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Lezing
In aansluiting op zijn
lezing van vorig jaar zal
ons kringlid
Mr. L.D. Aeijelts uit Velp
op dinsdag 3 februari 1987
een lezing houden over
, 'de taal van de gotische
kathedraal, deel 2;
Gebrandschilderde ramen
en roostervensters " .
Speciale aandacht zal
worden besteed aan de
ramen van de kathedraal
van Chartres.

Plaats: Zaal Eltheto, Diepesteeg, De Steeg
Aanvang: 20.00 uur
Entree voor niet-leden f 2,50

Voor deze lezing wordt geen aparte convocatie meer aan de leden
toegezonden.



EEN OPMERKELIJK JUBILEUM;
EEN MENSENLEEFTIJD HOOFDONDERWIJZER TE RHEDEN

door W.I. Meijerink

Op 1 december 1809 komt Diedrik Baldus van Snoekeveld, geboren 1 januari
1791 te Ressen vanuit zijn geboorteplaats naar Rheden waar hij onderwijzer
wordt.
Zijn gouden jubileum als hoofdonderwijzer kan hij in 1859 vieren.
In het Gemeenteverslag over dat jaar is opgenomen het Verslag van de Plaat-
selijke Schoolcommissie, luidende: "Omtrent het Personeel van de Hoofdon-
derwijzers refereert men zich aan het Verslag van het vorige jaar, alleen valt
op te merken dat de verdienstelijke Hoofdonderwijzer Snoekeveld te Rheden
den llen Dec. zijn vijftig jarige diensttijd als Hoofdonderwijzer aldaar ge-
vierd heeft; deze feestviering was eervol en belangrijk voor den jubilaris; het
verslag ten deze voorkomende in de nieuwe bijdrage ter bevordering van on-
derwijs en opvoeding is van den volgenden inhoud.
Rheden den 11December j.l. was voor deze Gemeente een merkwaardige dag.
Het voorregt viel namelijk aan den Hoofdonderwijzer D.B. van Snoekeveld
te beurt dien dag te kunnen terugzien op een tijdperk van vijftig jaren, gedu-
rende hetwelk hij als Hoofdonderwijzer in deze Gemeente ijverig werkzaam
was.
Daar het feest juist op een Zondag inviel, hield de Predikant dezer Gemeente
voor een talrijk opgekome'n schare, eene op het feest toepasselijke rede, naar
aanleiding van Psalm 103 vers 2 (loof den Here, mijn ziel, en vergeet niet een
van zijn weldaden;), waarbij hij den Jubilaris, in hartelijke woorden geluk
wenschte met dezen zoo gewigtigen dag, en de Kerkelijke Gemeente, daar te-
genwoordig, meest allen vroeger of later leerlingen van den waardigen man
was op het hun te beurtgevallen voorregt van door hem onderwezen te zijn,
die zij allen liefhadden en hoogschatten.
Na den afloop der Godsdienstoefening werd de Jubilaris achtereenvolgens be-
zocht door de leden van de Kerkeraad, en door de Notabelen der Gemeente,
met den Predikant, die hem hunne hartelijke gelukwenschen toebragten, en
hem uit naam der Ingezetenen van Rheden, als blijk hunner hoogachting een
fraaije canapé en pendule aanbooden. Door den Inspecteur van het Lager On-
derwijs in deze provincie en den Schoolopziener van het le District, van welke
de eerste, na eene hartelijke en sierlijke toespraak den jubilaris kennisgaf van
het Koninklijk Besluit waarbij hem de Zilveren eeremedaille was toegekend,
- door Burgemeester en Wethouders en den Secretaris der Gemeente die met
toepasselijke toespraken den Heer van Snoekeveld een prachtigen zilveren
Inktkoker met inscriptie aanboden vanwege de Gemeente; - door de leden
van de Plaatselijke Schoolcommissie en zoo vele anderen die allen den nog ij-
verigen en krachtvolle man hunne deelneming betoonden in het voorregt dat
hem ten deel viel.
Door den Burgemeetser der Gemeente Mr. J.P.J.F. Brantsen van Rheder-
oord, was ter eere van den Jubilaris op den Huize Rhederoord een Feestdisch
aangerigt, waaraan insgelijks de Inspecteur, de Schoolopziener, het Dage-
lijksch Bestuur, de leden der Plaatselijke Schoolcommissie enz. waren genoo-
digd. Menigen toast getuigde ook aan dat feestmaal, hoezeer de Heer van
Snoekeveld, zich de achting en de toegenegenheid had verworven van hen die
hem in zijn ijverig pligtbetrachten hadden leeren kennen.
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In de laatste jaren van zijn onderwijzerschap werd de nieuwe school gebouwd
oorspronkelijk School I daarna Willem de Zwijgerschool nu Bibliotheek en
Dienstencentrum. Deze school werd gebouwd in 1865.

