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Lezingen

Voor beide lezingen:
Aanvang 20.00 uur,
Entree voor niet-leden f 2,50

Op dinsdag 8 oktober 1991 zal de heer
H. van Heinigen uit Tiel, bestuurslid van de
Stichting Oude Gelderse Kerken, een lezing
houden over:

OUDE GELDERSE KERKEN

Hij zal ook aandacht geven aan oude kerken
in onze gemeente
Plaats: Ned. Herv. Kerk, Dorpsstraat, Rheden.

Op woensdag ~november 1991 zal de heer
drs Vincent Codette, als kunsthistoricus belast
met de Monumenteninventarisatie in de ge-
meenten Rheden en Rozendaal, een lezing
houden over het Monumenten Inventarisatie
Project Gelderland en over monumenten in
onze gemeenten.
Plaats Gereformeerd Kerkelijk Centrum,
Parkstraat, Velp.
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OUDSTE VERZORGINGSHUIS IN RHEDEN VIERT EEUWFEEST
door H.M. Bosland

Op 1 oktober is het honderd
jaar geleden dat te Velp
Huize Oosterwolde als Te-
huis voor Ouden van Dagen
- zoals onder de voorgevel
werd geschilderd 1) - werd
ingewijd.
Aan de hand van de notulen-
boeken heeft Ds. D. van
Krugten voor intern gebruik
een gedenkschrift samenge-
steld, "Huize Oosterwolde
1891 - 1991". Hieronder mo-
gen we aan dit gedenkschrift
- dat dus niet in de boekhan- Huize Oosterwolde en enkele van zijn bewoners anno
del verkrijgbaar is - het een 1905 Diacollectie Oudheidkundige Kring Rheden-
en ander ontlenen. Rozendaal.
Vooral uit de weergave van
de beginjaren krijgt men de indruk dat de omstandigheden in het Tehuis toen nog verre van
ideaal waren. Men bedenke echter ook dat bestuur en leiding destijds voor een nieuwe en
nog onbekende taak stonden en dat in het algemeen de sociaal-economische omstandighe-
den en opvattingen nog ver tenach ter lagen bij de ontwikkelingen in de twintigste eeuw.
Aan het initiatief van de Velpse Nederlands Hervormde Gemeente in 1891 is het in elk ge-
val te danken, dat dit oudste Verzorgingshuis in de Gemeente Rheden thans zijn eeuwfeest
kan vieren.

Terugblik
Het gebouw, zoals het zich thans op de hoek van Reinaldstraat en Gasthuislaan aan ons
voordoet, dateert van 1973, toen een ingrijpende nieuwe bouw werd gerealiseerd. De tot
dusver bestaande oude villa Oosterwolde werd afgebroken evenals het aangrenzende, in
1971 van Huize Avondzon aangekochte huis Reinaldshof.
Het oude huis Oosterwolde dateerde van de jaren dertig der vorige eeuw. Op de plaats er-
van bevond zich voordien een boerderij, de Boomgaard. Huize Oosterwolde werd op dit
terrein gebouwd door Alexander Iacob Baron van Spaen, ter huisvesting nabij "Biljoen"
van drie nichten van moederszijde, de freules Van Hogendorp. De naam van het huis werd
door hem ontleend aan het gelijknamige dorp onder Doornspijk, waar de Van Spaens bezit-
tingen hadden.
In 1866 werd in het huis een dameskostschool gevestigd. In 1871 werd het huis gekocht
door mejuffrouw I.e.p. Guye, die er opnieuw een dameskostschool in vestigde. In 1879
werd de school, tot 1890, voortgezet door een Duitse directrice, Frau Dr. Marqward.

1) Aldus Ds. Van Krugten. Op de hier afgedrukte foto uit 1905, opgenomen in "Velp en Rozendaal in
oude ansichten" (1, 1975) door H. Kerkkamp, kan men de volledige naam en functie van het gebouw
lezen: "Stichting Oosterwolde. Tehuis voor Ouden van Dagen en Weezen. Ned. Herv. Gemeente".
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In deze periode - op welke door Ds. van Krugten niet nader wordt ingegaan - behoorde on-
der meer Henriëtte van der Schalk (de latere dichteres Henriëtte Roland Holst - van der
Schalk) tot de bewoonsters. Zij verbleef op Oosterwolde van 1884 tot 1888.

