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LEZING

Op maandag 21 februari 1983 houdt ons medelid, de heer Adr. Kolkman,
een lezing met dia's over

SPROKKELS UIT DE GESCHIEDENIS VAN HET DORP RHEDEN

Plaats: Zaal Woerts, Worthrhedenseweg 2, Rheden (bij "De Leeuw")
Belangstellenden, die met openbaar vervoer reizen, wordt aangeraden
GTW-bus 24 (Velp-Dieren v.v.) te nemen. Uitstappen bij de RK kerk.
Vertrek van die plaats na afloop: 22.30 (richting Velp; 22.15 of 23.10
(richting Dieren).

Aanvang: 20.00 uur.
Entree voor niet-leden f 1,-



~---------------~---------_.

Een briefkaart aan Mata Hari
door Adr. Kolkman

In de radio-uitzending van de VARA op 14 juli jl. onder de titel "Rheden Centraal"
werd het hotel "De Roskam" genoemd en de naam van Mata Hari.
De eigenaar vertelde dat deze internationaal bekende spionne in het hotel had verbleven
en dat de kamer waar zij heeft gelogeerd thans de naam heeft van de Bruidskamer en dat
er veel belangstelling was om in deze kamer te verblijven. In diezelfde uitzending werd
ook gesproken over een kaart welke aan Mata Hari zou zijn gestuurd.
Mata Hari, pseudoniem voor Margaretha Geertruida Zelie, werd op 7 augustus 1876 te

. Leeuwarden geboren. Zij is getrouwd geweest met Rudolph Mac Leod. Dat huwelijk is
door scheiding ontbonden. Die is op 10 juni 1907 officieel in de burgelijke stand
opgenomen. Deze inschrijving vond plaats in de gemeente Rheden omdat R. Mac Leed
woonachtig was in Velp.
Er gaan vele verhalen over deze man en zijn vrouw. Er wordt beweerd dat zij in Rheden
in het Veerhuis zouden hebben gelogeerd. Ook wordt De Roskam genoemd, maar er
waren nooit duidelijke aanwijzingen. Dat is nu wel anders. Vorig jaar nl. ontving de
eigenaar van De Roskam, de heer Houweling, een prentbriefkaart. Deze was als volgt
geadresseerd:

Kamer no. 5
Mevr. M.G. Mac-Leod-Zelie,
Hotel De Roskam
Rheden.
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Op de linkerkant stond geschreven:
12 Aug 1902

"lieve Margreet, wij zijn goed gearriveerd Uw liefh Dina van Brienen".
De voorzijde vertoont een eenvoudig bos/landschap gezicht met man en vrouw in
klederdracht, terwijl de man een kind aan de hand houdt. De kaart is een reproductie
van een schilderij van J.G. Gerstenhauer (?) In het beeld, links van het kind, staat
geschreven: 'Ik wacht op je nieuwe adres'
En in het pas-partout van de reproductie staat vermeld: 'Bauke is weer helemaal
hersteld' (haast onleesbaar)

Op de adreszijde was een postzegel geplakt met de beeltenis van Koningin Beatrix.
Het stempel gaf geen plaatsnaam aan. Verder was met de pen vermeld: gevonden in oud
boek. Nooit gepost. De plaatsnaam Rheden was nog een keer met inkt aangegeven.
De aanwezigheid van deze kaart geeft m.i. voldoende houvast om te kunnen stellen dat
Mata Hari inderdaad in De Roskam heeft gelogeerd. Waarom de kaart dan niet verstuurd
is? Daar zijn vele redenen voor aan te voeren. Plausibel is dat Mata Hari inderdaad hier
heeft gelogeerd, het adres heeft doorgegeven, maar na enige tijd weer is vertrokken, zal
daarbij haar nieuwe adres hebben opgegeven en dat zal gearriveerd zijn toen deze kaart
klaar lag om gepost te worden. Maar in welk oud boek heeft deze kaart gelegen en wie
was de afzender/ster? In de overlijdensacte van Rudolph Mac Leod worden als zijn
ouders genoemd John Brienen Mac Leod en Dina Louisa Baronesse Sweerts de Landas.
Zou de afzendster, Dina van Brienen, een schoonzusje zijn geweest van Margaretha G.
Zelle of was zij misschien een nichtje van R. Mac Leod? Vraagtekens waarop nu nog
geen antwoord is te geven.



