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Lezing

Op dinsdag 20 maart 1990 wordt
de jaarvergadering gehouden.

Aansluitend zal de heer D. Pezarro,
conservator van Kasteel Amerongen
een lezing houden over Kasteel
Amerongen en de raakvlakken met
Kasteel Middachten
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TOELICHTING LEZING HEER PEZARRO

De naam van de familie Van Rcede moet inwoners van Dieren, Rheden en omgeving niet
onbekend in de oren klinken, als zij tenminste ooit eens het Kasteel Middachten bezocht
hebben. Zij weten dan tevens, dat het familiewapen, dat zo duidelijk zichtbaar bovenin de
voorgevel is aangebracht dat van de Van Reedes is. Waarom datzelfde wapen te zien is aan
het bekende café-restaurant "Het Wapen van Athlone" is misschien minder begrijpelijk en
wat het verband is tussen Middachten en Amerongen zal wellicht voor sommigen pas
duidelijk zijn geworden na een bezoek aan het Kasteel Amerongen.
Voor wie het laatstgenoemde kasteel niet kent nog éénmaal een verwijzing naar
Middachten, of liever naar het gidsje dat door het kastcel uitgegeven is; daarin staat op blz.
2: "Het meest van belang voor Kasteel Middachten zoals wij het nu kennen zijn
ongetwijfeld de afstammelingen van Goadard van Reede en Hans Willem Bentinck".
Precies hetzelfde geldt voor Kasteel Amerongen, met dien verstande dat het dáár om een
andere Godard gaat, n.l. de vader van die uit De Steeg. Verder verloopt de
familiegeschiedenis wat beide huizen betreft bijna parallel, tot en met de Bentincks toe. ?
Alleen al de vaak identieke portretten in de twee kastelen wijzen op de vele verbintenissen
tussen de Reedes en de Bentincks. Dat Kasteel Amerongen er van buiten wat stenger uitziet
dan Middachten is te verklaren uit het feit, dat de bouw ervan 20 jaar eerder begonnen is.
Inwendig doen beide huizen echter nauwelijks voor elkaar onder. Ook in Amerongen kan
voortdurend worden gewezen op de historische achtergronden van de gehele inrichting, van
het huis zowel als van de tuin. De overeenkomsten zijn bijzonder interessant!

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden

De heer W.F Hooning
De heer M.J Matser
De heer en mevrouw F. Habekotté
Mevr. M. Schreurs

Velp
Zwolle
Velp
Velp

HENDRIK KERKKAMP 100 JAAR GELEDEN GEBOREN

Op 9 mei 1990 is het een eeuw geleden dat de Velpse geschiedschrijver Hendrik Kerkkamp
in Hoog-Koppel werd geboren. Zijn vader, kleermaker van beroep, overleed daar toen zijn
zoontje vijf jaar oud was. De moeder, afkomstig uit Velp, trok naar haar familie daar en
Hendrik groeide er op.
Na tiental jaren bij het openbaar lager onderwijs werkzaam te zijn geweest koos Kerkkamp
voor de journalistiek. Tot zijn pensionering werkte hij bij de Velpsche Courant en naast zijn
dagtaak wijdde hij zich volledig aan de geschiedbeoefening van Velp en Rozendaal, ook
wel van de andere dorpen der gemeente Rheden. Talrijke publicaties, zowel in boekvorm
als in losse artikelen, getuigen van zijn grote werkkracht en onuitputtelijke ijver.
Hij was één der oprichters van onze Oudheidkundige Kring in 1954 en als bestuurslid-
penningmeester gedenken wij hem met erkentelijkheid. Terecht werd hij in 1976 tot Lid
van Verdienste vernoemd. De gemeentebesturen van Rheden en Rozendaal schonken hem
de zilveren legpenning.
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In de "Mededelingen", zoals ons tijdschrift tot 1983 heette, verschenen vele artikelen van
zijn hand en ook een volledige lijst van zijn publicaties.
Hendrik Kerkkamp overleed te Velp op 22 juni 1985; zijn echtgenote, Jacoba Smolders
stierf, eveneens te Velp, niet lang geleden, op 28 januari 1990.
Onze Kring heeft veel aan het echtpaar Kerkkamp-Smolders te danken.

KrJ.

BOEKBESPREKING

Pastorietuinen in Nederland, door K. van Dongen-van Lawick. Uitg. Kwadraat /
Nederlandse Tuinenstichting, Utrecht / Amsterdam, 1989 (175 blz.; afb.; lit.opg.; regs.; f
28,50.) In dit fraaie boek worden 70 pastorietuinen beschreven. Daarbij zijn historische
tuinen, dikwijls beplant met oude bomen en zeldzame gewassen. Soms zou men denken aan
een kasteeltuin, dan weer aan een boeren-siertuin met een boomgaard.
Uit Rheden en Rozendaal beschrijft mevrouw Van Dongen de pastorietuinen van Dieren,
Hogestraat 54, en die van Rozendaal, achter de kerk gelegen.

Kr. J.