Kazerneachtig
Zoals E.J. KruijswijkJansen in oktober 1978 in Ambt en Heerlijkheid releveerde, beleefde
Henriëtte van der Schalk: in Velp geen gelukkige tijd. Dit blijkt al uit het door Kruijswijk
Jansen opgenomen gedicht door de toen IS-jarige Henriëtte, die na het eerste jaar op
Oosterwolde een tijdlang wegens overspanning terug moest naar Amsterdam.

Meer hierover kan men ervaren door lezing van haar - door Kruijswijk Jansen niet genoem-
de - in 1949 gepubliceerde levensherinneringen "Het vuur brandde voort".
"De zalen, waar we met vier of vijf sliepen, hadden iets kazerneachtigs en daar er niet ge-
stookt kon worden, waren ze met strenge winters akelig koud."
Henriëtte van der Schalk kon noch met de strenge directrice, noch met de meeste van haar
mede-leerlingen overweg. Ook had zij ernstige kritiek op het leerprogramma van de kost-
school. Ondanks enkele blijvende vriendschappen schrijft zij over de jaren op Oosterwolde:
"Mijn innerlijk leven was vervlakt, het onstuimige vuur, de hartstochtelijke drang naar om-
hoog ... zij hadden geen stand gehouden. .. en waren ingeslapen. . .. In de voorzomer
van 1888 ging ik zonder spijt uit Oosterwolde weg.
Ik ben er nooit teruggekeerd."

Ook weeskinderen
Terug naar "De geschiedenis van een oud huis en een groot gezin", zoals Ds. Van Krugten's
gedenkboekje als ondertitel draagt.
De aankoop van het huis in 1891 tot Tehuis van Ouden van Dagen werd mogelijk gemaakt
door de heer Tielman Avelingh, die ook het reglement voor de kerkeraad van de Velpse
Hervormde Gemeente ontwierp.
In het zogenaamde stamboek zijn de namen van de eerste zeventien bewoners en bewoon-
sters vermeld. Eind 1891 werden ook 3 weeskinderen opgenomen, een aantal dat na tien
jaar tot 15 kinderen was aangegroeid.
Aan de eerste bestuursbesluiten ontlenen we het volgende.

De opname in het Huis is kosteloos en de stichting voorziet in kleding, voeding en
geneeskundige hulp.
Des zondags is er gelegenheid tot bezoek van 13.30 tot 16.00 uur.
De Vader dient wekelijks de mannelijke verpleegden te wassen en Moeder de vrouwen.
Men is verplicht werk te verrichten, de mannen in de tuin of de keuken en de vrouwen
in het washok, de strijkkamer, de huiskamer en de slaapzalen. Het zakgeld bedraagt
10 cent per week.
De kerkgang des zondags is verplicht.

Niet malse straffen
Indien er klachten waren, of bij andere onregelmatigheden, werden er - vaak niet malse -
straffen opgelegd.
Een bewoner die, door een val bij dronkenschap, zijn arm brak, kreeg vier weken huisarrest
opgelegd, met de vermaning "Er staat geschreven, dat dronkaards en meinedigen het
Koninkrijk Gods niet zullen beërven".
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De dochter van een overleden vrouw verzocht het Bestuur om muts en doek van haar moe-
der, wat echter wegens het wangedrag van de overledene werd geweigerd. De muts werd la-
ter aan een andere bewoonster gegeven.
In de eerste jaren van deze eeuw werd in Oosterwolde een ziekenzaal ingericht.
In 1910, toen er weinig werk voor de mannen aan de winkel was, schafte het bestuur papier
aan waarvan zakken konden worden gemaakt, benevens een half mud erwten om uit te zoe-
ken. Uit het notulenboek 1912 - 1944 blijkt de sfeer in het tehuis, die in het begin blijkbaar
nog wel eens te wensen overliet, verbeterd te zijn, al kwamen er - begrijpelijk - van tijd tot
tijd nog wel eens verstoringen voor.
Een ruzie in de (mannen?) slaapzaal leverde de aanstichters zes maanden huisarrest op.
Ook meldt het notulenboek een keer ruzie tussen twee slaags geraakte mannen op de slaap-
zaal wegens snurken van een hunner. De ander voerde bij zijn verweer aan, zijn collega niet
te hebben willen doden! In een ander geval betrof een klacht van iemand dat een medebe-
woner zijn hoed als spuwbak had gebruikt, en dat nog wel in de kerk.

