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Excursie 1991
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u uit tot deelname
aan een excursie naar 's-Hertogenbosch op VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1991.

PROGRAMMA

8.30 uur

8.45 uur

10.15 uur

12.00 uur

13.00 uur

14.30 uur

15.30 uur

17.30 - 18.00 uur

vertrek uit Dieren CG.S.M. busstation Doesburgsedijk)

vertrek uit Velp (halte Emmastraat)
- op verzoek kan bij tussenliggende haltes worden ingestapt -

aankomst bij De Citadel
koffie met een Bossche bol
rondleiding op De Citadel

boottocht over de Binnendieze

Brabantse koffietafel in De Raadskelder onder het stadhuis

bezoek aan de St. Janskathedraal

bezoek aan het Zwanenbroedershuis
(gebouw van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap)
kopje koffie of thee

aankomst Velp - Dieren.

DEELNAME f 49,50 per persoon

Aanmelding kan uitsluitend geschieden door toezending van de antwoordstrook in dit num-
mer vóór 9 augustus 1991 aan het secretariaat van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, Köllinglaan 15,6952 HK Dieren (tel. 08330 - 14205), onder gelijktijdige over-
making van het verschuldigde bedrag op girorekening 1164291 t.n.v. de penningmeester
van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, De Steeg.

Maximaal 54 personen kunnen aan de excursie deelnemen;
bij onvoldoende belangstelling behoudt de Kring zich het recht voor de excursie te annule-
ren.
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DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE ...

Op onze zomerexcursie-
1991 bezoeken wij 's-
Hertogenbosch. Een stad
met een gezellig centrum
en een rijk verleden. De
geschiedschrijving begint
in 1185 als hertog Hendrik I van Brabant de nederzetting tussen Dommel en Aa, in het
noorden van zijn hertogdom, stadsrechten verleent.

De Citadel
Onze eerste bezienswaardigheid en tevens pleisterplaats is het fort De Citadel. 's-
Hertogenbosch behoorde tijdens de tachtigjarige oorlog tot de Zuidelijke Nederlanden, tot
het katholieke Spaanse kamp. Nadat prins Maurits tevergeefs geprobeerd had de stad te ver-
overen, gelukte het Frederik Hendrik in 1629. Een spectaculair beleg van bijna vijf maan-
den, waarbij de hulp van ingenieur Leeghwater werd ingeroepen. De burgerij "die zo goed
katholiek is en ZO trouw aan God en de koning", zoals bisschop Ophovius schreef, had te
zamen met de Spaanse soldaten de stad dapper en tot het uiterste verdedigd.

Bootocht op de Binnendieze
Een bijzonderheid in het Bossche
stadsbeeld is de Binnendieze. De
nederzetting werd gesticht op een
gunstige plaats tussen de riviertjes
de Dommel en de Aa, die - met el-
kaar verbonden door een stelsel van
gegraven waterlopen - een natuurlij-
ke waterbarrière vormden. Toen de
stad in volgende eeuwen groeide,
kwam dit waterstelsel, waarboven
zelfs huizen werden gebouwd, bin-
nen de stadsmuren te liggen. Vanaf _

De gespannen situatie tussen bezet-
ters en burgers leidde acht jaar later
tot de bouw van een fortificatie om
de burgerij in bedwang te houden.
Het fort dat spottend de "Papenbril"
werd genoemd, was een vijfhoek
met bastions op de hoeken (waarvan
er vier behouden zijn gebleven) en
een brede gracht eromheen.
De kanonnen stonden op de stad ge-
richt! .
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het begin is de Binnendieze voor de burgers van groot belang geweest: tientallen bierbrou-
werijen betrokken hun water er uit en zij werd druk bevaren. Later verloor ze aan betekenis
en verviel tot een groot open riool.

In de zestiger jaren zijn verschillende stukken gedempt, maar inmiddels is de Binnendieze
aangewezen tot beschermd stadsgezicht en de reeds gerestaureerde stukken kunnen worden
bevaren. De schipper zal u tijdens de boottocht uitgebreid informeren.

St. Janskathedraal
's-Hertogenbosch beleefde in de veertiende/vijftiende eeuw haar Gouden Eeuw. De laatgoti-
sche, vijfbcukige kruisbasiliek werd gebouwd tussen 1380 en 1530.