Sprokkelhout, door J.A. Slempkes. Uitg. Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal;
druk Hyspeed B.Y., Nijmegen, 1989 (50 blz.; afb. f 10,--)
Een alleraardigst boekje, dat als ondertitel draagt "Rozendaalse Historiën". Het bevat een
aantal artikelen van het bekende Rozendaalse schoolhoofd J .A. Slempkes, 26 in getal, die in
"Rozendaals Kerkbode" van mei 1939 tot november 1941 werden opgenomen.
Onderhoudende vertellingen, die terecht opnieuw in druk zijn verschenen. De voorzitter
van de Stichting Vrienden, G.D. Licht, deelt in het Voorwoord mee dat Dineke Akkermans
- Praagman voor de uitwerking zorgde en dat Henk van Toom de illustraties maakte.
Slempkes' oud-leerlinge Gerda Carrell - Gerritsen haalt in haar bijdrage "De Meester"
herinneringen op aan haar schooljaren. Een aardige bijzonderheid is dat, als gevolg van
Slempkes' doofheid, zijn leerlingen, wanneer ze naar de middelbare school gingen, te horen
kregen "Jij komt zeker van Rozendaal, je praat zo luid! Dat hoeft hier niet". Het
welgelijkend portret van Meester Slempkes is tegenover het titelblad opgenomen. Van harte
aanbevolen. Het boekje is verkrijgbaar bij de Velpse boekhandelaren.

Kr. J.

KADSTRALE ATLAS VAN ROZENDAAL HERDRUKT

Dank zij het initiatief van voorzitter Dr J.F. van Oosten Slingeland ging onze Kring er in
1964 toe over om een kadastrale atlas van Rozendaal anno 1832 uit te geven. Niemand kon
toen denken dat deze activiteit zou leiden tot de oprichting van de Stichting Werkgroep
Kadastrale Atlas Gelderland, die thans reeds atlassen het licht deed zien van Oosterbeek,
Doorwerth, Renkum, Arnhem, Lunteren, Doesburg, Elden en Nijkerk. De Kring zelf kwam
in 1970 met de uitgave van de Kadastrale Atlas van Velp, Rheden en Dieren. Tussen
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Kr.J.

haakjes: ook de groeiende en bloeiende Stichting Gelders Oudheidkundig Contact dankt
haar bestaan aan een initiatief uit de boezem van ons Kringbestuur !
De genoemde atlassen van onze gemeenten zijn uitverkocht. Daarom is het verheugend dat
de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland, waarvan onze voormalige voorzitter
nog steeds "de ziel" is, nu een herdruk heeft uitgegeven van de Rozendaalse atlas.
Het werd een fraai ogend, gei1lustreerd boekwerkje, waaraan losse, duidelijke kaarten zijn
toegevoegd; 48 pagina's tekst, 7 kaarten, oblong; f 25,-- exclusief verzendkosten. Te
verkrijgen bij de boekhandel in Velp, alsmede op 't Gemeentehuis te Rozendaal en in 't
koetshuis van 't Kasteel.
Uit de inhoud: "Woord vooraf' door Rozendaals burgemeester P. van Veen; "Inleiding"
door N. Heijligenberg, voorzitter van de Werkgroep; "De dienst van het Kadaster en de
Openbare Registers" door J. van Eck; "De Kadastrale gemeente Rozendaal" door Dr J.F.
van Oosten Slingeland met veel historische informatie, alsmede interessante illustraties.
Tabellen en bijlagen zorgen voor uitleg aan de gebruiker en voorts wordt nogal wat
literatuur vermeld over het Kadaster in het algemeen. Opmerkelijk is dat praktisch de hele
Heerlijkheid Rosendael toen het eigendom was van één man: A.L.A. baron Torck van
Rosendael, wiens portret in het boek is opgenomen, evenals dat van zijn echtgenote G.G.
van Neukirchen genaamd Nyvenheim.
Wij wensen onze oud-voorzitter van harte geluk met deze uitgave. Hopelijk volgt spoedig
een heruitgave van de kadstrale atlas van Velp, Rheden, Dieren.