Tijdsomstandigheden
De tijdsomstandigheden zijn uit de notulenboeken af te lezen.
In 1914 werden, na het bombardement op Antwerpen, tijdelijk enige Belgische vluchtelin-
gen gehuisvest. In 1918 bestelde men, na de lang schrale voorzieningen, een schip turf en
een wagon Friese aardappelen.
In 1919 ontstond onrust door een kritisch artikel in "De Arbeid", socialistisch orgaan voor
de Provincie Gelderland, waarin sprake is van "de opslagplaats van oude mensen, het men-
senpakhuis Oosterwolde, waar men geen gebruik maakt van rundvet, en geen voldoende
verwarming is en de opgelegde straffen onmenselijk zijn".
Kennelijk waren er klachten van bewoners zelf gekomen, want het notulenboek vermeldt
dat het bestuur zich afvroeg, of men wegens de opstandige houding van sommige bewoners
dat jaar wel kerstfeest kon vieren.
In de strenge winter van 1929 werden er dagelijks 71 porties eten extra gekookt ter uitde-
ling in de gemeente.
In 1942 kregen enkele bewoners van Huize Vreedenhoff te Arnhem, dat door de Duitsers
ontruimd was, tijdelijk onderdak in Oosterwolde. In 1944 werden enkele evacués uit
Arnhem opgenomen.
Bij de beschieting van Velp werd de gang tussen hoofdgebouwen mannenzaal verwoest.
De toenmalige Moeder van het huis, mevrouw De Blaey, kwam in april 1945 door een gra-
naatscherf om het leven.

Feestelijke viering
De inwijding van de reeds genoemde nieuwe bouw in 1973 werd op allerlei wijzen feeste-
lijk gevierd. Ook nu, bij het 100-jarig bestaan, is er voor bestuur, personeel en bewoners al-
leszins reden in dankbaarheid bij het bereikte stil te staan.
Per 1 oktober is ook de directeur P.M. van der Werf, na 17 jaar toegewijd werk, gepensio-
neerd, om opgevolgd te worden door mevrouw W.M. Jillings - van Arragon.
Het tehuis telt nu rond 100 verzorgden en - inclusief 7 vaste stafmedewerker(st)ers - 59 per-
soneelsleden (onder meer in deeltijdfuncties).
Het is een gelukkige gedachte geweest in een speciaal gedenkschrift de lange periode sinds
de oprichting te overzien, een stuk sociale geschiedenis over dit oudste Verzorgingshuis in
de gemeente Rheden.
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EEN SCHOTEL VOOR FUNPROEVERS. . .
door S.A. Doevendans