Na de val van 's-Hertogenbosch in 1629 was het bijna twee eeuwen een protestantse kerk:
de bekende calvinistische predikant Voetius hield op 19 september 1629 in aanwezigheid
van Frederik Hendrik de eerste hervormde eredienst in de "Grote Kerk". Met de komst van
de Fransen braken weer andere tijden aan. Toen Napoleon in 1810 een bezoek aan Den
Bosch bracht, maakte een delegatie uit de burgerij haar opwachting bij de Franse keizer en
vroeg haar kerk terug. Het antwoord luidde: "Gij zult de Grote Kerk hebben en een bis-
schop bovendien." Sindsdien is de St. Jan weer een katholieke kerk en na een ruim honderd
jaar durende restauratie weer in volle luister te bewonderen.

Tijdens de koffietafel zal onze gids, mevrouw De Bekker, u nog op enkele bijzonderheden
attent maken, waarna u circa een uur de gelegenheid krijgt in de kathedraal rond te wande-
len.

Zwanenbroedershuis
In de middeleeuwen was de
verering van de Heilige
Maagd Maria zeer populair;
in Den Bosch werd in 1318
de lllustre Lieve Vrouwe
Broederschap opgericht. De
broeders zorgden voor de ar-
men, o.a. door brooduitdelin-
gen. Kanunniken van de
broederschap hadden hun ei-
gen altaren in de St. Jan en
een eigen kapel, de huidige
Sacramentskapel.
Bij de officiële oprichting in
1318 werd bepaald dat alleen
geestelijken lid konden wor-
den van deze broederschap,
maar al vrij snel werden ook
niet-geestelijken toegelaten.

4



Op dit moment zijn koningin Beatrix, de prinsessen Juliana en Irene en de prinsen Bemhard
en Claus, koninklijke zwanenbroeders. In het Zwanenbroedershuis bezoekt u o.a. de zaal
waar de zwanenbroeders vergaderen. Het doel van hun bijeenkomsten is thans het bevorde-
ren van de oecumene.
Achter de ramen van dit neo-gotische gebouw drinken wij nog een kopje thee of koffie vóór
wij de thuisreis aanvaarden.

bronnen:

PJ. van der Heijden,
e.a., Ach Lieve
Tijd 800 Jaar Den Bosch,
De Bosschenaren en hun
rijke verleden,
De Bosschenaren en hun
ziel en zaligheid,
De Bosschenaren en hun
Sint-Jan (1983).

HR.

ZO'N HONDERD JAAR GELEDEN

Op de schrale Veluwse heidevelden graasden vroeger tientallen schaapskuddes. Hun her-
ders konden slechts een karig bestaan vinden. De schapen verbleven 's nachts in een kooi
waar stro, vermengd met uitwerpselen een prima mest vormden voor de boerenakkers. De
boeren hadden hier dan ook graag wat geld voor over. Door de komst van de kunstmest viel
deze bron van inkomsten tegen het eind van de vorige eeuw weg. Dit had tot gevolg, dat ge-
leidelijk alle kuddes van de heidevelden verdwenen. In het prachtige gebied rond de
Posbank verblijft nu nog slechts één kudde met 150 schapen.

De Rhedense schaapskudde
Voor het instand houden hiervan is de Stichting "De Rhedense Schaapskudde" in het leven
geroepen. Doelstelling van deze Stichting is het ras "Oud Veluws Heideschaap" in stand te
houden.
U kunt de kudde dagelijks vinden op de heide of bij de 150 jaar oude schaapskooi bij "De
Huurne", waar de herder u graag het een en ander over de kudde zal vertellen.

Hoe kunnen we de kudde in stand houden?
De belangrijkste vaste kosten zijn de salarissen van de herder en zijn hulpen. Deze kosten
worden gedekt door subsidies van gemeenten, provincies en rijk. Die voor dierenarts, voer
etc. worden voor een klein gedeelte gedekt door de opbrengst van de kudde. Getracht
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wordt, de tekorten te compenseren door medewerking van het publiek, in de vorm van do-
naties. Er bestaat de mogelijkheid een pas geboren lammetje, financieel, te adopteren.

