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Lezing met lichtbeelden
Op dinsdag 23 februari 1982 houdt ons mede-lid, de heer J. Harenberg uit
Zutphen, in het gebouw Eltheto aan de Diepesteeg te De Steeg, een lezing met
lichtbeelden, getiteld:

"Prenten en tekeningen van huizen en kastelen in Rheden en Rozendaal" •

De toegang voor leden is vrij. Niet-leden f 1,- entree.

N.B. De heer Harenberg, bekend expert op het gebied van buitenplaatsen en
kastelen, trad meermalen met succes voor de Kring op. Hij vertoont en behandelt
deze avond afbeeldingen van prenten en foto's uit eigen bezit, maar ook uit de
diatheek van de Oudheidkundige Kring.



Gezicht op de De Steeg, ca 1745
Achter het hek: Herberg De Enge/.
Gravure A. v.d. Laan - H. de Leth,
Gemeentemuseum, Arnhem.
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Brand op Steeg, 22 februari 1813

door E.I. Kruijswijk lansen

In de vroege ochtend van 22 februari 1813 werd het dorp De Steeg opgeschrikt
door een grote brand. Drie huizen brandden tot de grond toe af, zeven koeien en
drie varkens gingen verloren. De bewoners waaronder een grijsaard en een
huisvader met vijf kinderen, raakten van hun bezit beroofd. Een rampzalige
toestand!
Zo oordeelden ook directie en spelers van het geprevilegeerd Tooneelgezelschap
van het Departement van den Boven-Yssel, die kort na de brand het dorp
passeerden op weg van Zutphen naar Arnhem om 's avonds in de laatstgenoemde
stad te spelen. Na afloop van de voorstelling in Arnhem hield directeur Hendrik
Krayesteyn een "zeer treffende aanspraak" tot het publiek over de ramp die de
inwoners van De Steeg had getroffen. Hij zei daarin, zo berichtte het
Staatkundig Dagblad voor het Departement van den Boven-Yssel, "dat het
toneelgezelschap eenpariglijk, met zeer veel geestdrift, zich verbonden had om
onderling de kosten van de representatie op 2 maart op zich te nemen", zodat de
hele recette de slachtoffers van de brand ten goede zou komen; deze aanspraak
werd door het schouwburgpubliek met gejuich ontvangen.
In de editie van 27 februari van het Dagblad treffen we een bericht aan.

Tooneel-Berigt.
Op aanstaande Dingsdag, den 2 Maart 18 I 3, zal door het geprevili-
geerd Tooneelgezelschap van dit Departement, geheel ten voordele
der door de brand ongelukkig gewordene BEWOONDERS op de
STEEG (-) eene tooneel-vertoning gegeven, en vertoond worden:
NATUUR EN PLIGT, of DE ZOON RECHTER OVER ZYN
VADER, Tooneelspel, naar het Fransch van Volmeranges. Na het-
zelve: DE OUDERLIEFDE, Opera, naar het Fransche door Brender
à Brandis. Muzijk van Gavaux.

De Directie neemt de vrijheid, deze plotslijk ongelukkig gewordene
Menschen, waaronder eenen Grijsaard en een Huisoader met 5 Kinde-
ren, aan het kunstminnend publiek aan te bevelen.

Zijn ongelukkige Natuurgenoot te hulp te komen, de lijdende
Menschheid naar zijn vermogen te ondersteunen, de edele Nationale
deugd der oude Hollanders zijnde, zoo hoopt en vertrouwt de directie,
dat ook deze hunne poging met eenen gewenschten uitslag bekroond
zal worden. Wed. J. WIESTMAN

H. KRA YESTEYN
Dingsdag avond ten half tien uur, (en dus na het Spectacel), Publiek

BAL MASQUÉ EN PARÉ.
De Entré is voor een Heer f 1-:- En voor een Dame -:-10:- (st.)
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Grote brand