Na den afloop van het feestmaal keerde de Jubilaris naar zijne woning terug,
ten einde de gelukwenschen te ontvangen van zijne Ambtgenoten uit de Ge-
meente, die zijne komst daar afwachten.
Den volgenden dag werden alle schoolkinderen van Rheden en RhederSteeg,
tweehonderd in getal; in het fraai met groen en vlaggen versierde Schoolver-
trek genoodigd; bij het intreden der School werden den Jubilaris gepaste, en
voor deze Gelegenheid opzettelijk vervaardigde liederen, door den kinderen
toegezongen, en deze door hem op chocolade en brood onthaald.
Eenige dagen later ontving hij reeds door den Inspecteur de hem toegezegde
Medaille van Z.M. den Koning en een Statenbijbel met vereerend schrijven
van den Heer baron Mackaij, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Worden de welgemeende wenschen den Jubilaris toegebragt, vervuld, dan
blijft hij nog vele jaren met lust in zijne betrekking werkzaam; het door hem
gevierde feest zal hem steeds aangename herinneringen geven en door hem, en
door velen die het bijwoonden dikwijls met genoegen worden herdacht."
Het jubileum werd nog gevierd in de oude school gelegen bij de kerk.

Nog negen jaar blijft Van Snoekeveld in functie. Bij brief van 14 september
1868verzoekt hij aan den Raad der Gemeente Rheden ontslag in de volgende
bewoordingen: "Mijne Heeren! De ondergeteekende geeft met verschuldigden
eerbied aan den acht baren raad te kennen, dat zijne krachten en zijn leeftijd
hem verpligten een eervol ontslag te vragen uit zijner betrekking als openbaar
Hoofd-Onderwijzer te Rheden en dat wel tegen 1 Januarij 1869." Zie afbeel-
ding.

Het College van Burgemeester en Wethouders behandelen het bovenstaande
verzoek in hun vergadering van 20 oktober 1868en zij stellen aan de Gemeen-
teraad voor: "Aan D.B. van Snoekeveld, sints het jaar 1809 hoofdonderwij-
zer aan de openbare school voor lager onderwijs te Rheden, met ingang van
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Dit ontslag werd volgens het
gemeenteverslag over 1868
"zeer eervol verleend".
In zijn plaats werd benoemd
zijn zoon C. J. van Snoeke-
veld. Dit gebeurde na een ver-
gelijkend examen op 8 decem-
ber 1868.
Het Gemeenteverslag schrijft
hierover: "Door de ondervin-
ding bij die gelegenheid opge-
daan, hebben wij allen grond
om te verwachten, dat de
nieuwe titularis al zijne krach-
ten zal inspannen om de aan
zijne zorg toevertrouwde school al meer en meer te doen bloeijen, terwijl wij
er ook niet aan twijfelen of zijn vader zal zich, terwijl hij zijne welverdiende
rust geniet, van harte in dien bloei verheugen."

1 januari 1869, op de meest
eervolle wijze ontslag uit zijne
tegenwoordige betrekking te
verleenen en Burgemeester en
Wethouders uittenoodigen
hem den dank der Gemeente
te betuigen voor alhetgeen hij
ten nutte van het onderwijs in
het dorp zijner inwoning ge-
durende 59 jaren heeft ge-
daan" .
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Op 14 november 1876 is Diederik Baldus van Snoekeveld te Rheden overle-
den.
Dat negenenvijftig dienstjaren toch wel een hele tijd zijn daar zullen we het
wel over eens zijn maar wat te denken van de diensttijd van Johan Schelkes
eveneens hoofdonderwijzer te Rheden, die vierenzestig jaar voor de klas stond
namelijk van 1704 tot 1768.