Constantijn Huygens in Dieren

De naam Huygens klinkt ons bekend in de oren: Constantijn, dichter, vader van
Constantijn, secretaris van de koning-stadhouder Willem III, en van Christiaan,
natuurkundige. De zoon Constantijn, geboren te 's-Gravenhage in 1628 en aldaar
overleden in 1697, heeft prachtige tekeningen gemaakt, waarvan er vier zijn afgedrukt in
ons jubileumboek "Gezichten in Rheden en Rozendaal" .
Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Met Huygens op reis" in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam (november 1982 - februari 1983) en in het Museum
voor schone kunsten te Gent (maart - mei 1983) is onder dezelfde titel een publicatie
verschenen met alle tekeningen van Constantijn Huygens de jongere en diens
dagboeknotities (uitg. Terra, Zutphen 1982; 212 blz.; afb.; f 34,50). In dit prachtige
boek zijn naast de vier reeds vermelde tekeningen (binnenplaats Hof te Dieren, 2
november 1678; Hof te Dieren, 4 september 1679; Ellecom, 14 november 1679;
Middachten, 13 maart 1676) meer tekeningen uit Dieren afgebeeld en wel:
de kaatsbaan van het Hof te Dieren, 2 oktober 1678, later stal (het origineel berust te
Brussel in de Koninklijke Musea voor schone kunsten van België, collectie De Grez);
het veer te Dieren, 1 september 1680, van de linker oever van de IJssel naar Olburgen
(het origineel berust te Amsterdam in het Amsterdams Historisch Museum, collectie
Fodor);
het veer te Dieren, 4 september 1679, van de linker oever van de IJssel naar Olburgen
(het origineel berust te Amsterdam in het Rijksprentenkabinet);
Dieren, 6 september 1679, waarschijnlijk bij het veer op de linker oever van de IJssel in
de richting van het Hof te Dieren (het origineel berust te Amsterdam in het
Rijksprentenkabinet) ;
gezicht op Doesburg, 7 oktober 1678, waarschijnlijk vanaf één der visvijvers achter het
Hof te Dieren (het origineel berust te Amsterdam bij de Stichting P. en N. de Boer).
De tekeningen zijn alle in de herfst en winterperiode gemaakt, wanneer Constantijn
Huygens als secretaris van Willem III op het Hof te Dieren en het Loo verbleef
gedurende de jachttijd. Op de tekening van het veer te Dieren van 4 september 1679 is
duidelijk de in 1894 afgebroken standerdmolen te zien, waarover F. van Zadelhoff
schrijft in zijn "Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in vroegere tijden" (1958; blz. 51-52)
en welke reeds is afgebeeld op de kaart "Sijn Hoocheyts wiltbaen tot Dyren" bij A. van
Slichtenhorst in diens "XIV Boeken van de Gelderse geschiedenissen" (Arnhem, 1653 of
1654).