EEN NIEUWE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE JAN

Door het snoeien van de drie oude linden, trouwe wachters aan de Oostzijde van de oude
Jan, is vanaf de Reinaldstraat een frisse, nieuwe kijk op Velp's oudste monument ontstaan.
Hetzelfde kan, mutatis mutandis, worden gezegd van de eind verleden jaar uitgekomen
"Geschiedenis van de Oude Jan - De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen" door
E.I. Kruijswijk Jansen.
Het boek verscheen, met welwillende steun van enkele "sponsors", onder auspiciën van de
Stichting "Vrienden van de Oude Jan".
In zijn voorwoord brengt de schrijver hulde aan Hendrik Kerkkamp, van wie in 1959 "De
Oude Jan - Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G)" verscheen. "Zonder
zijn nasporing zou dit boek niet tot stand zijn gekomen".
Op overzichtelijke en grondige wijze voert Kruijswijk Jansen ons door de ingewikkelde
bouw historie, via opkomst, rampen, neergang en herstel van de Oude Jan, om te besluiten
met een rapportering van de jaren na de zorgvuldige na-oorlogse restauratie.
In het voorlaatste hoofdstuk klinkt, in het aangehaalde relaas van de voorvallen rond de
bevrijding - waarbij de stem van de Oude Jan, de Hemonyklok van 1678, schrikbewind en
geweld overleefde - , nog eenmaal die andere stem, die van historicus Kerkkamp op.
De nieuwe geschiedenis is èn door zijn stijl èn door de opgenomen noten (waarvan
Kerkkamp eertijds, met het oog op zijn publiek, bewust afzag) toegankelijker dan
Kerkkamp's pionierswerd uit 1959.
Kruijswijk Jansen koos daarbij ervoor "De Oude Jan" van zijn voorganger en diens
"Historie van Velp en Rozendaal" niet afzonderlijk in die noten, en op enkele keren na niet
in de tekst, als bron te vermelden; dat zou wellicht ook te ver hebben gevoerd.
Dit bemoeilijkt het de lezer van vandaag echter wel, na te gaan op welke punten de beide
publikaties nu van elkaar afwijken.
Aan de andere kant zal het menigeen prikkelen zèlf in dat opzicht op zoek te gaan (al zullen
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zij die Kerkkamp's uitverkochte boekje niet in bezit hebben daarbij wat gehandicapt zijn).
Op de bekendste afwijkende punten is het vinden van verschil niet zo'n toer.
Kruijswijk Jansen's beredenering van de onstaansdatum der benaming "Oude Jan"- met een
verwijzing naar de centsprent uit ± 1840, waarop de naam immers geenszins slaat op het
afgebeelde kerkje, maar op de man van Griet - overtuigt overigens eerlijk gezegd nu net zo
min als in A. en H. van februari 1983.
Daarentegen lijkt de schrijver het met de verklaring van het driehoekig stuk metselwerk aan
de zuidmuur, met de sterke verwijzing ook naar het afdakje aan de zuidkant van de kerk te
Rheden, eerder bij het rechte eind te hebben dan Kerkkamp met diens
"Noormannenpoortje" .
Behalve door hier en daar andere inzichten wijkt de nieuwe geschiedenis van de Oude Jan -
we leven ook dertig jaar later - af door aanvulling van gegevens. Zo gaat Kruijswijk Jansen,
in het voetspoor van Rogier, dieper in op de situatie tijdens de reformatie.
In dit beknopt bestek moeten wij hiermee volstaan. Wellicht zullen we in de toekomst - het
zij in A. en H., hetzij in een bijeenkomst - méér, ook over de bronnen van deze nieuwe
historie van de Oude Jan mogen lezen of horen.
Een belangrijk uiterlijk verschil met "De Oude Jan" van Kerkkamp is de wijze van
uitvoering. De uitgave van onze Oudheidkundige Kring 1959 - toen de middelen beperkt
waren - bezat de charme van het sobere, maar sloot het opnemen van foto's uit. De nu bij
De Walburg Pers welverzorgde uitvoering is ook door de fraaie en goedgekozen foto's - als
van de kostersteen bij het eerder genoemde muurdeel en de kapel van het Limburgse
Lemiers - een grote aanwinst waarmee we auteur en de "Vrienden van de Oude Jan"
gelukwensen.
De prijs (f 15,--) is verrassend bescheiden. Wie méér over heeft voor boek en onderwerp,
kan dit voegen bij een donatie voor de "Vrienden", waartoe een inlegblad uitnodigt.

H.M.B.

DE GOUDSCHAT VAN VELP
door mevr. drs. H. Renkema

Het was in Velp, in het voorjaar van 1715, dat een groepje werklieden een opzienbarende
ontdekking deed. Bij graafwerkzaamheden op het Laar (thans de Zaalboslaan) kwam een
grote goudschat te voorschijn, bestaande uit sieraden, romeinse munten en Romeinse
medaillons. Helaas is het merendeel van de voorpwerpen verloren gegaan; van enkele is
bekend dat ze zijn versmolten. Drie gouden medaillons van deze vondst zijn tot en met 6
mei te bewonderen op de tentoonstelling 'Schatkamer van Gelderse Oudheden' in Museum
Kam in Nijmegen.

Gelderse bodemschatten
'Schatkamer van Gelderse Oudheden' is een expositie van 300 bijzondere archeologische
voorwerpen, die in de provincie Gelderland zijn opgedolven. De samenstellers van de
tentoonstelling hebben nieuwe en oude bodem vondsten uit vier millennia op aantrekkelijke
wijze gerangschikt.

Vier millennia
De expositie voert u langs archeologische voorwerpen uit de prehistorie (vanaf 3000 v.C),
de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen tot circa 1000 n.C. De romeinse periode
is het rijkst vertegenwoordigd en dat is niet verwonderlijk, want Nijmegen was een
Romeinse legerplaats, een legioensvesting.
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Heel nieuw - als aanwinst - is een fragment van een bronzen militair diploma (een soort
getuigschrift) dat eind 1988 door een amateur-archeoloog met behulp van een
metaaldetector in een sloot in Eist werd aangetroffen. De oorspronkelijke tekst kan bijna
volledig worden gereconstrueerd. Het diploma heeft betrekking op de Romeinse provincie
Germani Inferior (ons land ten zuiden van de Rijn) en op een besluit van keizer Trajanus,
dat officieel is vastgesteld te Rome op 20 februari van het jaar 98. De Bataaf, aan wie dit
diploma werd uitgereikt, werd eervol uit de militaire dienst ontslagen en aan hem, zijn
kinderen en hun nakomelingen werd het romeinse burgerrecht verleend.