EEN GRAFZERK OP ROZENDAAL door E.J. Kruijswijk lansen

Wie de Voorlopige Lijst der Monumenten in de Provincie Gelderland,
Utrecht, 1917, opslaat, vindt op blz. 173 onder Rozendaal vermeld dat de
Ned. Hervormde kerk (1840) o.m. bezit een grafzerk (XVIb). Twee redenen
voor de historicus om de wenkbrauwen te fronsen: Het jaartal 1840 is beslist
fout, daar de Rozendaalse kerk, zoals algemeen bekend is, in 1758 in gebruik
is genomen. Voorts: het voorkomen van een grafzerk uit de eerste helft van
de 16de eeuw in of bij een kerk uit het midden der 18de eeuw is op z'n minst
erg onwaarschijnlijk.
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Die grafzerk was reeds vermeld in het Jaarverslag der provinciale Geldersche
Archeologische Commissie over 1903. In dat verslag lezen we: "Aan de Com-
missie kwam ter oore, dat.... bij de boerderij van het kasteel Rosendaal
belangrijke overblijfselen van een zerk (lagen)." I).

Opnieuw en nu voor het laatst komen we. de zerk tegen in het Jaarverslag van
de Monumentencommissie der Provincie Gelderland over het jaar 1947. Daar
lezen we: "Rozendaal. Bij een briefwisseling met de rentmeester van de fami-
lie Van Pallandt is gebleken, dat van de Grafsteen (XVlde eeuw), vermeld in
de 'Voorloopige Lijst', nimmer iets bekend is geweest.t").
De zerk is dan ook niet opgenomen in de definitieve monumentenlijst.

1 Inderdaad heeft er in of bij de kerk van Rozendaal nimmer een grafzerk gele-
gen, dat is mij van bevoegde zijde meegedeeld. Maar de samenstellers van de
"Voorlopige Lijst", die wellicht het verslag uit 1903 geraadpleegd hebben,
oordeelden kennelijk dat een grafzerk eerder thuis hoort in of bij een kerk dan
bij een boerderij!
Zij hadden het echter mis. De zerk lag namelijk bij de boerderij De Plagdel
in het Rozendaalse bos tussen het park van Rosendael en Terlet. De rent-
meester uit 1947 zal dat niet hebben geweten, want toen was de zerk, denk ik,
al bijna ter ziele.

In september '1923 kwam ik' voor
het eerst op de Plagde!. Een inte-
ressante plek, dank zij het kinder-
boek "Licht in de verte, een ver-
haal van de Veluwsche hei", ge-
schreven door het bekende Rozen-
daalse schoolhoofd J .A. Slemp-
kes, verschenen bij Thieme & Cie
te Zutphen, spelend in 1913.
Het boek kan gedateerd worden
doordat de feestelijkheden in

Velp, ter gelegenheid van de viering van Nederlands honderdjarige onafhán-
kelijkheid in dat jaar daarin vermeld worden. De schrijver noemt de Plagdel
"Sparrendel" , Rozendaal heet "Eikendaal" , de Imbos "Vierhuizen" . In de
boerderij woonde, volgens het verhaal, de weduwnaar Jan van Dalen, die bij
het afbranden van het huis zijn enig kind had verloren en die daardoor malen-
de was geworden. Hij ontsnapt uit het gesticht Wolfheze en loopt door de bos-
sen met een brandende kaars om zijn zoontje te zoeken. Romantiek volop!

In 1923 was nog goed te zien dat er op de Plagdel een boerderij had gestaan.

In de open plek, waar ook bouw- en weiland hadden gelegen, stonden lindebo-
men, die eens de nodige schaduw hadden gegeven, er lagen nog wat bakstenen
en stukken dakpan bij het gat, dat eens de kelder was geweest. En dan lag daar
de grafzerk, die mogelijk als stoepsteen had dienstgedaan.
Een stuk hardsteen, ca 50xlOO cm als ik me wèl herinner, met een onduidelijk
randschrift in gotische letters.
Waar vandaan?
Onlangs was ik nog eens op de Plagde!. De plek, waar het huis heeft gestaan,



is nog te vinden. Maar de grafzerk is, op wat brokken hardsteen na, verdwe-
nen.

') Bijdragen en Mededeelingen Gelre, deel VII, 1904, blz. XXVI.
') Idem, deel XLIX, 1949, blz. LIV.

Zijn er leden die nog meer over de Plagdel weten en mogelijk nog een andere
afbeelding in hun bezit hebben?
Graag reactie naar het redactie-adres.

NAMEN IN RHEDEN door Adr. Kolkman

In aansluiting op de twee artikelen onder dezelfde titel, welke afgedrukt staan
in ons oude Mededelingenblad nr. 57 en 60, volgen nu meerdere namen die
gevonden zijn in diverse publicaties, archiefstukken, particuliere acten, kaar-
ten en volgens mondelinge mededelingen.
Het zijn namen die niet algemeen bekend zijn, maar waarmee de geïnteresseer-
de in de locale geschiedenis van Rheden zijn voordeel kan doen.
Bij het rangschikken van de namen is getracht aanvullende informatie te ge-
ven. De ene keer lukte dat, de andere keer niet. Misschien zijn er lezers die
aanvullende of corrigereride gegevens kunnen verstrekken. .