S. V.d. O.

Hoe is de Velpse Oude Jan aan zijn naam gekomen"?
door EJ. Kruijswijk Jansen

Oude Jan, zo noemen ~e ware Velpenaren en zij, die door enige tijd van inwoning
genoegzaam met dorp en dorpsleven bekend zijn en daaraan het recht tot deze
gemeenzaamheid ontlenen, hun grijze, vroegrniddeleeuwse kerk. De benaming is -
gelet op zijn methusalemse ouderdom - van betrekkelijk jonge datum. Volgens
mededeling van een bejaard dorpsgenoot sprak een arbeider op 31 augustus 1880
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(geboortedag prinses Wilhelmina), toen hij met een lustig gezelschap in een gelagkamer
op de gezondheid en het lange leven der jonggeborene dronk, gekscherend: "De Oude
Jan (waar hij aan het werk was) zal niet gaan lopen!" Deze familiaire benaming sloeg in.
Zij is zelfs spreekwoordelijk geworden; wie zich ter zake van het dierbaar plekje grond,
waar zijn wieg eens stond, of wegens veeljarige inwoning, aan ons dorp gebonden weet
en meent elders niet te kunnen aarden, moet "De Oude Jan in het zicht houden".
Aldus de Velpse historicus H. Kerkkamp in het boekje "De Oude Jan, geschiedenis van
de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G)", in 1959 uitgegeven door onze
Oudheidkundige Kring. Ik heb mij wel eens afgevraagd, hoe die dorstige arbeider op de
gedachten is gekomen het kerkje Oude Jan te noemen. Tuusen haakjes de kerk is niet
gewijd aan de Sint Jannen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, maar aan de
Evangelist Mattheus. Tot ik onlangs, bladerend in het boek "Bloempjes der Vreugd
voor de lieve Jeugd", bijeengebracht door Leonard de Vries, uitgave Bezige Bij te
Amsterdam, 1958, de centsprent "Jan de Wasscher" vond, indertijd gedrukt en
uitgegeven bij Broese & Comp. te Breda. Centsprenten zijn in de vorige eeuw in menigte
uitgegeven. Ze kostten blijkbaar 1 cent; je kunt ze beschouwen als voorlopers van onze
stripverhalen en wie de leeskunst niet machtig was kon het verhaal door de plaatjes wel
volgen. Op de hierbij afgebeelde bovenste helft van de prent zien we bij het begin van
het verhaal Jan de Wasscher met zijn vrouw Griet afgebeeld bij een oud kerkje, waar zij
in het huwelijk zijn verbonden. Het zou de Oude Jan vóór 1841 kunnen zijn, toen het
koor nog aanwezig was, althans het lijkt er wel wat op. Maar wat staat er boven: Al is
hier de oude Jan, op 't Nieuwerwetsch gekleed etc. Zou de man, waar Kerkkamp op
doelt, deze prent gekend hebben? Waarom niet!

lI~m tuc.hten. in Jen Echt I dezelfde \' ro:-::t;den Leed,

Nu het Eren i' gekook-{.
Jan een ander vuurtje srooät,

"Ercn wordt. door Jan gebragr ,
Dur bem Ortee reeds rceê verwacbt,

"t'Schrobben !chynl hem niette ~i;'ED,
Maar hy moet cm Ilraf te myën,

~u ;an ~.tDw,;len• op ebt Grict
Str:lb %9" werk volkomen aiet,

Hier mot! 'ID de r.x.k ofllVlnJd'I.
Qm htt: Eren op te blDZCII.;

DIl')T dil werk dat lil" vcm!,.
Weet m~D ooi IJW c:rn~~1D ligt.
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Het Eversfonds te Dieren, een nalezing

In het artikel over het Eversfonds te Dieren in de Mededelingen van november 1980 no.
68, maakt de Heer Kruijswijk Jansen melding van het feit, dat door de Buurtschap van
Dieren naar aanleiding van de afwijzende beschikking op het verzoek tot machtiging van
aanvaarding van het legaat van de Heer C.F. Evers, rechtspersoonlijkheid werd
aangevraagd. De minister van binnenlandse zaken had namens de Kroon meegedeeld, dat
de Buurtschap dit legaat niet kan aanvaarden, omdat het geen rechtspersoonlijkheid
bezat. Voor het verkrijgen daarvan diende op de statuten een koninklijke goedkeuring te
worden verleend.