voorzijde van een gouden medaillon met
portret van keizerin Galla Placidia en
inscriptie D(OMINA) N(OSTRA) GAUA
PLAClDlA P(IS) F(EL/X) AVG(USTA) uit de
goudschat van Velp Foto: museum Kam

keerzijde van een gouden medaillon met
afbeelding van keizerin Galla Placidia
gezeten op een troon en inscriptie SALV S
REIPVBLJCAE ("heil van de staat"). uit de
goudschat van Velp. Foto: Museum Kam

De goudschat van Velp
Tot de pronkstukken van de tentoonstelling behoren de gouden medaillons met de
portretten van keizer Honorius en keizerin Galla Placidia. Ze zijn in prachtig bewerkte
gouden sierranden gevat en hebben een doorsnede van respectievelijk 6 en 5 cm.
Romeinse medaillons zijn penningen met een officieel karakter. Zij werden in kleine
aantallen aan de keizerlijke munt geslagen en vormden een belangrijk hulpmiddel in de
buitenlandse politiek. Honorius was - na de rijksdeling van 395 - de eerste keizer van het
Westromeinse rijk. Zijn zuster en opvolgster, keizerin Galla Placidia, regeerde van 425 tot
455.

Provinciaal Museum G.M. Kam, Museum Kamstraat 45, Nijmegen.
Dinsdag t/m zaterdag 10 - 17 uur, zon- en feestdagen 13 - 17 uur.
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Bronnen:
Catalogus Schatkamer van Gelderse Oudheden, Provincie Gelderland-Provinciaal Museum
G.M. Kam, Nijmegen 1989.

Zadoks-Josephus Jitta, A.N., 'De Romeinsche Medaillons van Velp' Jaarboek voor Munt- en
Penningkunde 37 (1950) 85-93.

Tiemey B. & Painter S., Western Europe in the Middle Ages, 300-1475, New York 1974.

EEN MIDDELEEUWS GESLACHT VAN WORTRHEDEN
door: H. Stam

In de dertiende en veertiende eeuw wordt gedurende zekere tijd melding gemaakt van een
geslacht dat met de toenaam 'Van Wortreden' werd aangeduid en kennelijk vernoemd was
naar de plaats van herkomst.
Enige leden ervan brachten het tot schepenen van Arnhem zodat ze een zeker aanzien
moeten hebben genoten en niet onbemiddeld waren. De eerste van hen, die we uit
afschriften van acten in het rechterlijk archief van Arnhem leren kennen, was zekere
Reynboldus of Remboldus de Wortreden. In October 1293 verkocht hij al zijn goederen in
Wortreden aan Henricus de Helberghen (bij Zutphen) en Henricus de Zoren (Soeren).
Laatstgenoemde was een neef van Remboldus' echtgenote Ava. Zij gaf mede toestemming
tot deze verkoop terwijl de borgen die zich voor de leverantie garant stelden lieden waren
met destijds gerenommeerde namen als Riquinus Ploeg, Bruno de muntmeester van
Huissen en de gebroeders Goswinus en Cellekinus van den Gruithuis.
Gedurende. de jaren 1294 tot 1301 wordt Remboldus vermeld als schepen van Arnhem,
daarna moet hij zijn overleden. In 1326 is daar nog sprake van een huis en land dat 'vroeger'
aan Remboldus toebehoorde. (1)
De volgende die met de achternaam 'van Wortreden' voorkomt kan, gezien de periode
waarin hij in de acten verschijnt, een zoon van Remboldus geweest zijn. Zijn naam vinden
we tussen Mei 1315 tot en metJuni 1322 als schepen van Arnhem in dezelfde bron. Daaruit
blijkt tevens dat Wolterus gehuwd was met zekere Meina, dochter van Cesarius (Keizer) en
diens vrouw Bia. In 1299 waren beide laatstgenoemden al overleden, in dat jaar vond een
magescheid plaats tussen de vier kinderen van dit echtpaar, te weten Johannes, Winandus,
Meina en Gretha. Meina, die uit de erfenis van haar ouders aldus bezittingen verkregen had,
en haar echtgenoot Wolterus, gaven elkaar in 1316 al hun goederen in levenslang
vruchtgebruik onder bepaling dat, indien een tweede huwelijk tot stand zou komen nadat
een van beiden was overleden, de schenking van dit wederzijdse vruchtgebruik nietig zou
zijn.
Dat Wolterus overigens in goede doen moet hebben verkeerd blijkt voorts uit een acte van
1318 waarin de gebroeders Gerardus en Hermannus Utenweerde verklaren aan hem en
enige anderen een schuld te hebben, groot 60 mark en 23 Tourse groten. (2)
In de Utenwerde's herkennen we leden van het geslacht van Utenwerde of van Weerde dat
identiek was aan de van Steenre's. Leden van deze laatste familie werden later door
familiebanden bezitters van Middachten en noemden zich voortaan naar dit bezit. Met de
beëindiging van de gegevens in de schepenkistoorkonden is het gedaan met de kennis
omtrent deze 'van Wortreden's'. In latere Arnhemse archivalia komen ze niet meer voor,
evenmin heb ik ze elders aangetroffen behoudens een enkele losse vermelding. De schatting
van de Veluwe (omstreeks 1330) geeft nog een Claes van Wortreden. (3).
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door Adr. Kolkman