"Aen de 9 bomen"; wordt genoemd op een kaart van 1. van Geelkercken uit
1659. Het is een kaart uit het Rijksarchief te Arnhem, alg. kaartenverzame-
ling, inv. 679.
In het boek "Des landmeters trots" geschreven door J.W. van Petersen is een
fragment van een kaart afgedrukt waarop dit gedeelte wordt genoemd"9 boo-
men".
Op een kaart uit 1637 van het St. Catharina Gasthuis wordt eveneens vermeld
"De 9 boomen" .
Het genoemde stuk weg is het eerste gedeelte van de Massenweg, gerekend
vanaf de Arnhemsestraatweg. Thans wordt dit gedeelte genoemd Overheuven-
seweg.

"Acht Morgen"; is een weide die gelegen was op het 'Rhesche Laag'.
Rond 1830 was dit stuk weiland bekend onder de kadastrale aanduiding: Rhe-
den, Sectie C, nr 102 en 103.
In 1862 kocht de heer J.W. Wurfbain deze percelen. Na zijn overlijden kreeg
zijn zoon, mr. J.G. Wurfbain de stukken grond in bezit.
Bij de verkoop van de Rheder- en Worth-Rhedermarkegronden in 1930, wer-
den tevens enige ruilingen van grond meegenomen. Dit was onder meer het ge-
val met de "Acht Morgen". Mr. Wurfbain stond daarbij af aan de Rheder-
mark 61 aren en 40 centiaren van deze weide.
(Zie Raadsbesluiten en overeenkomsten, betrekking hebben de op aankoop
enz. van de gronden van de Rheder- en Worth-Rhedermarken en de landgoe-
deren Beekhuizen en Herikhuizen van 11 maart 1930 - blz. 136).

"Achterste Clevermaat": is een weiland dat genoemd wordt tussen 1806 en
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1810. De ligging hiervan is niet bekend.

"Ackers": is één van de twee stukken land, die in 1639 nog overbleven van
" 't Goet to Putseier" , dat gelegen was tussen Middachten en Rhederoord in
de kerspel Rheden.

"Akkerpad": bij de aanleg en de inrichting van de woonwijk in Rheden, waar
nu de Vorsterstraat, Scheuterstraat, Koningsland , de Del en de Holtrich-
terstraat zijn gelegen, werd door onze kring voorgesteld om te overwegen of
het zinvol zou zijn om de verbindingspaden in dit gedeelte de namen te geven
van" Akkerpad" en "Veldpad" . (Brief van 22 augustus 1959 van onze kring
aan B&W van Rheden). Het voorstel is niet overgenomen.

"Armenwoningen": deze nu verdwenen huizen lagen aan het Melkpad tussen
Veerweg en Pinkelseweg. Thans is dit een gedeelte van het terrein van Tho-
massen International bv.
De woningen zijn gebouwd in 1895. Bij de aanbesteding werd gesproken over
"een te bouwen armhuis met zes woningen voor rekening der diaconie der
Ned. Hervormde Gemeente, onder directie van den heer H. Teunissen". In
de aankondiging werd tevens medegedeeld dat alleen werkgevers behorende
tot de Ned. Herv. Gemeente te Rheden konden inschrijven. De volgende per-
sonen schreven in:
metselwerk C. Bennink voor f 2.655,-; H.J. Baring voor f 2.493,-
timmerwerk J. Jansen voor f 1.264,-; C. Slotboom voor f 1.024,-
smidswerk D.W. Kimmels voor f 137,40; J. Koenders voor f 94,50
loodgieterswerk G.J. Zweers voor f 71,98; W. van den Dool voor f 79,99
schilderwerk G. Boode voor f 194,-; D.W. Nijenhuis voor f 169,- en
J. Jansen voor f 173,50.
Alles werd gegund aan de laagste inschrijvers. In 1932 werden de woningen
verbouwd, evenals in 1939. Na deze laatste verbouwing moesten enkele wo-
ningen een huur opbrengen van f 3,50/w. voor die tijd een hoog bedrag. In
1975 werd besloten om de woningen te slopen.