Indien u f 25,--, op giro 2948050 of banknummer 384801323 t.n.v. De Rhedense
Schaapskudde overmaakt en u vermeldt de door u gekozen naam van het lammetje, za1 u
een geboortekaartje worden toegezonden. Indien u dit wenst is het ook mogelijk, het kaartje
naar een ander adres te sturen (b.v. kinderen of kleinkinderen).
Ook een jaarlijke donatie is uiteraard zeer welkom. Na ontvangst van het bedrag ontvangt u
een bedankje in de vorm van een ansichtkaart van de kudde. De donaties zijn fiscaal aftrek-
baar. Als donateur of adopteur werkt u daadwerkelijk mee aan een stuk natuurbehoud en in-
standhouding van een traditie van oudsher.

Meer informatie? Postbus 14 6990 AA Rheden
Stichting De Rhedense Schaapskudde
J. van Hennekeler (Voorzitter)
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NAMEN IN RHEDEN V
door Adr. Kolkman

Sadelhoff
In de 17de eeuw bewoonde Steven Berents, ook wel geschreven Barends of Berends, het
huis nabij de kerk, genaamd De Sadelhoff en kreeg daardoor de naam van Steven Berents
van de Sadelhoff. Na ca 1800 werd deze naam met een Z geschreven. Dat huis is waar-
schijnlijk het huidige pand Groenestraat 86 te Rheden. Thans is daarin het
Bloemenmagazijn "Flora" gevestigd. Het pand staat op de hoek van de Groenestraat en de
Oranjeweg. Hemelsbreed is dat ca 100 meter van de Dorpskerk verwijderd. In dit huis heeft
een gevelsteen gezeten uit het jaar 1820. De steen was verder voorzien van de letters
AV.ZH, C (of G) VZH. KM. Wie zouden dat kunnen zijn?
Anthonie van Zadelhoffkomt in 1818 voor als eigenaar van een stuk grond (koopacte 13-5-
1812). Verder wordt ook genoemd een Gerrit van Zadelhoff.
Op 22 maart 1803 verkoopt Daniël van Zadelhoff zijn huis. In de verkoopacte vermeldt hij
dat het huis "sedert onheuchelijke tijden in het vrij en allodiaal bezit zijner voorouders was
geweest" (RA Transportboek 1801-1802). Daniël van Zadelhoff had een zoon met de voor-
naam Arend. Maar wie zou nou op die steen vermeld staan?

Schaar
Dit is de aanduiding van de hoge oever welke gelegen was tussen het vroegere veerhuis en
de uiunonding van de huidige Schaarweg op de Arnhemsestraatweg. Schaar heeft de bete-
kenis van o.a. hoge steile oever. In onze locale geschiedenis kennen we in 1606 de aandui-
ding van een versterking "Opt hooge Dierensche schaer" .

Schaarweide
Hieronder verstaat men een weide waarop op (gemeenschappelijke) Markegrond vee kan
weiden. In Rheden lag (ligt) deze schaarweide bij de Laak, oostelijk gedeelte.
In 1954 werd ten behoeve van de berging van de uit het Openbaar Slachthuis afkomstige
mest een mestput gebouwd op de Schaarweide. (Gem. Verslag 1954), terwijl de weide in
1956 werd voorzien van deugdelijke stalen afrastering (Gem. Verslag 1956)
Toen het NHV gebouw aan de Dorpsstraat 49a door de kerkelijke gemeente werd afgesto-
ten, kreeg het, na een oproep aan de plaatselijke bevolking om het gebouw een passende
naam te geven de naam van "Schaarweide".
In 1988 ging deze naam weer verloren door verkoop van het pand aan een particulier, die
het gebouw "De Circel" noemde.