Door de heer van Baer wordt omstreeks 1356 met het Mallantsgoed onder Wortreden
beleend zekere Fye van Woertreden. (4)
Gezien de periode waarin ze voorkomt zou zij een dochter van eerder genoemde Wolterus
kunnen zijn. Haar opvolgster in het Mallantsgoed is in 1386 Fye van Hulhuizen. Met enige
fantasie zou men kunnen concluderen dat eerstgenoemde Fye misschien gehuwd was met
ene van Hulhuizen en dat haar dochter (of kleindochter ?) eveneens Fye genaamd was.
Meine van Wortreden, de vrouw van Wolterus, blijkt in 1340 niet meer in leven te zijn,
voor haar zieleheil en dat van enige verwanten wordt dan een rente die uit een huis aan de
Oeverstraat in Arnhem opgebracht wordt, besteed. (5)
Een ander familielid, of aangetrouwde verwante, Grote Ghesa genaamd, echtgenote van
Hermannus de Leerlooier, erfde in 1344 goederen van wijlen Wolterus de Wortreden. (6)
Ook hij behoorde in dat jaar dus niet meer tot de levenden.
Eerst veel later, omstreeks 1425, vond ik in de Arnhemse schepensignaten nog een Jutte
van Wortreden. Maar of deze tot dezelfde familie behoorde? (7)

Noten: 1. R.A.D. Renting, Regestenlijst van de schepenkist-oorkonden uit het rechterlijk
archief van Arnhem, 1952, Reg. 2,3,7,16-18,21,23,271.

2. als noot 1, Reg. 129-233, idem no. 13.
3. P.N. van Doominck, Schatting van den lande van Gelre voor de Veluwe,

1905,pAl.
4. W. Wynaendts van Resandt en J.S. van Veen, Register op de leenen der

bannerheerlijkheid Baer, 1926, no. 87.
5. D.P.M. Graswinckel, Het oud-archief der gemeente Arnhem, 1935, Reg. 73
6. als noot 5: Reg. no. 94.
7. Schepensignaten Arnhem, fol. 52 vs. (recht.arch.no.369, Gem.arch.Arnhem)

NAMEN IN RHEDEN IV

"Oranje-fort: aan het eind van de Koepeldijk lag pal naast de IJssel een reduite. Voor
eenverdere omschrijving van reduite, zie men het artikel van de heer Agema "Vroeg 17de
eeuwse vestingwerken langs de IJssel, onder andere in het Ambt-Rheden", in Ambt en
Heerlijkheid no 91. Op een kaart uit 1773 met als titel "Rivier den Ilssul/Groenestraat",
wordt deze reduite genoemd 'Oranjefort'. De kaart was getekend om aan te geven waar de
nieuwe dijk kwam te liggen, over wiens grond hij lag en om de afwatering aan te geven uit
het Worth-Rhedense broek via de 'Leygraaff en door de 'Sluys' op de IJssel.
Op een kaart uit 1634 van het St.-Catharine Gasthuis wordt dit fort aan geduid met 'reduyt'.

Oude Jaagpad: dit is de huidige Schaarweg, langs de Meteoor. Op 13-3-1913 wordt aan de
Naamloze Vennootschap 'Vigerose Cement Industrie' "de Meteoor", toesteming gegeven tot
het maken van een aanbouw aan de fabriek, gelegen op het perceel kado bekend Gem.
rheden, sectie D, no 2385 aan het Oude Jaagpad te Rheden.

Paddegat: waar dit stuk grond precies heeft gelegen is niet bekend. In het gemeenteverslag
over het jaar 1900 lezen we: "In 1900 werd de mark door ruiling met het zoogenaamde
'Paddegat', eigenares van een gedeelte weidegrond op het Rhederlaag, toebehoord hebbende
aan den heer Mr. J.G. Wurfbain, zoo dat thans al het aan de Mark behoorende weiland is
aan één gelegen". In 'Rhedens Verleden' geschreven door H. Kerkkamp, wordt het Paddegat
genoemd op bladzijde 26, echter zonder nadere aanduiding Zie verder: Namen in Rheden,
afgedrukt in Mededelingen - augustus 1975 no 57.
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"den Pas": op 28 maart 1659 verkochten Gaert Otters en zijn zonen hun bezittingen aan
Johan van Wijnbergen. De bezittingen werden als volgt omschreven: "... erve ende goet,
genaempt den Pas ende den Baerschen brinck, gelegen in 't ampt van Rheden ... "
Op 28 maart 1632 was Gaert Otters eigenaar geworden van 'den Baerschen brinck' in het
ambt Rheden. Er wordt nu veronderstelt dat 'den Pas" en 'den Baerschen brinck' tesamen
éen goed vormden dat later alleen bekend stond als de Brink. E.e.a. volgens de heer J.S. van
Veen in Gelre.
Op een kaart uit 1659 van het goed 'den Haesenbergh' en getekend door 1. van Geelkercken,
wordt het goed 'De Pas' opgegeven als zijnde groot '4 hont 15 roeden'. (Kaart RA, inv.
nr.alg. kaarten verz. 679). Het stuk grond ligt ten oosten van de Koepeldijk en zuidelijk van
de huidige IJsselsingel.
In een artikel over de Utrechtse St. Paulusabdij van Dr.A.Johanna Maris en afgedrukt in
Bijdragen en Mededelingen Gelre LIII-1953, worden de goederen genoemd die 'ruerende'
zijn van 'den hoff van Rheden'. Daarin wordt dan o.a. genoemd 'Paschman uten goed te
Passche'.