Begunstigd door een zonovergoten dag, bezochten vrijdag, 30 augustus 1.1.een zestigtalle-
den van onze Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal de rijk bourgondisch-aandoende
hoofdstad van Hertog Jan, Den Bosch.
Wij rukten aan op de Citadel: "Willem-Marie". Niet met de bedoeling om dat fort in te ne-
men; 't omgekeerde was eerder het geval. In 1637 had stadhouder Frederik Hendrik, de
Stedendwinger, deze vijfpuntige fortificatie laten aanleggen om de goed-spaanse, katholie-
ke bevolking onder de duim te houden. Spottend werd de citadel dan ook wel "de
Paepenbril" genoemd.
Ter wille van het verkeer (die grote grond-slok-op!), werd één "poot" van de vijfhoekige-ra-
velijnen-ster ge-amputeerd, ten gevolge waarvan huidige bezoekers van een prachtig uit-
zicht kunnen genieten. De aannemer had destijds, in 1637, dit karwei goedkoop kunnen af-
leveren, want om een wijds schootsveld te verkrijgen had men enkele naburige kloosters,
alsook de gothische SS. Petrus- en Pauluskerk afgebroken. De afbraakstenen benutte men
voor de nieuwbouw. Er is nimmer een schot gelost! ! !
Later ingericht tot militaire-gevangenis, werd in 1960, na grondige restauratie, de citadel
tot provinciaal- en gemeentelijk archief verheven, Een vernuftige plafond-constructie, over
de binnenplaats, vermeerderde de archief- studie-gelegenheid- ruimte aanmerkelijk.
In de kantine-kelder wachtte ons een kop koffie/thee, vergezeld van een bolleboos van een
Bossche-slagroombol, gedekt door een muts van chocola. Na nog een laatste blik te hebben
gewaagd aan kruithuis en kunstwerk op het voorplein, te weten een aantal gespleten, dode
populieren, geperst in een bed van beton (men hoopt, dat na verloop van tijd een afdruk
van dat voorbijgegane peppelleven in de moderne betonlaag te zien zal zijn: symboliek met
het archiefwerk), bracht ons de bus met zijn onvolprezen chauffeur en bereidwillige gids
tot bijna bij de Binnendieze.
Hier kon men kiezen: een stadswandeling maken onder leiding van mevrouw De Bekker, of
een boottocht over de Binnendieze. Dus: "Voor elk wat wils". Velen kozen voor 't laatste.
Aldus daalden ook wij af. Niet in "de buik van Parijs', maar "in de ingewanden van Den
Bosch".
Drie open-boten-met-elektrische-aandrijving en een rustig-vertellende schipper, droegen
ons door donkere verwulf ten, sommigen meer dan tweehonderd meter lang. Langs achter-
tuinen met dichtgemetselde traptreden.
Knap-gebouwde gewelven, honderden jaren oud, torsten metershoge muren op hun gebo-
gen, vergrijsde ruggen. .. Nog was de restauratie niet voltooid.
In 't jaar 2000 hoopte men vijf kilometer klaar te krijgen. En dan te bedenken, dat op som-
mige punten, dagelijks, honderden voor-ons-onzichtbare personen-auto's over onze hoofden
suisden. .. Om stil van te worden ...
Nou, dat waren wij dan ook! 'n Rustgevende, unieke boottocht van een drie kwartier tijd.
Toen wachtte ons in de Raadskelder, onder het stadhuis een Echt Brabantse Koffie-tafel!
Allerlei heerlijkheden, uitgebreid op de menukaart vermeld, streelden ons verhemelte!
't Enige dat ontbrak, was de gemelde "brandewijn-met-suiker". Vermoedelijk koesterde het
bestuur de angst, dat wij, na nuttiging hiervan, wat al te luidruchtig de Sint Jan zouden be-
treden .. ?
Na de prettig-verlopende lunch zette mevrouw De Bekker uiteen hoe men tenvolle van de
prachtige plafondschilderingen, die weer met de grootste zorgvuldigheid tot leven waren