Scheperspad
Het Scheperspad was een schaapsdrift en liep vanaf de boerderij "Bergzicht" (Brinkweg 28)
naar het gebied van Rhederhof aan deArnhemsestraatweg. Daar-werd rechts van de villa het
terrein betreden en kwam men via een pad weer uit op de Holtbankseweg en wel ter hoogte
van de plek waar nu (febr. 1988) nog een hekwerk te zien is in de afrastering. Rechts van de
uitmonding van dit pad stond vroeger een schaapskooi op grond van Rhederhof, Het pad
liep recht door en is thans nog zichtbaar tussen de daar aanwezige akkers. Vervolgens kruis-
te dit pad het vroegere Herikhuizer Kerkpad. liep dan rechtdoor en kwam rechts van het
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Steenheuvel
De boerderij, gelegen aan de Methorsterweg Ic, droeg de naam "Steenheuvel". Ten behoe-
ve van de bebouwing van de huidige "Gasthuisbouwing" is de boerderij in de jaren zeventig
gesloopt Het is niet bekend, waar de naam "Steenheuvel" vandaan komt. De boerderij da-
teerde, gelet op de muurankers, uit het jaar 1723.

rentmeesterhuis op Heuven uit op het daar lopende pad.
Over het Scheperspad gingen vroeger de kudden van de boerderijen Bergzicht, Brink en
Haesenbergh. De schaapskooi van de Haesenbergh is thans nog aanwezig. In een artikeltje
in de Arnhemse Courant van 31 december 1963 en getiteld "Weer een schaapskudde op hei-
develden Veluwezoom", wordt vermeld:

"Nog een schaapsdrift, Scheperspad genaamd liep vroeger achter de boerderij van
L.H. Oosterink, aan de Brinkweg, naar de heide aan de overzijde van de
Arnhem seweg ".

L.H. Oosterink woonde tot in 1988 op de boerderij Brinkweg 28 genaamd "Bergzicht".

Schietberg
Naast de naam "Schietbergseweg" is ook een stuk bouwland bekend met de naam
Schietberg. Deze naam komt voor in een pachtcontract tussen de pachter H. Oosterink en
de eigenaar, het Sint Peters Gasthuis te Arnhem. De ligging wordt als volgt opgegeven: ge-
meente Rheden - B 330 en 164, groot 0.51.90 HA. Het pachtcontract is van het jaar 1964.

Slingerweg
In de jaren zestig, toen de nieuwbouw tussen de IJsselsingel en de Broekveldseweg werd
gerealiseerd, moesten aan deze straten namen worden gegeven. In het voorstel was het vol-
gende opgenomen:

"Daar het merendeel van de gronden, die thans in het uitbreidingsplan voor het
zuidelijk deel van het dorp Rheden zijn opgenomen, voorheen toebehorde aan
de familie Wurfbain zouden wij" nu ook de naam van dit geslacht, na het opheffen
sportvelden van de Wurtbainstichting, in die omgeving niet meer zal van de voor-
komen - de weg, waarop de Sportlaan uitkomt, Wurfbainweg willen noemen ....
en de in het uitbreidingsplan geprojecteerde zig-zag lopende straat "Slingerweg".

Wat in het voorstel als "Wurtbainweg" werd voorgesteld is nu Broekveldseweg geworden
en de "Slingerweg" werd "Wurfbainlaan".

Steenhuize
In de Arnhemse Courant van 27 mei 1971 stond het volgende artikel:

"Fundamenten van Huize Steenhuize te Rheden op landgoed Heuven.
Op nog geen driehonderd meter afstand van het onlangs geopende bezoekerscentrum
De Heurne op het landgoed Heuven te Rheden, in het Nationale Park Veluwezoom,
moeten zich restanten bevinden van Huize "Steenhuize", een buiten dat in 1672, tij-
dens de Franse overheersing, tot de grond toe afbrandde .... Het is vrijwel zeker dat
we hier de fundamenten aantreffen van een huis dat hier op het landgoed Heuven,
enkele eeuwen geleden, heeft gestaan en werd bewoond door Comelis Comeliszoon
Toe Heuven, geboren in 1580 en gehuwd met freule Releika Pannekoek uit Rheden.
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Ir. C.l. Stevels had die informatie zojuist gekregen van mevrouw E.G. van Heuven-
Reesink, lid van Provinciale Staten .... Het Statenlid deelde ons later desgevraagd
mee dat de familie van Heuven zijn naam aan het landgoed in Rheden heeft ontleend
.... Een en ander valt nog af teleiden uit de bestaande stamboom".

Na dit artikel is verder niets meer vernomen over het vroeger huis "Steenhuize".