"de Pal": is een stuk bouwland, groot 3 molders, dat toebehoort heeft aan het huis de Brink.
De ligging is onbekend.

Peelenstede: 'de steede daer Peel op woont met de Bongert', groot 4 hont 84 roeden. Weer
dezelfde kaart uit 1659, zoals die is genoemd bij de Pas, geeft ons uitsluitsel waar die
Peelenstede is gelegen, nl. op de hoek van de huidige Worth-Rhedenseweg en de Brinkweg,
waar nu de boerdeij 'de Haesenbergh' is gelegen.

Pepergoed: het Pepergoed of Pipersgoed komt voor in de registers op de lenen der
Barmerheerlijkheid Baer (Gelre 1926). Op bladzijde 49 wordt gesproken over het
'Pipersguet' dat gelegen is in het kerspel Rheden.
Ook wordt gesproken over Winters- of Pipersguet, gelegen bij de Laak en aan de noordkant
begrenst door de 'Domstraet'.

Platanenhof: was de naam van het huis waarin A. Lokker woonde. Mevrouw Lokker-
Frederiks is in 1935 actief betrokken geweest bij de voorbereidingen tot de bouw van het
NHV-gebouw (thans 'de Cirkel') te Rheden.
De heer A. Lokker was in 1938 secretaris van het bestuur van de Ziekenverpleging, terwijl
hij in 1936 kerkvoogd was van de Ned. Herv. Kerk te Rheden. In 1939 is de familie Lokker
verhuisd naar Vlissingen.
Maar op welk adres hebben zij gewoond en waar lag dus de 'Platanenhof?

de Poel: volgens oude bewoners van Rheden lag de Poel achter de eerste
gemeentewoningen aan de Broekveldseweg. (Dat zijn de woningen die rond het pleintje
staan, waar in 1986 de kunstenaar Geurt van Dijk zijn 'Luis op poten' creeërde).
Zou het volgende krantenartikeltje betrekking hebben op de Poel?
Velpsche Courant 2 maart 1934:
Broekveld eindelijk stankvrij.
Reeds langen tijd hadden de bewoners van den Broekveldschen weg en omgeving
verzoeken gericht tot de bevoegde instanties om eens en voor altijd verlost te worden van
den geweldigen stank, die zich alom verspreidde als Hazelaar dagelijks zijn auto,
volgepompt met den inhoud van beerputten uit Velp enz. kwam lossen midden in den kom
van deze arbeiderswijk, lezen we in het volksblad. Eindelijk is ons raadslid G. Bosveld er in
geslaagd, in overleg met den chef van gemeentewerken hieraan een einde te maken. Thans
zal de wagen alleen aan den IJssel gelost kunnen worden, zoodat de onwelriekende geur
voorgoed in Broekveld verdwijnen zal.
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Rondom de Poel stonden bomen en als een boom uit dit rijtje dood ging, werd door de heer
Wurfbain een nieuwe boom geplant, want het rijtje bomen moest compleet blijven.

Princeland: dit was een stuk bouwland, dat behoort heeft tot het huis de Brink. Het
Princeland was gelegen in het Broekveld. De grootte bedroeg 4 molders.
Uit de archieven van Rhederoord (oud-archief no 68) is bekend dat de Prins van Oranje
tussen 1657 en 1660 een stuk land heeft gekocht van Beemdt Tijmessen. Of deze twee
stukken land het zelfde zijn is niet bekend, wel dat Princeland vermeld wordt op een kaart
uit 1662, die handelt over het Bittersgoed of Pijlserve.

de Put: dit is de lager gelegen loswal aan de Ussel en het daarbij behorende, eveneens laag
gelegen, rangeerterrein tussen het station de Steeg en het veerhuis aan de Schaarweg (beide
zijn niet meer aanwezig).
De Put is ook de naam voor een oude hertekolk te Ellecom.