De toneelgroep de "Nederduitsche Toneellisten" stond ca. 1805 onder directie
van Johannes Wiestman (1770-1812). Deze werd in 1811 door de Prefect van het
Departement van den Boven- Yssel benoemd tot geprivilegeerd toneeldirecteur ,
d. w .z. dat hij voor zijn gezelschap het monopolie met blanco speelvergunning
kreeg voor alle Gelderse plaatsen behalve Nijmegen, Zaltbommel en het
omliggende gebied.
Na zijn overlijden werd de weduwe gepr. directrice. In Hendrik Krayesteyn vond
zij een bekwaam medewerker. Deze Krayesteyn, was een zoon van Abraham
Krayesteyn, schouwburgkastelein en vertaler te Rotterdam. Hendrik, geboren in
1771, overleden 1831, toneelspeler en - schrijver trok omstreeks 1817 met zijn
vader naar Middelburg, waar de laatste hotelhouder werd in het Nieuw Heeren
Logemant voor Oranje. Hendriks zoon, naar de grootvader Abraham geheten,
geboren in 1793, moest op doktersadvies naar hogere en drogere lucht verhuizen.
Hij werd de eerste hotelhouder van het in 1838 geopende hotel op de berg te
Rozendaal. Hij overleed daar in 1855 en werd opgevolgd door zijn zoon.
De Krayesteyns waren bepaald kunstzinnige lieden. Abraham richtte de
bovenzaal van het hotel in tot een ware kunstzaal en hing daar ook door hemzelf
vervaardigde tekeningen en schilderijen op.
Later verhuisde de familie Krayesteyn naar Velp, naar de villa Mariënhof aan de
Rozendaalselaan. Na de sloop van de villa, in de vijftiger jaren van deze eeuw,
werd ter plaatse de Prof. Kohnstammschool gebouwd.
Om nog even op het toneelgezelschap van de Wed. J. Wiestman en H.
Krayesteyn terug te komen. Dat bestond uit "een twintigtal zeer bequame en wel
geoefende acteurs en actrices". Men speelde voornamelijk in de oostelijke
provincies, elke vrijdag in Zutphen, elke zaterdag in Arnhem. De toneelspelers
hadden een hard bestaan. 's Winters trok men onder vaak barre
weersomstandigheden met de primitiefste en oncomfortabelste verkeersmiddelen
over de modderige, overstroomde of bevroren wegen. Tekenend is het bericht dat
de voorstellingen op donderdag 10 en zaterdag 12 februari 1814 in Arnhem niet
konden doorgaan aangezien de IJssel een zo hoge waterstand had bereikt dat het
reizen tussen Zutphen en Arnhem onmogelijk was!

De gegevens voor dit artikel vond ik in het boek
"Komedie in Gelderland" door Simon Koster, uitgeverij
de Walburg Pers, Zutphen, 1979 en in het stukje
"Krayesteyn en Rosendaal, 1838-1938" in de Velpsche
Courant van 3 juni 1938.
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De ontdekking van een grafveldje op Rhederpunt