6



gebracht, kon genieten. Hoe men tengevolge van de vele walmende kaarsen-pitten, ter ere
van Maria, roetlagen had moeten verwijderen, alvorens tot restauratie te kunnen overgaan.
Daarna wandelden wij naar dat godshuis, deze wonderschone kathedraal. Dit gebed in
steen, met zijn gothische vensters: de toegespitste vingertoppen, als in gebed geheven ...
Maria-kapel, Sacraments-kapel, houtsnijwerk aan koorbanken . .. 't Spreekt alles voor
zichzelf.
Om half vier werden wij verwacht in het Zwanenbroedershuis, 't gebouw van de "Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap".
Daar, in de zaal waar de Zwanenbroeders vergaderen, deelde ons zeer-ijverige bestuur in de
pauze, kopjes en schoteltjes uit, serveerde heerlijke cake en verkwikte onze kelen met kof-
fie of thee.
Een collega-archivaris van onze heer W.J. Meijerink zette uiteen, wat de
Zwanenbroederschap bedoelde te zijn. Beslist geen al-wat-oudere-herenclub, die eenmaal
per jaar, op de laatste zaterdag van april in de rijkversierde Sacramentskapel bijeen-kwam,
daarna met elkaar at en verder: basta! en zekr niet voor het jaar 1629!
De armenzorg kreeg grote aandacht: roggebrood-uitdeling, kleding, schoeisel. Van oor-
sprong stond de Maria-verering centraal: "Maria, de lelie onder de doornen". Veel Maria-
gedenkdagen. Alleen zij, die de tonsuur droegen konden aanvankelijk lid worden. Later
mochten ook anderen toetreden: naast de "gezworen leden", "buitenleden" uit Zwolle,
Deventer.
Na de inneming van Den Bosch, 1629, dreigde opheffing van de broederschap. Gelukkig
werd in 1642 tussen Katholieken en Gereformeerden een overeenkomst bereikt: 18 gezwo-
renen Katholiek, 18 Reformatorisch. Grondbeginselen: broederlijke eenheid, bijstand voor
elkaar.
In de eetzaal kon men nog twee stukken bewonderen van het tweede altaar, in 1475 door
Adriaan van Wezel vervaardigd. Het doel van de bijeenkomst - thans, is het bevorderen van
de oecumene. Vooral in de Slangenburg te Doetinchem wordt dit in praktijk gebracht. Om
tot lid te mogen toetreden moet men oneindig veel geduld opbrengen. Spreker werd, na 24
jaar candidaat-lid eindelijk opgenomen, getuige zijn groen lint met ingekorte
Zwanenbroedersspreuk: "Sicut (lilium inter spinas)". De "lelie temidden van de dorens" had
men moeten afsnijden ...
Ten gevolge van streng-doorgevoerde Calvinistische beginselen zijn wel meer "lelies" uit
het veelkleurige boeket van liturgie en eredienst weggesneden. Wij denken hierbij bijvoor-
beeld aan het gebruik van de orgels . .. Totdat men ontdekte, dat zij van nut konden zijn
om 't vaak-erbarmelijk Psalm-gezang te steunen en te begeleiden. Leiden pas in 1637;
Dordrecht 1638; Haarlem, januari 1641: "onder de bedieninge des H. Avontmaels als men
den Psalm songh, het orgel heeft gespeelt, sonder kennis se ofte voorweten van eenigh lit
des kercken-raeds ende tselvige grote alteratie. heeft gernaeckt", uit het Kerkeraadsarchief
No. lOb, Acta 15 januari 1641.
0, ja! Vanwaar die Zwaan, op het dak?
Dit had te maken met het koninklijk recht van zwanendrift. Men dacht hierbij aan de
Hertog van Brabant, de Graven van Buren en Egmond.
Na een vlotte terugreis bereikten wij onze eigen omgeving. Alle hulde aan de excursie-
commissie, die ons zo'n heerlijke dag voorschotelde!
Zelfs voor degenen, die moeilijk ter been waren.
Een schotel voor fijnproevers!
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door H. Stam