"Bagynenhof'": is een boerderij en ligt aan de Zutphensestraatweg 1 te Velp.
De boerderij behoort tot de bezittingen van het kasteel Biljoen.
In een acte van 26 juni 1780 uit het archief van Biljoen (67), wordt gesproken
over een 'weide van de Bagynehof'.
Het klooster Bethanië bij Arnhem bezat in 1497 in het "Worthreder holt" de
'Beghinenkamp' en de 'Beghinenhigge'.
(Zie Rhedens Verleden door H. Kerkkamp - blz. 100).

"Beemster weiden": worden genoemd in 1784. De ligging is niet bekend.

"Beemter Elsweide": wordt genoemd in 1814. De ligging is niet bekend.

"Kleine Beemter": wordt genoemd in 1814. De ligging is niet bekend.

"Beemt": was een boerderij in Worth-Rheden. Reeds bekend in 1402 en afge-
brand in 1913. (Zie het artikel 'Het erve De Beemt' te Worth-Rheden in Ambt
en Heerlijkheid, nr. 78, blz. 9-13).
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"Bergzicht": is een boerderij in Worth-Rheden en ligt aan de Brinkweg nr.
28. De huidige bewoner is de heer Oosterink. De boerderij ligt tegenover de
"Haesenbergh" .

"Bestemoers Stucksken": wordt genoemd in de verkoop van een huis met
hof, boomgaard en bouwland. Deze verkoop had plaats op 18 juni 1659. Ver-
kopers waren Steven Berends van Sadelhoff en Dersken Wilems. De koper
was Willem Everwijn. De acte bevindt zich in het archief van Rhederoord. De
ligging is niet bekend.

"Biezenberg" of "Buizenberg": is een heuvel welke ligt op, de grens van de
gronden van Heuven en Natuurmonumenten, links van de Schietbergseweg.
(Zie Raadsbesluiten enz., zoals genoemd bij de "Acht Morgen", doch nu blz.
35).

"Blaas Balk": is een stuk bouwland dat behoort heeft tot het huis "De
Brink" in Worth-Rheden. De grootte is daarbij niet opgegeven en de ligging
is niet bekend.

"Blauwe Laantje": is de verbindingsweg tussen de Zutphensestraatweg en het
Ossendaal. De weg leidt naar de grafkelder van het kasteel Biljoen. Het ont-
staan van de naam is niet bekend.

"Blauwe Pad": is een andere naam voor de Zwarteweg te Rheden. Het pad
liep vroeger langs de Willem de Zwijgerschool naar dat gedeelte van de
Schoolweg dat gelegen is tussen Arends Boek en Buro en de nu gesloten
AMRO-bank, de vroegere Centra- winkel van Geurt Liet.
In het gemeenteverslag over het jaar 1915 staat op blz. 135 vermeld:
" .... op 29-4-1915 wordt (vergunning verleend) aan de Maatschappij tot detail-
verkoop van petroleum "De Automaat" te Rotterdam tot stichting van eene
inrichting tot berging van petroleum en benzine, kado bekend gemeente Rhe-
den, Sectie D, no 2134 (Blauwe Pad aldaar). Bij oudere inwoners is het bekend
dat in het dubbele pand, gelegen tussen de bloemisterij van Bakker en de
Steenbakkersweg, vroeger petroleum werd verkocht.

"Bokkepaadje": vroeger splitste de Groenestraat zich in tweeën, ter hoogte
van garage Zeilmaker. Het ene gedeelte van de splitsing ging richting Strijland
en is de huidige Groenestraat. Het andere gedeelte liep naar de Heuvense weg
en vormde daarmee een onderdeel van het z.g. Herikhuizer kerkpad. Door de
aanleg van de spoorlijn in de vorige eeuw is de loop van dit gedeelte gewijzigd
en door de aldaar uitgevoerde bebouwing geheel verdwenen. Het gedeelte dat
voor de bebouwing naar de Massenweg voerde, was het "Bokkepaadje". In
1951 wordt in een officiele brief van de 'Technische Dienst der Gemeente Rhe-
den 'gesproken over' het Bokkepad', gelegen inhet verlengde van de Dr. Lan-
gemeyerweg en anderzijds. gelegen in het verlengde van de Parallelweg.