door H. Kerkkamp

"Meneer, ik wou gaan trouwen". Dit zei de jonge tuinbaas Dirk van Kooi tot de
bewoner van de villa "Voorheide", de heer Wisboom, aan de
Zutphensestraatweg te Worth-Rheden, schuin tegenover Rhederkop, nu
plantsoen.
"Zo?", was het antwoord, "dan moet er een huis komen".
In mededeling en repliek ligt besloten, dat de tuinman toekomst zag in z'n baan
en dat de bewoner met een onbepaalde verlenging van de dienstbetrekking van
harte instemde.
Het buis kwam er; op het terrein van "Voorheide". Van een ex-molenaar kocht
de heer Wisboom Rhederpunt met woonhuis. Het grootste, oostelijke deel werd
tuin.
Dirk van Kooi was een tuinman met grote liefde voor zijn vak. Een hoogtepunt
was het bloeien van de nachtcactus. Eens had hij een exemplaar, waaraan niet
minder dan 87 bloemen kwamen, waarvan er in een enkele nacht 13 ontbloeiden
en verslijmden. Er stond dan een berichtje in de krant. De kas was verlicht en
langs de Zutphenseweg stond een file van auto's van kijkers. Wie van de
generatie die niet opgroeide met die van Jan Cremer en Jan Wolkers, zou daarbij
niet denken aan de schets "Nachtcactus" van Jac. van Looy.
"In de kas hing een warme lucht van zweetende broeiaarde die een aanslag gaf
tegen de ruiten, een benauwde dampkring vol van den adem der kasplanten; en
daar door heen kwam een zware bloemengeur dringen van uit den hoek waar de
cactus stond en ging door de geheele ruimte, krachtig en bedwelmend. (De
bezoeker) was achtergebleven, verzonken in de beschouwing van de cactus, stil
geworden bij het starre blikken naar de blinkende bloemen, die pralend stonden
en groeiden in zijn oog, onder het vallende donker van den befloersten avond.
Stengelloos, als met boomwol vastgebonden aan de leêrachtige plant, bleven ze
onbewegelijk, waar al de planten in den omtrek trilden op het tochtje, dat soms
kwam waaien door de open kier der deur. En 't was hem alsof hij de bloem zich
zag openplooien naar den nacht, de kelkbladen zich ombuigen naar den
straaldierachtigen krans van schutbladen, de meeldraden rijzen als de voelsprieten
van een kruipend beest. En in de dikke bladen zag hij het vleesch liggen van den
bloem, een korrelig, waarachtig vleesch, glinsterend doorschijnend als sommige
soorten van marmer, maar minder levenloos, met een flauwe gelijkenis aan het
vleesch der zee-kwal."
We waren echter onderweg naar de archeologische verborgenheden in de
overtuin.
Het eerste jaar zijn er aardappels gepoot; een mislukking: veel grote en holle
exemplaren. Te zware grond (ex-schapennachtwei)? In de Betuwe placht men op
dergelijke stukjes tabak te planten, die een zware bemesting eist.
Toen werd besloten er een bongerdje aan te leggen. Jan Mol en Jan Pol gingen
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de grond omspitten. Op zekere dag (voorjaar 1924) kwam Jan Pol bij de
tuinbaas en zei: "Je moet eens meekomen; ik ben op een aarden pot gestoten."
Die ging in scherven. Ze was gevuld met as en stukgeslagen beenderen.
Voorzichtig spitte men verder. Nog een vijftal werden ontgraven; twee grote
potten en enkele kleinere. Ze stonden in een kringgreppel met een doorsnee van
± 5 m. Deze was ± Yz m diep en (later) met zwarte aarde gevuld. De grond
werd over de urn binnen de greppel tot een heuveltje opgeworpen. Inmiddels
waren de mensen van het vak gewaarschuwd. Prof. Holwerda, de grote man
destijds, nam toen de leiding van het onderzoek. Het gehele terrein werd
afgegraven. De meeste vondsten gingen naar het Museum van Oudheden te
Leiden. De heer Wisboom, de eigenlijke eigenaar, behield een enkele urn.

In "Rhedens Verleden" - door H. Kerkkamp, 1960, blz. 14 en 15, vindt men een
meer vakkundige opgave van de vondsten.
De heer van Kooi had als leek een grote belangstelling voor vondsten,
vondstomstandigheden en de speurarbeid der archeologen. Hij nam goed waar,
beschikt over een goed geheugen en weet onderhoudend te vertellen. Hij is al vele
jaren gepensioneerd en woont in een huis in de rij: Korenbloemstraat 13 te
Rheden. Maar de vrijheid in zijn vorig bestaan kan hij niet vergeten. Een
87-jarige. Geïntervieuwd door een 91-jarige. Dirk lacht en slaat zich met beide
handen op z'n knieën.