Steenoord
Aan de Waard weg stonden vroeger complexen arbeiderswoningen die toebehoorden aan de
steenfabriek "De Mars". Deze complexen droegen namen, welke ontleend waren aan de
naam van de steenfabriek en het soort werk dat er werd verricht De namen waren
Steenoord en Marsoord.

De Tabaksplant
De Tabaksplant was een café staande schuin tegenover de uitmonding van de Pinkelseweg
en westelijk van de Gereformeerde Kerk aldaar. Het pand stond pal aan het fietspad en is in
de jaren zestig gesloopt In 1906 kon men in de krant lezen:
"Te huur, het vanouds bekende café De Tabaksplant, zeer gunstig gelegen aan den
Rijksstraatweg te Rheden. Inlichtingen te bekomen bij den heer A.R. Schoonmans te
Dieren".
Thans staan daar vrijstaande huizen en één van die huizen heeft de naam "De Tabaksplant"
overgenomen, welke naam de gevel van het huis siert.

UIennest
Het Ulennest was het boerderijtje aan de Brinkweg met de huisnummers 1 en 3. Het was
dus een dubbele woning. Wij moeten ons daarbij echter wel wat anders voorstellen dan wat
er tegenwoordig staat. Het ene gedeelte omvatte een vertrek dat tegelijkertijd dienst moest
doen als keuken en woonkamer. Dus een woonkeuken. In deze woonkeuken bevonden zich
twee bedsteden. De totale lengte en breedte, inclusief de bedsteden, bedroeg 4 x 4 meter.
Verder was er nog een slaapkamertje van 3 x 3 meter, alles gelijkvloers. Onder het schuine
dak bezat deze woning nog een zoldertje en een vertrek dat als slaapkamer kon dienen. De
totale lengte van deze twee ruimten was vijf meter en de breedte drie meter. Het andere ge-
deelte bestond uit eenkamer met twee bedsteden, 4 bij 5 meter, een keuken, 3 bij 2112 me-
ter, een bijkeuken 3 bij 2112 meter en verder een gemeenschappelijke deel van ongeveer 8
bij 12 meter. Op deze gemeenschappelijke deel had ieder gezin zijn eigen "droogcloset" ,
zes meter van elkaar gelegen. Er was toendertijd - ca 1950 - geen gas en geen waterleiding.
De huur van de woningen bedroeg toen f 2,-- per week voor de kleine en f 3,50 voor de
grote woning.
Uit de diverse koop- c.q. verkoopcontracten, welke bij dit perceel hebben behoord en aan
schrijver dezes door een vorige eigenaar ter inzage zijn gegeven, is af te leiden dat de vroe-
ger hier gelegen hebbende Groenstraat of Groenestraat grensde aan de achtergevel van het
huis. (Zie voor Groenstraat: Ambt en Heerlijkheid Augustus 1987 no 88.)
In 1872 werd een stuk grond ter breedte van het huis en groot ca 230 m2 verkocht aan de
toenmalige eigenaar. De breedte van het huis was 12 meter, dus de diepte van het stuk
grond was bijna 20 meter. De boerderij lag aan de zuidkant van de Groenstraat en de noord-
grens van het stuk grond moest op twee meter afstand zijn gelegen van het midden van de
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bestaande Brinkweg (= vroegere Groenstraat). De breedte van de Groenstraat is daar ter
plekke in elk geval 24 meter geweest.

Valewaard
Ten noorden van Giesbeek ligt een boerderij met de naam Vaalwaard. Op eenkaart uit 1643
en getekend door Nicolaas van Geelkerken, komen diverse namen voor als Rijsweert,
Koeweg, Osse wey, Spulwert, Vaalewert en Vale wey. Precies tussen de Vaalewert en Vale
wey staat een huis met een bongerd en zo te zien op dezelfde plaats als de zoeven genoem-
de boerderij "Vaalwaard" .
Op het huis in de Vaalewert heeft Evert van Sadelhoff gewoond. Zijn dochter, Grietje van
Sadelhoff (1770 - 1844) huwde in 1791 met haar neef Peter van Sadelhoff. Het huwelijk
werd in de kerk te Lathum gesloten, maar de Valewaard behoorde kerkelijk onder Rheden.
In het mededelingenblad van de NH-kerk te Rheden (dec. 1943 wordt als notabele herkozen
J. Heebink en in het nummer van januari 1953 wordt vermeld dat als ouderling is bevestigd
Heebink, Rhedenseveerweg te Giesbeek. Hiermede is wel aangetoond dat de Valewaard
kerkelijk heeft toebehoord aan de kerk van Rheden.