"den ouden boomgaert": is een stuk bouwland, waarschijnlijk bepoot met
vruchtbomen. Het staat afgedrukt op dezelfde kaart waarop" Aen de 9 bo-
men" staat vermeld.
Op een kaart uit 1773 wordt dit stuk weer genoemd "Boschje".
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Deze kaart is aanwezig in het Rijksarchief te Arnhem, kaart nr. 14, inv. nr.
208 - Biljoen.
"Den ouden boomgaert" lag tegenover de boerderij de "Haesenbergh", waar
de Worth-Rhedenseweg uitkomt op de Brinkweg. De grootte is opgegeven met
o morgens, 1 hont en 24 roeden.
1 Hont is een afkorting van 1 'hondert', want 1 hont is 100 vierkante roeden.

" 't Bosken ": is een stuk land gelegen langs de Brinkweg en de (vroegere) Koe-
peldijk (= de Groenestraat). Ook dit stuk land wordt vermeld op de kaart
"Aen de 9 bomen".
Bij dit "Bosken" (bevinden we ons in de buurt van het verdwenen huis 'De
Brink'. Tot de landerijen die behoort hebben tot dit huis 'De Brink' wordt
o.m. vermeld:
bouwland (langs het Bos van Campenbroek). Deze naam 'Campenbroek' is
weer terug te vinden op een kaart van M.J. de Man (1802-1812). De naam
Campenbroek staat dan aangegeven ter hoogte van de Koepeldijk en ten zuid-
en van het huis 'De Brink'. Zou het 'Bosken' en het 'Bos van Campenbroek'
hetzelfde stuk grond zijn? Ogenschijnlijk mogen we aannemen van wel, on-
danks dat het bewijs niet is geleverd.
't Bosken en 'den ouden boomgaert' lagen naast elkaar aan de Brinkweg.

"Jufferen Bos": was een stuk akkermaalshout dat behoort heeft tot het huis
"De Brink". "Jufferen Bos" was gelegen op het" Princeland", dat weer in
het Broekveld was gelegen.

"Hendrik Bottenstuk": was bouwland, groot 6 schepel en behoorde eveneens
tot het huis "De Brink". De ligging is niet bekend.

"Brinkse Bos": volgens mondelinge overlevering zou dit stuk grond gelegen
hebben waar zich nu het Klokhuis bevindt. Een andere mening geeft aan dat
het "Brinkse Bos" in het Broekveld was gelegen meer tegen de IJsselsingel
aan.

"Campenbroek": zie o.a. " 't Bosken" .
In de Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel LIII, uitgave 1953, staat in
het hoofdstuk' Aantekeningen betreffende de kerk en de hof der Utrechtse St.
Paulus abdij te Rheden', dat in het tijdvak 1407-1410 tot het hof van Rheden
o.a. genoemd wordt: ' ... .it Otte van Camphusen op 't Bruncklant.. . .' (blz.
78).
Camphusen, Camp broek, Bruncklant, lant van de Brink of op de Brink zijn
namen die wel aardig bij elkaar in de buurt komen, maar zekerheid hebben
we niet, ook al omdat verdere gegevens omtrent de ligging ontbreken.

'Cape/': was gelegen bij de splitsing van de 'Heerwech van Arnhem na Zutp-
hen' en de weg 'van Arnhem na Rheede'. Ook weer volgens de kaart van de
9 bomen. De splitsing lag dus daar, waar de Arnhemseweg zoals deze in 1960
nog aanwezig was, afsloeg van de de Arnhemsestraatweg.

'Charlottenburg': is een boerderij welke genoemd wordt in 1815 toen David
Henny zeven schaapsdriften pachtte, waarvan er één behoorde tot dit erf. De
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(Wordt vervolgd)

zeven driften waren eigendom van Biljoen. (Zie: Genealogie van de
rechtstreeks manlijke nakomelingen van Christiaan Henny (1760-1815).

'Copvogelsgoed': is een boerderij gelegen aan de Roggeweg, waarin nu boer
Freriks woont. Vóór de familie Freriks woonde hier de familie Mol. Gegevens
over deze boerderij bevinden zich in het archief van de familie Brantsen. Bij
de inventaris van het persoonlijk gedeelte vinden we:
nr 96: verbinden van het Copvogelsgoed W-Rheden voor de borgstelling
1802-1812.
Bij de inventaris van het zakelijk gedeelte Worth-Rheden wordt vermeld:
leengoed. Copvogelsgoed (zie nr 96) te Worth-Rheden 1615-1872.

'Craneveltweert': is een stuk grond op het 'Rheederleegh'. Het wordt ge-
noemd in een acte van 8 mei 1745, waarbij de geerfden van het Rhederlaag
besluiten tot het maken van een brug. Nadere ligging niet bekend.