HEER STEVEN VANBYMMEN,
OUDST BEKENDE BEWONER VANAVERHAGE

De in 1985 overleden heer H. Kerkkamp voerde ons enige decennia geleden al door de ge-
schiedenis van Averhage en andere adellijke behuizingen in Velp door middel van zijn in
1964 uitgegeven boekje 'Kasteel Biljoen en daar rondom'. .
We zijn thans in staat een generatie aan de oudste bewoningsgeschiedenis van Averhage
toe te voegen, dankzij de inmiddels in druk verschenen Stadsrekeningen van Arnhem, met
name het eerste deel hiervan.
We lezen daarin dat gedurende de jaren 1357 en 1365 nu en dan Arnhemse stadsboden wer-
den uitgezonden naar 'dominus Stephanus' op Averhage. In die tijd komen meerdere perso-
nen van verschillende families voor die de voornaam Stephanus of Steven droegen. Geen
van die anderen wordt echter met de titel 'dominus' aangeduid. Soms lijkt het of Stephanus
Ploegh wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld op de pagina's 245 en 247 van de genoemde re-
keningen. Vergelijking met andere posten leert echter dat op de bewuste bladzijden een
komma tussen 'dominus Stephanus' en 'Ploegh' had moeten staan. Mede moge dit blijken
uit andere posten waarin dit wel gebeurd is en/of waar deze namen nog gevolgd worden
door een rij andere Arnhemse schepenen. Bovendien zijn er posten waarin beide afzonder-
lijk worden genoemd zoals op bladzijde 119 'littera domini Stephanis ~ Stephani Plogh'.
Daar waar Stephanus Ploegh afzonderlijk vermeld is wordt zijn naam nimmer voorafgegaan
door de titel 'dominus' (heer).
Voor de Arnhemmers en Velpenaren was het destijds geen vraagstuk wie met 'dominus
Stephanus' werd bedoeld. Wij moeten het met de summier overgeleverde teksten uit die tijd
nauwkeurig uitzoeken.
Gezien zijn positie en titel 'heer' zullen we in hem de Stephanus van Bymmen moeten zien
die in 1345 ridder wordt genoemd en dan aanwezig is als getuige bij de bevestiging door
hertoging Alionora van de wijn- en bieraccijnzen, benevens de gruitaccijns aan de stad
Arnhem. (Nijhoff 11. no. 11) In hetzelfde jaar vinden we hem als richter te Arnhem en
Rheden (verzameling van Spaen) terwijl hij in 1350, samen met Dirk (Theodoricus) van
Arnhem, door hertogin Alionora en haar zoon ReinaId tot rentmeester wordt aangesteld
(Nijhoff-ll. no. 44)
Tijdens de jaren 1353, 1355 en 1356 verschijnt hij ook, samen met Dirk van Arnhem, in de
stadsrekeningen van Arnhem. Heer Stephanus treedt regelmatig op in de omgeving van de
Gelderse hertogen Reinaid en Eduard, in 1355 werd hij door ReinaId bevestigd in de pacht
van de gruit te Arnhem, de tolgelden van de drie jaarmarkten aldaar alsmede met inkomsten
te Wageningen en in Arkmede bij Nijkerk.
Zijn echtgenote werd 1361 door de stad Arnhem vereerd met vier kwarten wijn, in hetzelf-
de jaar werd zij, samen met de vrouw van Riquinus van Berentrade en jonkvrouwe Aleydis
van Leyenberch (de laatste uit een tak van het adellijke geslacht van ArkeI), nog eens ont-
haald op zes kwarten wijn. Ook Riquinus van Berentrade was in die jaren enige tijd richter
te Arnhem en te Velp en woonde vermoedelijk eveneens alhier. Over hem en zijn familie
hoop ik t.z.t. nog eens iets te publiceren. Keren we echter terug tot Stephanus van Bymmen.
In de Arnhemse rekeningen komt hij soms onder zijn volledige naam voor, meestentijds
echter als 'dominus Stephanus'. De laatste maal dat een Arnhemse stadsbode hem bezocht
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was in 1365, sedert 1366 wordt hij in 't geheel niet meer genoemd en zal dan dus overleden
zijn. Daarna treedt Johan Mompelier op als bewoner van Averhage met wie Kerkkamp, vol-
gens de toen bekende gegevens, de bewoning geschiedenis van dit huis laat aanvangen.
Johan Mompelier blijkt de schoonzoon te zijn van heer Steven van Bymmen, in verband
met enige Stichtse (utrechtse) leengoederen in Eist (Overbetuwe) en Velp wordt hij vermeld
als echtgenoot van diens dochter Katharine van Bymmen. Door deze familieband wordt de
verkrijging van Averhage door Johan Mompelier duidelijk. Hij noemde zich later, evenals
zijn nakomelingen, van Averhage.
Steven van Bymmen verschijnt hiermee als oudst bekende bewoner en eigenaar van
Averhage. Mogelijk was hij tevens de eerste en heeft hij het laten bouwen. Hij kwam van
elders naar onze omgeving. Zijn vader, eveneens Steven geheten, was voor 1324 eigenaar
van het goed Bymmen 'by den waude' aan weerszijden van de Niers in het toenmalige
Overkwartier. De zoon maakte, kennelijk in het gevolg van de Gelderse hertogen, carrière
wat hem hier deed belanden.
Kennelijk misleid door de ontbrekende interpunctie in de gedrukte tekst van de Arnhemse
stadsrekeningen, in de vorm van komma's tussen de verschillende persoonsnamen, kwam
R.C.M. Wientjes in zijn bijdrage: Arnhem, Wageningen en het veer op de Praets in Bijdr.
en Meded. Gelre deel LXXVI, 1985, p. 9 e.v., tot de conclusie dat er een, overigens elders
nergens gesignaleerde, dominus Stephanus Ploech moet hebben bestaan. Bedoelde inter-
puncties zijn in de originele tekst van de rekeningen veelal niet geplaatst. Prof. Alberts zegt
ervan: 'slechts bij opsommingen zijn tussen de woorden komma's geplaatst' in de gedrukte
tekst. (Inleiding Stadsrek. deel I blz. XIV). Bij de opsommingen van persoonsnamen is dit
niet steeds consequent geschied, wellicht ook omdat bij de transscriptie van de rekeningen
de twee verschillende personen niet zijn onderkend. Daar waar in de tekst staat: 'dominus
Stephanus Ploech' had dus moeten staan: 'dominus Stephanus, Ploech.'. Een enkele maal is
de komma wel geplaats tussen Stephanus en Ploech, zoals op blz. 241 van het le deel.
De figuur 'dominus Stephanus Ploech', naar Wientjes veronderstelde een verder onbekende
geestelijke omdat hij hem niet kon plaatsen, heeft derhalve naar mijn opvatting niet bestaan.
(zie noot 34 op pag. 15 in BM Gelre, 1985).