De Ledeboerianen, een verdwenen secte

door H. Kerkkamp

De slechte economische omstandigheden der vorige eeuw zagen talloze mensen als
de straffende hand der Gerechtigheid. Vele dominees hielden dreunende
boetepredikaties, waarin het verloren gaan van ziel en zaligheid schering en inslag
waren. In de oude staatskerk, destijds Gereformeerde kerk geheten, woekerden
de splijtzwammen van het schisma welig. Men veroordeelde de inmenging van de
staat en verweet "de grote kerk" onrechtzinnigheid. De invoering van Gezangen
bleef nog steeds een strijdpunt. Verscheidene scheuringen ontstonden: de
Afscheiding, de Doleantie, de Gemeenten onder het Kruis, de
oud-Gereformeerden.
Het besluit van 16 januari 1816 tot vereniging van de Gereformeerde Kerken in
Nederland ziet men algemeen als de eerste aanleiding voor de reformatorische
bewegingen; men nam het koning Willem I kwalijk, dat hij zich als souverein
vorst met kerkelijke aangelegenheden bemoeide. _
Ds Hendrik de Cock was in 1834 de grondlegger der Afscheiding.
Juni 1841 wordt het eerst gewag gemaakt van Afgescheidenen te Velp. De
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bijeenkomsten werden aanvankelijk gehouden in de stal van een aardig oud
boerenhuis met laag dak en kleine raampjes, op de noordelijke hoek van
Vianenstraat en Tuinstraat, bewoond door Jan Eemsing, deurwaarder bij de
plaatselijke belasting. Het huis is in 1928 afgebroken. Men kwam niet in kerken
bijeen, maar in schuren en op boerendelen. De bezwaarde gelovigen behoorden
merendeels tot de kleine burgerij, de bevolkingsgroep, die ds Abraham Kuyper
later onuitwisbaar tekende als "de kleine luiden."
Enige jaren nadat ds de Cock wegens subsersieve activiteiten werd geschorst,
onderging ds Ledeboer te Benthuizen (Z.H.) hetzelfde lot. Hij was een neef van
de papiermolenaar Ledeboer op de bovenste Jeruzalemse molen. Mag men de
familieoverlevering geloven, dan is het zeer waarschijnlijk, dat aan de
bijeenkomsten van Afgescheidenen te Velp die van een groep Ledeboerianen om
genoemde papiermolenaarszonen Abraham, Izàäk en Jacob voorafgingen.
Lambertus Gerardus Cornelis Ledeboer werd op 30 september 1808 te Rotterdam
geboren en overleed te Benthuizen op 21 oktober 1863. Als predikant stond hij te
Benthuizen. Hij preekte voor de vuist weg zonder enige orde of regel. Piëtistisch.
Een boeteprediker , die zeer impulsief en agressief sprak en niets of niemand
ontzag. Studie achtte hij niet nodig. Hij verkocht zijn bibliotheek en schreef als
een ongeletterde.
Op zondag 8 november 1840 begroef hij plechtig het reglementenboek en de
gezangenbundel. Er ontstond een conflict; enkele dagen later werd hij geschorst.
Wegens het houden van bijeenkomsten in zijn eigen woning tegenover de kerk
werd hij in 1843 voor 1 maand en later voor 1Y2 jaar gegijzeld.
Hij gaf alles weg en werd door zijn familie onder curatele gesteld; te laat, zijn
huis werd verkocht, zijn huisraad opgehaald. Zijn laatste levensjaren bracht hij
door bij een christin in een klein kamertje, waarin zich enkel enige noodzakelijke
stukken huisraad bevonden.
Ds Ledeboer had zich aanvankelijk aangesloten bij de Afgescheidenen van 1834,
liet hen weer los, omdat ze erkenning bij de regering aanvroegen en stichtten
eigen gemeenten, met name in Zeeland. De Ledeboerianen vielen na zijn dood
uiteen, totdat ds G.H. Kersten in 1907 hen met de Gereformeerde Gemeenten
onder het Kruis wist te verenigen tot de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Hermanus Jan Hendrik Ledeboer - een eef van de scheurmaker - de laatste
papiermolenaar op de bovenste Jeruzalemse molen, kwam uit Hall. Hij was
gehuwd met Jantje Meeuwsen. Aanvankelijk kwam de groep bezwaarden bijeen
in het molenhuis. Later in een oude schuur, nog bestaande doch ingebouwd, bij
een hoeve in de tramstraat en in een andere, ook nog aanwezig, op het erf van
"Bethanië", naast bakkerij Knaven op Jeruzalem. Van deze groep
Ledeboerianen is uit latere tijd niets meer bekend. De zoons bereikten een hoge
leeftijd, behoorden tot de dorpsnotabelen en keerden terug tot de Ned. Herv.
Kerk.