Pij/serve (of Bittersgoed): in het archief van de familie Brantsen, aanwezig in het
Rijksarchief te Arnhem, bevinden zich eigendomsbewijzen van het goed Pijlserve (of
Bittersgoed) tussen 1430 en 1475.
In october 1641 verleent 'Johan freijherre van Münsterkercken, gecommitteerde ter
vergaderinge van de Heem Staetten GeneraelI der vereinchder provinciën in qualite als
leenheer in dezen' aan Aeldtgen Scholten, de echtgenote van Aemt Bitter 'Bürger ende
inwoener der Statt Arnheims', het recht op de helft van de 'in- en opkomste mijns
Leenhengoets tho Rheden in de Bourschap Wordtreden gelegen'.
Er is een kaart uit 1662, in hetzelfde archief, getekend door 1. van Geelkercken. (Alg.
kaartenverzameling nr 680 RA Arnhem).
Op deze kaart zijn diverse stukken grond aangegeven die tot het bezit van het Pijlserve
behoorden:

a- 2 stukken op de hoek van Groenestraat / Arnhemseweg, waar nu o.m. het huis
staat van dr. Bekkering

b- 3 stukken in het 'Broeckvelt'. Deze worden begrensd door de Scharpenhoven
Wech, grond van 'prince van orangien', Daniel Arents, Steven Berents, wesen
en Raven.

c- 3 kleinere stukken die gelegen waren tussen het huis Scharpenhoef (?) en de
Laeck. Deze stukken werden weer begrensd door gronden van 'Meeekers'
en Raven

d- 2 stukken op het Rhederlaag, gelegen aan de oude Polderweg naar de vroegere
steenfabriek "Muggenwaard" , ter hoogte van de vroegere afslag naar De Mars.
De stukken grond worden begrensd door 'Com. van Lenssen, v. demmers (?),
otten en St. Peter'

e- een stuk grond, grenzende aan de boerderij de Haesenbergh en gelegen aan de
Worth- Rhedenseweg.

f- een stuk grond, waar de huidige Arnhemsestraatweg dwars door heen loopt.
Het was gelegen tussen de Snippendaalseweg en de Holtbankseweg.
Het stuk wordt aangeduid met' ... Bitter'

Verder nog 3 stukken grond in het Worth-Rhederbos, die aangeduid worden met
Bitter, Bittershegge en de letter 'a', alle gelegen ten oosten van de
Snippendaalseweg ter hoogte van de Stikke Trui.
Dan tot slot nog 1 stuk grond in het Worth-Rbederbroek, ten zuiden van de
Kruishorst en begrenst door o.a. Huigen en Gasthuis.
Op geen van de hiervoor genoemde stukken grond staat een huis afgebeeld of een
schuur of iets dergelijks.
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Reder cruys: in een acte rond 1465 wordt in een beschrijving van huizen, hofsteden en
landerijen gezegd:

" ..... een strijp lants, daer die Amhemsche weg bijna midden deur gaet, bij
Reder cruys, oostwert Johan van Horstel, westwert Gerrit ten Beemt, noorden
Johan van Kempen, suydwert die nederste Amhemsche straet ..... "

Het stukje grond waar het hier om gaat wordt bijna door midden gedeeld door de (huidige)
Amhemsestraatweg. De 'nederste Amhemsche straet' is de (oude) Amhemseweg, die zich
van de grote straat afsplitste bij Rhederpunt.
Wat moeten wij nu met 'Reder cruys'?
De oude verbindingsweg van Rheden naar Eerbeek liep via de Worth-Rhedenseweg -
Brinkweg Roggeweg Snippendaalseweg en kruiste daarbij de huidige
Amhemsestraatweg. Op dezelfde plaats sloeg ook de oude Amhemseweg af. Het punt was
dus een kruispunt van wegen naar en van Rheden. 'Cruys' heeft m.i. niet te maken met een
kruisbeeld of iets dergelijks, maar is alleen een geografische aanduiding. Denk in dit
verband aan de 'Cruysboom in de Middacherallee' zoals die staat afgebeeld in een l8e
eeuws plaatwerk.
De zoeven genoemde weg naar Eerbeek wordt op de kadstrale kaart Rheden, sectie E, 2e
blad, aangegeven met 'weg naar Eerbeek'. Dit geldt dan voor de Snippendaalseweg. (Zie
kadstrale atlas - uigave Oudh.k.Kring Rheden-Rozendaal).

Rhedense turfweg: in een artikel over "Beewerk" schrijft op 3 januari 1958 K(erkkamp):
"De Rhedense turfweg (Holbankseweg) is lang. De tocht voert tot de limieten van
Eerbeek".

Op een copie van dit artikel is in de marge aangegeven dat de Holbankseweg moet zijn de
Schietbergseweg. De vraag die zich hierbij kan voordoen is of de oorspronkelijke
aanduiding van Holbankseweg een vergissing is. Ik persoonlijk ben de mening toegedaan,
dat de aanduiding 'Holbankseweg' toch wel juist geweest kan zijn. Ik baseer dit op de
volgende gegevens:
Ten tijde van het aangehaalde 'Beewerk', begin 18e eeuw, eindigde de vroegere weg, die nu
wordt aangeduid met Schietbergseweg, zomaar in de heide, ergens in de buurt van de
huidige Posbank. Doorgaan naar de 'Eerbeekse limieten' zou dan dwars door de heide en
het rulle zand van de zandverstuivingen hebben moet leiden. Immers de Burgemeester
Bloemersweg is eerst in 1930 aangelegd. Die bestond toen nog niet.
Als we de Holbankseweg zouden volgen, dan kwamen wij uit op de Holleweg (=
Snippendaalseweg), dicht bij het kruispunt met het Herikhuizer kerkpad.
Op een kaart uit 1766 van Jacobus Hellewich wordt de Snippcndaalsewcg aangeduid met
'uut en plagweg'. Een aanduiding die aangeeft dat deze weg beslist niet alleen maar
verbindingsweg was, maar een functie had om heide en plaggen uit-de markegronden aan te
voeren.
Bovendien was deze Holleweg de beste verbinding met Eerbeek en de 'Eerbeekse limieten'.
Waar het beewerk, een actie om een ingezetene te helpen, vlug moest geschieden, zal men
de zo moeilijke tocht door het zand en de heide wel hebben vermeden, en lijkt mij de
Holbankseweg wel juist toe.

