biljoen) ~ehandhaafd te
blijven. Voor de aanleg van een buurtpark mogen naar onze
mening de terreinen tussen Rietganssingel-Gasthuislaan en
de tuinen van Biljoen niet worden bestemd. De bebouwing in
de nabijheid van de vijver van Overhagen is al een ver-
storing van het open karakter van dit gebied".
Waar de vrees bestond dat, in verband met voorgenomen woning-
bouw aan de schoolstraat de Openbare School nr. 11 zou moeten
verdwijnen, heeft het bestuur gepleit voor het behoud van dit
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gebouw, mèt de speelplaats en voor het zoeken van een zinvolle
bestemming, indien de school niet langer voor het onderwijs
gebruikt zou worden.
Wat is het geval? Omstreeks de eeuwwisseling telde Velp vier
scholen voor openbaar onderwijs. 1. de oude school aan de
Schoolstraat uit 1861; 2. de school aan de Naarder Parallel-
weg geopend in 1882; 3. de school aan de Tramstraat uit 1888;
4. de school aan de Verlengde Kerkallee, in 1904 in gebruik
genomen. In 1906 besloot de raad der Gemeente Rheden in Velp
een nieuwe openbare school te stichten met 12 lokalen ter
vervanging van de verouderde school uit 1861. Gemeentearchi-
tect G.Bijlsma ontving de opdracht, de nieuwe school te ont-
werpen. Thans, na 74 jaar, mag geconstateerd worden dat de
man een mooi en degelijk stuk werk leverde.
De school is uitwendig totaal onveranderd gebleven; inwen-
dig zijn betrekkelijk geringe wijzigingen aangebracht. De
school uit 1861 zal verdwijnen, die uit 1882, 1888 en 1904
bestaan niet meer. Maar men zal ver moeten zoeken om een
dergelijk origineel schoolgebouw, tevens een fraai voorbeeld
van ambachtelijke baksteenbouw, uit het begin van deze eeuw
te vinden. De speelplaatsen hebben nota bene nog de origi-
nele beplanting met lindebomen! Plaatsing op een gemeente-
lijke monumentenlijst is zeker verantwoord.

(11) EEN BELANGRIJK LEGAAT

Het op 30 oktober 1979 te Dieren overleden Kringlid, H.W.
Pieper, heeft aan onze Kring een viertal plakboeken met
vele foto's van oud Dieren, alsmede een collectie dia's
vooral naar oude prentbriefkaarten, prenten en foto's na-
gelaten. Het bestuur heeft dit legaat dankbaar aanvaard.
Hier past een hartelijk woord van dank aan de weduwe,
mevrouwen aan de heer en mevrouw Jansen-Pieper, dfe de
overdracht mogelijk maakten.
In januari a.s. wordt in Dieren een speciale bijeenkomst
georganiseerd, waar de leden de albums kunnen inzien en
waar een groot aantal dia's uit de gelegateerde collectie
zal worden vertoond.
In elk geval zal het zeer op prijs worden gesteld indien
ook àndere leden de Kring zouden willen bedenken bij het
opruimen of bestemmen van foto's, prentbriefkaarten, dia's
films etc.
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(12) ONZE DIATHEEK

Dankzij financiële steun van de Gemeente Rheden en het
Anjerfonds Gelderland werd de Kring in de gelegenheid ge-
steld, een kast aan te schaffen voor het overzichtelijk
rangschikken van de diaverzameling.
De kast kreeg een plaatsje in een vertrek van het Gemeente-
archief in het Gemeentehuis te De Steeg. Het beheer van de
diatheek werd overgenomen door de Gemeentearchivaris, de
heer W.J.Meijerink.
Tot dusver was ons bestuurslid, de heer Adr. Kolkman, be-
heerder van de diaverzameling van de Kring. Grote dank zijn
wij hem verschuldigd voor de ijver en het enthousiasme,
waarmee hij een reeks van jaren een groot deel van zijn
vrije tijd aan het beheer van de diatheek heeft besteed.
Dankzij de inzet van de heer Kolkman beschikt de Kring
over een uitgebreide diaverzameling van alle dorpen van
Rheden en Rozendaal.
Hulde!

(13) NIEUWE LEDEN

De heer en mevrouw van Amersfoort, Rheden
De heer J.B.J.M. de Bekker, Dieren
De heer B. van den Bosch, De Steeg
Mr. J.M.Bosnak, Velp
Mevrouw P.M. Brinkhorst - De Smaele, Velp
De heer L. Brunsting, Velp
Ing. C. Duvekot, Rozendaal
Fam. van Duynhoven, Rheden
De heer en mevrouw van Dijk, Rheden
De heer J.M. Ebbink, Velp
De heer H.Frizo, Rheden
Drs. H.R. van der Graaf, Velp
De heer H. baron van Imhoff, Ellecom
De heer P.H.R. Losekoot, Velp
De heer F.W. Meyer, Ellecom
De heer J. Minkman, Rheden
De heer Ch. Nonhebel, Rheden
Mevrouw J.H.Steur - Boekholt, Ellecom
Streekarchivariaat Zevenaar, Zevenaar
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De heer D.H.C. Tol, Ellecom
De heer J.P. Vredenburg, Velp
De heer C.C. Vijlbrief, Dieren
Mr. H.V. van Walsum, Velp
De heer H. Wijdeveld, Velp

(14) SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is thans als volgt samengesteld:

Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije,
Hofstetterlaan 2, 6955 BA Ellecon, voorzitter
P.G.J.Breukink,
Oude Bornhof 5, 7201 DV Zutphen, tel 05750-17869
lste secr.
Adr. Kolkman,
Arnhemseweg 116, 6991 DS Rheden, 2e secr. verkoper
publicaties.
K.J.H.Doude van Troostwijk,
Roerdompstraat 49, 6883 DH Velp, tel. 085-618686,
penningmeester
H.Kerkkamp, Kerkstraat 2, 6883 HT Velp
E.J. Kruijswijk Jansen, Zwanensingel 104, 6883 GD Velp,
redacteur van de Mededelingen.
Mevr. J.C.Roosmale Nepveu-van Apeldoorn, Beverodelaan 1,
6952 JA Dieren
W.J.Meijerink, gemeentearchivaris, Methorsterweg 19,
6991 TW Rheden, adviserend bestuurslid, beheerder .van de
diatheek.