(Bronnen: Winkier Prins, Oosthoek, Christelijke Encyclopedie (!),
Historie van Velp en Rozendaal, mededelingen van een nazaat.)
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Opmerking van de redacteur: In nr. 22, november 1962, van de Mededelingen
van de Oudheidkundige Kring "Reden-Rozendaal" deelt W. Muis een en ander
mee over de Ledeboerianen in Velp. Ook hij putte zijn kennis uit mondelinge
overleveringen. (Een oud hoekje in de Tramstraat te Velp: De schuur bij de
hoeve Jeruzalem.) In "De Kerk in 't midden, 125 jaar Gereformeerde Kerk te
Velp (G), 1841-1966" deelt E.J. Jansen het volgende mee: "Het is mij niet
bekend of de kleine afgescheiden gemeente van Velp, die op 3 juni 1841 voor het
eerst officieel vermeld wordt, uit zo'n gezelschap is ontstaan. W. Muis deelt mee
dat in de voormalige boerderij Jeruzalem aan de Tramstraat omstreeks het
midden van de vorige eeuw regelmatig leden van een gezelschap bijeenkwamen
onder leiding van een zekere Ledeboer, een papierrnaker. Verder vond ik geen
gegevens over gezelschappen in Velp .en in de notulenboeken en lidmatenregisters
van de Christelijke Afgescheiden gemeente komt de naam Ledeboer niet voor".

Wie kent deze gebouwen?
De gemeentearchivaris van Rheden, W.J. Meijerink, zou gaarne vernemen, welke
gebouwen op deze oude foto's zijn afgebeeld. Wie kan hem helpen? Tel. 08309-9000
(Gemeentehuis, De Steeg)
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Bibliografie van H. Kerkkamp
(supplement XIII - januari 1982)

Kaartlezen
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal', nr. 68,
november 1980.

Optrekken van de schutterij van Middachtersteeg voor het papegaaischieten.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal", nr. 68,
november 1980.

De Biesdel of BiezendaaI.
Biesdelbode, november 1980, lOe jrg., nr. 11

Gas.
Biesdelbode, december 1980, lOe jrg., nr. 12.
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c-

Over Alteveer
Biesdelbode, februari 1981, lle jrg, nr. 2.

Het dorp Worth-Rheden in 1637.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal", nr. 69,
februari 1981.

Het dorp Worth-Rheden in 1637.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal", nr. 69,
februari 1981.

De Vleesketel, wat is dat?
Biesdelbode, mei 1981, lle jrg., nr. 5.

De lotgevallen van twee portretstukken.

Afbeeldingen gezocht.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal", nr. 70, juni
1981.

Handtekeningen in een vreemdelingenboek.

Blokhuisjes te huur.
Biesdelbode, juni/juli 1981, lle jrg., nr. 6-7.

De das is terug.
Biesdelbode, september 1981, lle jrg., nr. 9.

De grote vijver op Beekhuizen.

De Hermitage.
Biesdelbode, oktober 1981, lle jrg., nr. 10.

De dood van Jacobus Godron, oudste zoon van Velpse custos
Velps Weekblad, 4e jrg., nr. 50, 16 dec. 1981.