Voor het verkrijgen van deze goedkeuring werd een verzoekschrift ingediend bij het
Ministerie van Justitie. In het archief van de Buurtschap aanwezig bij de Buurtmeesters,
trof ik een dossier over het Eversfonds aan. Daarin vond ik ook de beschikking van de
Minister van Justitie op dit verzoekschrift d.d. 5 mei 1915, le afdeling B no. 500.

De Minister verklaarde daarin, dat de statuten van de Buurtschap geen koninklijke
goedkeuring behoefden. Volgens de wet van 22 april 1855 (Staatsblad no. 327)
artikel 15 en artikel 1691 van het Burgerlijk Wetboek bezat de Buurtschap als een van
ouds bestaand zedelijk lichaam reeds rechtspersoonlijkheid.

De beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken was dus genomen op onjuiste
gronden. Door de Buurtmeesters werden blijkens de notulen van de
bestuursvergaderingen echter geen pogingen ondernomen om alsnog de beschikking te
krijgen over het legaat. Blijkbaar was men tevreden met de oplossing die met de
Gemeente was overeengekomen en waarbij de Buurtmeesters de personen die in
aanmerking kwamen voor een uitkering uit het Eversfonds konden voordragen bij de
Gemeente. Nog elk jaar ontvangt de Buurtschap een lijst van personen aan wie een
uitkering wordt gedaan.

Jeroen van Gessel

Halte Strijland

.... Vroeg in het voorjaar pootte ik een sierappelboompje in onze nieuwe tuin buiten
Toronto. Vlak boven de naakte wortels zat een bandje met een soort
gezondheidsgarantie en plotselijk (!) drong het tot mij door dat dit boompje in
Nederland was ontstaan, toen opgegraven en nu weer in Canada gepoot. Het deed mij
terugdenken aan mijn eigen ervaringen, mijn eigen groei. Tijdens een kort bezoek aan
Nederland zat ik in de bus van Velp naar Dieren. Bussen schudden mij altijd in een
droomtoestand, waarin heden en verleden zich mengen. Ik hoorde de chauffeur
duidelijk mijn naam roepen: "Strijland" ! Intens verwonderd en nu klaar wakker, keek
ik rond. De bus stopte voor Café Zomerzorg, oorspronkelijk het bedrijf van mijn
grootvader, die ik zelf nooit gekend heb. Nog altijd spreekt men van "halte Strijland",
ook al is die naam eigenlijk al 60 jaar niet meer juist. Even verder herkende ik het huis

II
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van mijn oom Arie, lang geleden schoolmeester en tevens kassier van de Boerenleenbank.
De bus schudde verder. Onbewust had de chauffeur mijn naambandje voorgelezen en
even mijn herkomst aangeraakt. P.S. De puntjes op mijn naam zijn verdwenen.
o ja, dat appelboompje. Het had het eerst wat moeilijk, maar nu staat het er goed bij.
Dat betekent dat die Nederlandse wortels meestal weer best in de Canadese grond
gedijen .... Aldus prof. dr. Jan C. Stryland, voorzitter van de afdeling Toronto van
CAANS (Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies) in het
tijdschrift "Wereld Contact", 1980, orgaan van de Vereniging van familie en vrienden
van emigranten, Zeist. Deze alleraardigste bijdrage voor ons Kringblad ontving ik van
onze actieve medeleden, de heer en mevrouw Schoenmaker - Zeewuster te Zutphen.

Kr. J.

De heer van Rosendael testeert de heer van Biljoen een vrije woning te Wageningen
door H. Kerkkamp