Valkenhof
Valkenhof was de naam van een villa, welke naast het bejaardenhuis "De Zijpenberg" heeft
gestaan aan de Arnhemsestraatweg. In juli 1909 vroeg mevrouw C.A.W. Engelberts toe-
stemming aan B. en W. van Rheden tot het plaatsen van een koepel in de voortuin en één in
de achtertuin. De toestemming werd verleend onder voorwaarde dat de koepel in de voor-
tuin geplaatst "worde in de rooilijn der veranda". In de beginjaren zestig werd de villa ge-
sloopt. Thans zijn er weer bouwplannen.

Vheerweijde
De Vheerweijde behoorde tot het Rhedense veerhuis. De weide lag aan de overkant van de
Ussel in de Valewaard.

Wintersgoed
Zie Pepergoed.

Ziekenbarak
Aan de Massenweg heeft de "Ziekenbarak" gestaan. In het begin van deze eeuw was voor
de gemeenten Rheden, Ro(')sendaal, Westervoort, EIst en Huissen een Gezondheidscom-
missie werkzaam, welke haar zetel te Rheden had. Deze commissie had er op aangedrongen
om vaste barakken op te richten bij de ziekenhuizen te Velp en Dieren. Dit voorstel had zij
in 1905 aan het gemeentebestuur van Rheden kenbaar gemaakt. Eerst in 1910 kwam men
tot een afgerond voorstel. Daarin werd beslotenom slecht één barak te bouwen Deze barak
moest voldoende gelegenheid bieden tot opname van besmettelijke zieken. Voor de bouw
en inrichting werd f 17500,-- uitgetrokken en daarin was ook begrepen de woning van de
vaste concierge. De barak bevatte drie vertrekken voor opname van patienten, twee badka-
mers, keuken, zusterkamer, ontvangkamer en desinfectieinrichting. Een afzonderlijk ge-
bouwtje was voor overleden patienten: in de taal van die tijd het "dodenhuisje". De verwar-
ming geschiedde door middel van lagedruk stoom, terwijl het desinfectietoestel werd
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bediend met de ketel van de verwarming. Uiteindelijk werd het gebouw aanbesteed voor
f 12450,--, inclusief de woning en het afzonderlijk gebouwtje, maar wel zonder verwar-
ming, desinfectie enz.
De barak was duidelijk bedoeld voor patienten met een besmettelijke ziekte. In 1916, toen
in de gemeente Rheden tijdelijk Duitse kinderen waren ondergebracht, tot herstel van
krachten, werd bij de groep die in het Rivierhuis te De Steeg was gehuisvest, een geval van
difteritis geconstateerd. De patient werd onmiddellijk overgebracht naar de barak voor be-
smettelijke ziekten te Rheden, terwijl afdoende gezorgd werd voor ontsmetting in het
Rivierhuis. In 1920 werd de barak opgeheven, omdat aan het ziekenhuis te Velp een afde-
ling verbonden was voor verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten. De inventaris van
de barak in Rheden werd overgedragen aan het ziekenhuis te Velp.
Daarna werd in de ziekenbarak van alles ondergebracht. Er hebben verenigingen in gezeten,
de werklozen hebben in de crisistijd daar gestempeld, de distributiedienst heeft er gebruik
van gemaakt In 1949 wordt de zieken barak verbouwd tot onderkomen van de kleuterscho-
len van alle drie richtingen die het dorp rijk was. In de jaren zestig is de barak gesloopt.
Thans staan er huizen en ligt daar de Leewerikkenweg.