10



Boekennieuws

Arnhem 44/45, door P.R.A. van Iddekinge. Uitg. De Gelderse Boekhandel BV
en Gouda Quint BV, Arnhem, 1981, 380 blz., ill. f 38,75.
De plaatsvervangend gemeentearchivaris van Arnhem drs. P .R.A. van Iddekinge
geeft in dit boek een uitstekend overzicht van de gebeurtenissen in Arnhem en die
van de evacuee's in de winter 1944-1945. Wat de gemeente Rheden en met name
Velp betreft citeert hij dikwijls "Velp en de oorlog 1940-1945" door Steven
Jansen en met recht. Er.staan tal van interessante dingen in het lijvige boek te
lezen. Hier zijn speciaal vermeld dat de auteur het licht laat vallen op hetgeen de
Velpenaren J.G.A. Heineman en J.V. van Marken, respectievelijk inspecteur van
de Kunstbeschermingsdienst Roerende Goederen en secretaris van de commissie
van toezicht op het Arnhemse Gemeentemuseum, met levensgevaar hebben
gedaan om kunstvoorwerpen uit de verdoemde stad in veiligheid te brengen.
Ook wat, niet minder gevaarlijk, het werk was van mr. A.P. van Schilfgaarde,
chartermeester aan het Rijksarchief in Gelderland, om zijn archieven van de
ondergang te redden. Voorts wat mr. J.K. van der Haagen en G.D. van der
Heide deden om museum voorwerpen, kunst en antiek uit de handen der rovers te
houden. Een zeer goed boek; van harte aanbevolen.

Het Huis Twickel en zijn bewoners, een adellijke familiegeschiedenis, door
R.W.A.,M. Cleverens. Uitg. Boekhandel De Bruyn-Oldenzaal in samenwerking
met Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1981, 124 blz., ill., f 49,50.
De auteur droeg het boek op aan M.A.M.A. Baronesse van Heeckeren van
Wassenaer geboren Gravin van Aldenburg Bentinck (1879-1974), die in 1953
besloot kasteel en landgoed in de Stichting Twickel onder te brengen. Een
interessant boek met tal van foto's, vaak curieus. Helaas werden die niet allemaal
duidelijk afgedrukt. Dit boek is voor ons, ingezetene van de gemeente Rheden
van belang door de verbindingen met het Hof te Dieren en kasteel Middachten.
Vooral van Middachten zijn veel foto's opgenomen.

Nieuwe leden
Mevr. drs. R.J. van Beusekom-Osinga, Rozendaal.
Mevr. C. Momma-Dronsberg van der Linden, Velp.
J.J. Schiphorst, Dieren.
Leden, werft leden!
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Verzoek van de penningmeester
Bijgaand terft U een acceptgirokaart aan voor betaling van de contributie over
1982. Voldoening van het verschuldigde bedrag op korte termijn en met
gebruikmaking van de acceptgirokaart zal op prijs worden gesteld.
Doe het nu! Wacht er niet mee! Afzonderlijke personen betalen minimaal f 15,--
per jaar; echtparen minimaal f 20,-- per jaar.
In de afgelopen jaren heeft de penningmeester tegen het eind van het jaar
gemiddeld 40 leden moeten rappelleren om de contributie alsnog te betalen,
hetgeen neerkomt op tenminste in totaal f 600,--.
In november 1981 waren zelfs 70 leden er nog niet toe gekomen om aan -hun
verplichtingen te voldoen, waardoor de Kring ruim f 1000,-- aan contributie van
hen te goed had.
Het is toch niet te veel gevraagd uw bijdrage vlug over te maken?

Tentoonstelling Het Kadaster
Van 8 tlm 10 februari 1982 wordt in het gebouw van Het Kadaster,
Groningensingel 21, Arnhem-Zuid, een tentoonstelling gehouden, die een
overzicht geeft van de historie en het werk van Het Kadaster. De tentoonstelling
is open van 13.30 tot 16 uur. Inlichtingen: de heer Schrier, 085 - 229035.

12