In het testament (1765) van L.A. Torck van Rosendael komt de volgende bepaling voor:
"Alexander Diderijk van Spaen tot Boulon sijn leven lang gedurende sal hebben de Vrije
Woning van 't Huijs tot Wageningen mijn toebehorende en voonnaals bij sijn W.W. Geb.
bewoont geweest sijnde, nu verhuurt aan de Grave van Bijland, en sulks sonder daar van
te betalen eenige Huur. Ja sullen Reparatien sijn tot lasten van mijn Erfgen. gelijk ook
de lasten van verpondinge, halve Schoorsteengeit en Brandemmergelt, voor soo ver het
selve ordinaris komt tot Eijgenaars lasten". (protocollen van bezwaar. R.A.)
Een zeldzaam gebaar van grote vriendschap? In de regel bezaten eigenaars van
landgoederen een tweede huis in de naaste stad: als woning in de winter en als
binnen de veilige muren der veste bij een vijandelijke inval. Heeft Van Spaen de
veiligheid nog een veste verder gezocht? Hij beschikte ook over de voormalige
gouverneurswoning aan de Grote Markt te Arnhem.



Bibliografie van H. Kerkkamp

(supplement XIV - februari 1983)

De Biesdelselaan (Velp) 50 jaar geleden.
Biesdelbode, juli/aug. 1971, lste jrg., nr. 7/8 .
. Grafmonumenten en -zerken op begraafplaatsen in onze gemeenten.
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, nov. 1979, no. 66.
Kaartlezen (Worth-Rheden).
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, nov. 1980, no. 68.
Optrekken van de schutterij van Middachtersteeg voor het papegaaischieten.
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, nov. 1980, no. 68.
Het dorp Worth-Rheden in 1637.
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, febr. 1981, no. 69.
De lotgevallen van twee portretstukken (Velp).
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,juni 1981, no. 70.
Afbeeldingen gezocht (Velp).
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal, juni 1981, no. 70.
De echo (Velp).
Biesdelbode,jan. 1982, 12de jrg., nr. 1.
De ontdekking van een grafveldje op Rhederpunt.
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, febr. 1982, no. 72.
De Ledeboerianen, een verdwenen secte (Velp).
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, febr. 1982, no. n.
Een gewijde plek (Velp).
Biesdelbode, maart 1982, 12de jrg. nr. 3.
Zoetwaterkreeften (Velp).
Biesdelbode, april 1982, 12de jrg. nr. 4.
Kruidenierswinkels (Velp).
Biesdelbode, mei 1982, 12de jrg. nr. 5.
De dorpsveldwachter (Velp).
Biesdelbode, juni 1982, 12de jrg. nr. 6.
Namen. Bijnamen (Velp).
Biesdelbodejuli/aug.1982, 12dejrg.nr. 7/8.
Nogmaals "de Luchtbal" (Velp).
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, nov. 1982, no. 74.
Waar de doden rusten (Rozendaal).
Pooster, nr. 6, uitg. Gelders Schrijverskollektief, 1982.
De heer van Rosendael testeert de heer van Biljoen een vrije woning te Wageningen.
Mededelingen v.d. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, febr. 1983, no. 75.
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Boekennieuws

In, om en onder de kerk van Ellecom, door Jomala. Uitg. Kerkeraad NH-Gemeente,
Ellecom, 1981 blz.; afb.; f9,75, te verkrijgen bij brood- en banketbakkerij G. Ruesink,
De Friedhof 1, Ellecom.
De koster van de Ellecomse kerk, de heer J.M. Latté schreef dit aardige boekje onder de
schuilnaam Jomala. In 19 hoofdstukjes behandelt hij de historie van de kerk met de
grafkelder van Middachten, maar ook van de Ellecomse kapel en het Steegse gebouw
Eltheto. De vele plaatjes zullen vooral degenen interesseren, die Ellecommers zijn of dat
waren.

Pooster nummer 6, uitgave van het Gelderse Schrijverskollektief, 10 pag., ill. f 4,95.
Te bestellen via gironummer 1180165 t.n.v. G. Pen, C. Houtmanstraat 10, Rheden t.g.v.
G.S.K. Dit nummer van het doorgaans aan literatuur gewijde tijdschrift staat in het
teken der historie. Het bevat bijdragen, die het Rozendaalse kerkhof als onderwerp
hebben; het heet dan ook "Stoffelijk overschot, een kerkhof vol poëzie". Inhoud:
W. Schennink "De laatste eer aan de laatste heer"; H. Kerkkamp "Waar de doden
rusten". Voorts poëzie van Johan van Arnhem (1636-1716), Ber te Mebel en Geert Pen.