'Croms!ag': is een weide in Worth-Rheden. De naam komt voor in een acte
van 26 juni 1780, welke acte zich bevindt in het archief van Biljoen 67. De lig-
ging is niet bekend.

'Den Cruys Acker': staat vermeld op een kaart uit 1637van het St. Catharina
Gasthuis. De grootte is 2 morgen en 254 roeden. De 'Acker' lag ten westen
van de Snippendaalseweg, ten oosten van de Lentsesteeg (oostelijk van de
Roskam) en grensde aan de Arnhemsestraatweg.

'Cruyvoort': is een naam welke vermeld staat bij het huis 'de Kruishorst' en
komt voor op een kaart, getiteld 'den IJsselstroom van Isseloort tot voor de
stadt Deventer', getekend door Isaäc van Geelkercken en afgedrukt in het
boek 'Des landmeters trots' door J .W. van Petersen.

'ouden Doesensche wech': is een niet meer bestaande weg. Hij staat getekend
op de kaart uit 1659 van de 9 boomen.
De weg lag iets ten noorden van de huidige Arnhemsestraatweg en boog hier-
van af op een punt gelegen tussen de Holbankseweg en de Heuvenseweg.
Daarna liep hij naar de Schietberseweg.
De naam is vermoedelijk een verbastering van de oude Doesburgseweg.

'Egelshegge': is een stuk grond in de Rheder Enk op het gebied van Heuven.
De naam wordt genoemd bij Cornelis van Sadelhoff 1701-1773, die west van
de 'Egelshegge' woonde. Nadere ligging is niet bekend.

'Elshout': is een stuk land dat toebehoorde aan het huis 'Den Brink'. De
grootte was 3 schepel. Over de ligging wordt medegedeeld dat het gelegen was
bij van' Arnhems bosje'. Dit laatste is waarschijnlijk een klein bos dat toebe-
hoorde aan het geslacht van Arnhem, maar de verdere ligging is hiervan niet
bekend.
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HERAUT VAN GELRE VESTIGDE ZICH IN RHEDEN door H. Stam