De vierde aflevering van
"Namen in Rheden" werd opgenomen
in no 95 van A. en H. van Maart 1990

"WERK AAN DE KERK"

Een nieuwe geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Velp
"Werken aan de Kerk", Zo luidt de uitgave van de Jubileumcommissie Gereformeerde Kerk
te Velp. Het boekje verscheen ter gelegenheid van het ISO-jarig bestaan van deze kerkelijke
gemeente. Auteur is de betreurde E.I. Kruijswijk Jansen, die dit laatste werk van zijn hand,
met het eind van zijn aardse levensweg in zicht, nog heeft kunnen voltooien. Dit stemt wee-
moedig en dankbaar tegelijkertijd jegens de schrijver van deze "Geschiedenis van de
Gereformeerde Kerk te Velp (G) 1841 - 1991" zoals de ondertitel ervan luidt.
Deze publikatie is deels een bewerking van het in 1967 van dezelfde hand verschenen ge-
denkschrift "De Kerk in 't midden", deels een aanvulling hierop. Een aanvulling in drieërlei
zin: vanzelfsprekend meteen beschrijving van de periode na 1966, met toevoeging van een
aantal anecdotische bijzonderheden uit de afgelopen anderhalve eeuwen - in illustratief op-
zicht - met een aantal niet in het eerste boekje voorkomende foto's van kerkeraden, functio-
narissen en meisjes- en knapen verenigingen. De tekst als totaal is deels nieuw geschreven,
deels met passages - vooral waar het citaten uit bronnenmateriaal betreft - van het boekje
uit 1967.
Door dit alles, en door de frisse vormgeving en omslagafbeelding (door een niet genoemde
fotograaf), is dit een waardige uitgave geworden op het moment dat ook in Velp het samen-
gaan mag worden verwacht van de nationaal in 1986 in samenwerking herenigde
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H.M. Bosland

Nederlands Hervormde en Gereformeerde Kerk.
Mede door de anecdotische bijzonderheden in kaders - zoals waarom de Gercfonneerde
Kerk na herbouw na de grote brand van 1964 toch geen "Phoenixkerk" ging heten, of het
dilemma van ouderling Gerritsen, die melk verkocht op zondag - is deze laatste, zo zorgvul-
dig nog voorbereide publikatie van de heer Kruijswijk Jansen een levendige aanvulling op
de lokale kerkelijke geschiedschrijving.
Door de beschrijving van de eerste eeuw van de historie van de Velpse Gereformeerde Kerk
is enerzijds een aantal details uit de eerste uitgave onvermijdelijk komen te vervallen. Zo
blijft het boekje uit 1967 een functie houden. "Werken aan de Kerk" biedt daarnaàst een
schat aan oude en nieuwe gegevens, van belang voor iedere historisch geïnteresseerde.
Persoonlijke herinneringen van oud-predikanten completeren Kruijswijk Jansen's laatste
werk, dat vormgegeven en gedrukt werd bij de Walburg Pers te Zutphen en, als een uitgave
van de Jubileumcommissie Gereformeerde Kerk, buiten deze Kerk voor·de prijs van
f 18.50 bij Thiele's Boekhandel te Velp, maar overigens niet in de handel verkrijgbaar is.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 18 maart werd te Velp, onder redelijke belangstelling, onze algemene ledenvergadering
gehouden.
In het bestuur werd de heer KJ.H. Doude van Troostwijk - die ook een negental jaren de
penningen beheerde - opgevolgd door de heer A. Venerna uit Spankeren. Voorzitter
W. Meijerink bracht het scheidende bestuurslid ook tastbare dank van de Kring over. De
heer G.L.L Krikhaar werd als bestuurslid herkozen.
Het jaarverslag van secretaresse H. Renkema werd ongewijzigd goedgekeurd en penning-
meester Krikhaar werd op voorstel van de heer J. Lohman van de Kascommissie décharge
verleend voor zijn financieel beleid in 1990. Apart vermelding verdient dat onze penning-
meester - met hulp ook verder uit het bestuur - door eigenhandig rondbrengen van post
meewerkt aan het aanmerkelijk reduceren van de verspredingskosten. De begroting 1992
werd goedgekeurd, In de nieuwe kascommissie werden benoemd mevrouw B.J. te Pas en
de heer A. Wijers, met als reservelid mevrouw H. Heuschrnidt,
In de rondvraag werd aandacht gevraagd voor wegenbehoud in de Imbosch (de heer
Baltjes), het aanbrengen van gedenkplaquettes aangaande schrijvers e.a. (de heer Bosland),
de toestand van de schaapskooi Worth-Rheden (de heer Kolkman), die van een radarpost
en de bunker Teemsen ( de heer Te Pas en mevrouw Van Katwijk) en voor Ambt en
Heerlijkheid (de heer Lohman).
De voorzitter zegde aandacht van bestuurszijde voor de diverse punten toe, kondigde over-
leg aan met de Monumentencommissie over de schaapskooien in de Gemeente Rheden -
wijzend ook op dreigende sloop van de schaapskooi Ellecom - en annonceerde een fiets-
tocht ter inspectie van de gesignaleerde historische monumenten.