Leesboeken en verhalen, spelend in Rheden en Rozendaal (3de vervolg)

door E.J. Kruijswijk lansen

9

Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh): Boven het dal en andere verhalen, p. 162:
Zomer 1947. Fragment met beschrijving van de IJsselbocht te De Steeg.
Uitg. G.A. van Oorschot, Amsterdam, 5e dr., 1970.

Ilona Bemards: Afscheid van Valentein, over de vriendschap die therapie heet.
Speelt te Velp, zonder veel aanknopingspunten.
Uitg. Bert Bakker, Den Haag, 1975.

Jan Siebelink: Nachtschade, verhalen.
Uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1975. O.a. in Velp.

Jan Siebelink: De Herfst zal schitterend zijn.
Uitg. Meulenhoff, Amsterdam, 1980. O.a. in Velp.

C.L.G. de Bruin: Dorpsvertellingen uit Rheden en Omgeving, deel I.
Uitg. De Bosbespers, Oosterbeek, 1980. Hoofdzakelijk in De Steeg.



Culturele Commissie van de Gemeente Rozendaal

Oproep:

In het najaar van 1983 hoopt de Culturele Commissie van de Gemeente
Rozendaal een tentoonstelling te organiseren over 225 jaar onderwijs in de gemeente
Rozendaal.

Het vermoeden bestaat dat er voor deze tentoonstelling waardevolle attributen zijn
onder de lezers van Mededelingen van de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal".
De Culturele Commissie zou graag in contact treden met personen die in het bezit zijn
van wellicht geschikte attributen betreffende het onderwijs uit de periode 1750-1950.
Onderstaande personen zijn gaarne bereid uw telefoontje te beantwoorden:
W. Schenrunk, Vossenberglaan 29, Rozendaal; 610334
P.H. de Winter, De Genestetlaan 16, R'daal; 648442

Nieuwe leden

Mevrouw J.H. de Boer - van Zeumeren, Rozendaal
De heer W. Emmens, Dieren
Mevrouw L.A. Hekkert - Kattenwinkel, De Steeg
De heer en mevrouw W.L. van Katwijk, Velp
De heer en mevrouw Krikhaar - Peese Brinkhorst, Velp
De heer en mevrouw Pasman - Verhave, Velp
De heer en mevrouw E.P. v.d. Wolf, Rheden

Jubileum Gelders Oudheidkundig Contact

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Gelders Oudheidkundig Contact (zie
vorige Mededelingen) is een comité gevormd om het jubilerende Contact een cadeau aan
te bieden in de vorm van een fmanciële bijdrage voor de verbetering van
restauratieateliers en depots te Zutphen. Het jubileumcomité heeft een bankrekening
geopend (53.36.49.633, A.B.N. Velp) waarop uw bijdrage gaarne tegemoet gezien wordt.
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Nummer 75

Dit was dan nummer 75 van de Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal! Voor mij het laatste nummer dat ik als redacteur samenstelde. Ik heb
namelijk aan het bestuur van onze Kring voorgesteld, met ingang van nummer 76
iemand anders te vragen de redactie over te nemen.
Ik heb in 1954 het initiatief genomen voor het uigeven van het tijdschriftje en ik nam
uiteraard de redactie op mij. Ik heb daar nooit spijt van gehad. Integendeel, ik heb het
werk, dat aan het samenstellen en verzenden verbonden was - waarbij mijn vrouwen
kinderen mij dikwijls ijverig hebben geholpen - met genoegen gedaan. Maar ik meen dat
nu de tijd gekomen is om het redacteurschap neer te leggen.
75 is trouwens een mooi getal!

E.J. Kruijswijk Jansen
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