Dr. Friedrich Gorissen stelde een onderzoek in naar de kunstenaars familie
Maelwael waarvan leden rond 1400 werkzaamheden verrichtten voor o.m. de
hertogen van Gelre. Deze studie verscheen in de Bijdragen en Mededelingen
van Gelre, 1954. In zijn onderzoek betrok hij de vraag naar de samensteller,
C.q. vervaardiger, van de Codex Gelre, het Wapenboek van Gelre dat in de
Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt bewaard. Hij verwijst daarbij naar
andere publicaties over dit onderwerp en komt tot de conclusie dat dit unieke
werkstuk, dat meer dan 1500 familiewapens van de christelijke ridderschap
bevat, moet dateren uit het laatste derde part van de veertiende eeuw.
De tekst van dit wapenboek wordt toegeschreven aan de toenmalige heraut
van Gelre. Diens taak bestond onder meerdere uit het onderscheiden en ken-
nen van de talloze familiewapens, gevoerd door ridders in de diverse westeuro-
pese landen en gewesten. Aangaande de illustraties, bestaande uit vele honder-
den wapentekens, vraagt hij zich af of hier wellicht een andere, kunstvaardi-
ger hand, aan het werk is geweest.
De landrentmeestersrekeningen van Gelre maken sedert 1386 melding van de-
ze heraut. Merkwaardig is dat deze, aan wie de tekst van het beroemde wapen-
boek wordt toegeschreven, als een naamloze door de historie gaat. Gorissen
verrichtte intensief archiefonderzoek en vond hem niet alleen in de landrent-
meestersrekeningen maar ook in de stadsrekeningen van Arnhem. Tussen
1400 en 1407 wordt melding van hem gemaakt, meestal in een enkele regel
waarbij hem een klein bedrag in geld wordt geoffreerd. Dit gebruik zien we
ook bij herauten van andere heren of edelen wanneer deze, om welke reden
dan ook, een bezoek aan de stad brachten. Gorissen veronderstelt dat de Gel-
derse heraut, mede gezien diens klaaglied op de in 1395 gestorven hertog Wil-
lem VI van Gulik, oorspronkelijk dienst gedaan heeft bij deze hertog. Willem
VI van Gulik was gehuwd met Maria van Gelre, dochter van de vroegere her-
tog Reinald 11van Gelre. Hun zoon, die als Willem I hertog van Gelre werd,
en na zijn vaders dood in 1393 tevens hertog van Gulik, zou deze heraut mee
naar Gelre hebben genomen. In de Arnhemse stadsrekeningen vinden we hem
sinds 1400 als 'Gelre, ons heren erande' maar enkele malen ook als 'ons heren
erande van Gulik ' of 'Gulic, ons heren erande' (resp. in 1401 en 1403).
Na hertog Willem's dood (Willem I), bleef deze heraut nog enige tijd in dienst
van diens broer, de volgende Gelderse hertog, Reinald IV. in 1407 kocht hij,
met financiele steun van de hertog, een huis in Rheden. De Gelderse hertogen
verbleven veel op kasteel Rozendaal. De keus van de heraut om zich in Rheden
te vestigen zal mogelijk daardoor beinvloed zijn. De landrentmeestersrekening
over 1407 vermeldt dat de hertogelijke bijdrage 24 gulden bedroeg, zijnde de
helft van de totale aankoopsom van het huis. In dezelfde rekening worden
hem en zijn vrouw 17 vaten bier geoffreerd, terwijl hij in ·1408 een zij spek
uit de provisiekamers van de hertog ontving.
Gorissen gaat er van uit dat deze heraut sedert 1406 niet meer in actieve dienst
was omdat sindsdien geen beroepshandelingen meer in delandrentmeestersre-
keningen vermeld zijn. Desondanks ontving hij tot 1412 nog van hertogelijke
zijde kleding uithoofde van zijn functie. Een opvolger wordt overigens eerst
in 1410 in de Arnhemse stadsrekeningen vermeld als 'des heren nijen erandt'.
Aangezien sedert 1412 niets meer van de vorige heraut wordt gehoord zal hij
omstreeks dat jaar zijn overleden. De nieuwe heraut wordt in de Arnhemse
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De Collectie Kerkkamp
Hendrik Kerkkamp, Lid van Verdienste van onze Kring, heeft na zijn overlij-
den op 22 juni 1985 ongepubliceerd werk en vele notities en mededelingen na-
gelaten met betrekking tot de historie van zijn woonplaats en -streek. Zijn we-
duwe, mevrouw J. Kerkkamp-Smolders, heeft dat geschonken aan onze
Kring. Daarvoor komt haar veel lof toe, want geschiedvorsers kunnen nu met
vrucht putten uit deze bron. Het Bestuur, dankbaar voor deze schenking,
heeft besloten deze papieren nalatenschap in het archief van de Kring op te
nemen met benaming "Collectie Kerkkamp" . Degenen die de Collectie wen-
sen te raadplegen dienen zich in verbinding te stellen met de beheerder van het
Kring-archief, de heer W.J. Meijerink, archivaris van de Gemeente Rheden te
De Steeg.

rekeningen later onder de naam Lusken genoemd. Lang heeft deze geen dienst
gedaan want sedert 1421 vinden we in deze rekeningen zekere Hans of Hansen
als hertogelijke heraut.
Gewezen wordt nog even op de afwijkende spelling van heraut. Gorissen geeft
steeds 'eraude', in de gedrukte, door prof. Jappe Alberts bewerkte tekst van
de Arnhemse stadsrekeningen staat daarvoor 'erande'. Eralde, dat ook voor-
komt, is een vorm die aan het duits 'Herold' aansluit. Ook andere vormen als
'gerende' of 'gerande' komen voor.

Bronnen: Dr. Friedrich Gorissen - Jan Maelwael und die Brüder Limburg, BM Gelre UV, 1854,
met name de pagina's 184/185.
Prof. Dr. W. Jappe Alberts - de Stadsrekeningen van Arnhem, m.n. Deel Ir. p. 378.
Deel Ill. p. 15,30,51,102,163.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE
-klet redactielid de heer J. W. Koenhen heeft zich wegens drukke werkzaamhe-
den teruggetrokken uit de redactie van" Ambt en Heerlijkheid".

De redactie houdt zich nog steeds aanbevolen voor kopij.
Het telefoonnummer van de redactie is gewijzigd. Het nieuwe nummer is
08309-6204.
Dit is tevens het nummer waar men terecht kan voor informatie over onze
Kring. Het telefoonnummer van de secretaresse komt hiermede te vervallen.

De redactie wenst alle leden een in alle opzichten Voorspoedig 1987 toe

NIEUWE LEDEN
De heer J.J. Roelofs
Mevrouw J.F. Schouwenaar-Fransen
De heer en mevrouw L.G.A. Smits
Mevrouw A.M. Swart
De heer H.J.P. Vreeman

Drachten
Velp
Ellecom
Velp
Rheden
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