12



Na de vergadering en de pauze met koffie van het bestuur hield mevrouw De Bekker uit
's-Hertogenbosch een geanimeerde causerie over haar stad, dit jaar het doel van de zomer-
excursie. Fraaie dia's gaven extra kleur aan haar betoog. De wijze waarop de projector func-
tioneerde, onderstreepte de noodzaak van de op de begroting opgevoerde post voor een
nieuwe diaprojector.

H.M.B.

WEG ARNHEM· DIEREN

De Schout van het Ambt Rheden ontvangen hebben de een besluit van den Heer Gouverneur
dezer Provintie dato den 29 Maart 1820 n 2008 2de afdeeling onderwerp aan de baan van
de Weg van Arnhem tot Dieren, om te zorgen dat de Eigenaren, welke eenige afstand van
Eigendom ten gevolge van de nieuwe aanleg zullen moeten doen, gezamentlijk een taxateur
te benoemen om met dien van 's Rijks wegen zijnde P. van Zadelhoff de waarden dezer ei-
gendom te bepalen op zodanig tijdstip als nader zal worden bekend gemaakt roept bij dezen
die Eigenmen op, om op Woensdag morgen zijnde den 5 April 1820 des 's morgens om 10
uren te komen ten huize van den kastelein Steven Welcom van Zadelhoff te Rheden om on-
derlang zodanige taxateur te benoemen zullende hij Schout voornoemd zorgen, dat iemand
van Zijnentwegen aldaar present is om de te doene keuse te hooren om daar van te kunnen
raport doen, wordende de pagters of bruikers dier landen verzocht de Eigenaren buiten dit
ambt wonende hier van te verwittigen.

Velp den 1April 1820.
uit: Publicatieboek 1820 -1822.

Gemeentearchief Rheden.

BESTUURSMEDEDELINGEN

is er onder onze leden iemand die als verbindingspersoon tussen bestuur en Ambt en
Heerlijkheid wil fungeren? Zij / hij zou zich voorts dienen te belasten met PR-
Activiteiten en Ledenwerving

Voor meer inlichtingen 08330 - 14205 of 08309 - 76204

In verband met de slechte weersomstandigheden is de fietstocht naar de Imbosch niet door-
gegaan.
Eind september of begin oktober zal alsnog geprobeerd worden deze tocht te houden U
krijgt t.z.t, nadere informatie.
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NIEUWE LEDEN

De heer en mevrouw J. Kamphuis, Velp
De heer T. Kruijswijk Jansen, Nuenen

VANDE REDACTIE

Ja, u hebt het goed gezien! Dit is nummer 98 van Ambt en Heerlijkheid! Dat betekent, dat
binnen afzienbare tijd het honderdste nummer bij u in de bus valt. Honderd nummers over
de boeiende historie van een prachtige omgeving!
Misschien inspireert deze gedacht u - b.v. door een ingeving, die u opdoet, als u eens wat
oude exemplaren doorbladert tot het leveren van een bijdrage aan dit magische nummer.
Uiteraard zijn ook bijdragen aan daarop volgende nummers zeer welkom.
Adres: J. Baltjes

Hertog van Gelrestraat 5
6891 AW Rozendaal

~-----------------------------------------------------------------------
AANMELDINGSFORMULIER

Naam/namen

Woonplaats

Wenst / wensen deel te nemen aan de excursie - 1991

Hij / zij zal / zullen instappen bij de halte

Het verschuldigde bedrag ad f
is overgemaakt op de girorekening van de penningmeester.

Datum: Handtekening:

ATTENTIE: Bij afmelding kan in principe geen restitutie van de deelnamekosten
plaatsvinden.
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