Rhedermeente: zie 'Meent'.

Rhedersteeg:' de kadstrale gemeente Rheden bestond uit het dorp Rheden en twee
buurschappen, nl. Worth-Rheden en Rhedersteeg.
Rhedersteeg lag in het oosten van deze kadastrale gemeente en werd gevormd door de
huidige Hoofdstraat in de Steeg vanaf (globaal) het huidige gemeentehuis tot aan het
kruispunt met de Diepesteeg en (vroeger) Oversteeg, thans de van Aldenburglaan. Het
gedeelte voorbij dit kruispunt werd genoemd Middachtersteeg en behoorde tot de kadstrale
gemeente Dieren.
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(wordt vervolgd)

In het gemeenteverslag over het jaar 1900 staat vermeld dat Worth-Rheden 548 inwoners
heeft, Rheden 1875 en Rhedersteeg 238. Voor Middachtersteeg wordt opgegeven 645
inwoners.
Dr.D.otten zegt in zijn boekje Landschap en plaatsnamen van de Veluwezoom op bladzijde
67: De betekenis van steeg was in het Middelned. breder dan de tegenwoordige nl. 'nauw
straatje in een stad'. Het was een aanduiding voor een pad, weg of straat. Van oorsprong
was een steeg een 'stijgend pad'.

Rigi-top: door de heer Wijlhuizen Sr., penningmeester van de VVV, Algemeen Belang voor
Velp en Rozendaal, werd ± 1928 deze naam gegeven aan een heuveltop aan de
Snippendaalseweg. Hij liet tevens op deze top een groepje bomen planten en daaronder
werd een bank geplaatst.
Deze top is nu bekend onder de naam 'Kraayenberg'.

Ronde Weide: was een perceel weidegrond dat in 1862 in eigendom werd verkregen door de
heer J.W. Wurfbain. Deze Ronde Weide was bezwaard met uitwegen, ten behoeve van
aangrenzende en verderop gelegen landen, van en naar de brug over de Laak. Toendertijd
was deze Ronde Weide kadstraal bekend gemeente Rheden - sectie C - no 121 en 122. De
weide lag op 'Het Rhesche Laag'.

Rouwe Bos: we kennen de Rouwenberg, welke gelegen is aan de Holle weg, achter de
rozenbos. Deze Rouwenberg wordt genoemd in het boekje Van steeg tot De Steeg, door
R.H. Hofenk, uitgave Oudheidk.Kring Rheden-RozendaaI1959, bladzijde 43 en volgende.
Op de reeds eerder genoemde kaart van Jacobus Hellewich uit 1766 staat bij de daar
getekende holle weg 'uutweg langs het rouwe Bos'. De holle weg en de uutweg zijn
hetzelfde als de Snippendaalseweg. Volgt men nu deze weg naar boven, dan lag het Rouwe
Bos aan de rechterkant, ter hoogte van het in deze weg aanwezige wildrooster.

Rutenberch: Kerkkamp noemt in zijn boekje 'Rhedens Verleden', de Rutenberg als een
onderdeel van het bezit van het klooster Bethanië bij Arnhem.
Op de reeds eerder vermelde kaart van I. van Geelkercken uit 1659 (Alg. Kaartenverz. 679
RA) wordt een stuk grond door hem genoemd 'op den Ruterberch, groot 5 hont 24 roeden'.
Het is gelegen ten noorden van de Arnhemsestraatweg en ten oosten van de
Holtbankseweg.
In de kadastrale atlas wordt dit stuk grond als volgt vermeld: gemeente Rheden, sectie E. nr
127, eigenaar/vruchtgebruiker J. Zadelhoff, beroep landbouwer, soort eigendom bouwland
en grootte 0353.60 ha. Mejuffrouw M. Harmsen, nazaat van de van Zadelhoffs deelde mede
dat op 30 maart 1859, na verdeling de Ruitenberg is overgegaan naar Wouter van
Zadelhoff, koetsier te Velp.
Vergelijken we de oppervlakken dan blijkt dat volgens het boekje De oude Nederlandse
maten en gewichten door J .M. Verhoeff de oude maat van 5 hont en 24 roeden een
hedendaagse maat geeft van 0.73.41 ha. Wat dus vroeger met 'Rutenberch' werd aangeduid
was wel een stuk groter dan het huidige.
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