Bronnen (behalve de in de tekst genoemde): zie de Index in deel I van de Stadsrekeningen
van Arnhem door Prof. Dr. W. Jappe Alberts onder de trefwoorden:
Averhage : van Bymmen, Stephanus ; Stephani, Stephanus.
Voorts : Jhr. W.A. Beelarts van Blokland - Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse lenen in

Gelderland, 1907, p. 3 en 127.
Jkvr. Dr. J.M. van Winter - Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen,
1962, p. 299 en de tabel A IV. no. 3.
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Wij, de kinderen zijn verheugd,
want ook ons wacht grote vreugd
als ons hier de kerstboom wenkt
of wanneer een vriend iets schenkt.

Bij de redactie bevonden zich nog enkele artikelen in portefeuille door wijlen de heer
E.I. Kruiswijk lansen, waarvan wij hieronder één opnemen.

DE "INWIJDING" VANHET GEBOUW IRENE TE VELP
door EJ. Kruiswijk lansen t

In het jaar 1873 bestond in Velp het "Comité ter bevordering van Godsdienst en
Zedelijkheid". Leden waren ds E.E Kruijff, Ned. Hervormd predikant, C. Thomassen Sr,
A.ER.E.H. van Hasselt, rijksontvanger, AA.E.H. Roëll, mijningenieur, W. van Maanen,
bleker, GJ. Hekkers, tuinman, W. Thomassen Thzn, landbouwer en G. Kortlang, schilder.
Dit Comité kocht in dat jaar voor f 1536,50 een stuk bouwland aan de Noorder Parallelweg
voor de stichting van een gebouw, waarin zondagsschool, bijbellezingen, vergaderingen van
jongelings- en meisjesverenigingen enz. konden worden gehouden 1). Daarvoor was dat
het geval in een gehuurd lokaal aan de Emmastraat (nu is op die plek de groentehandel van
Gebr. Valen, no 57, gevestigd). De kosten werden gedragen door jonkvrouwe H.D. van der
Burch van Spieringshoek, eigenares en bewoonster van de buitenplaats De Schoonenberg,
overleden op 21 februari 1873 2). Haar overlijden was de aanleididng voor het bovenver-
melde comité om de handen uit de mouwen te steken. Wellicht stelde de nalatenschap het
mede in staat tot de aankoop van het terrein aan de Noorder Parallelweg over te gaan, hoe-
wel het van de diaconie der Ned. Hervormde gemeente nog f 2500,-- moest lenen om de
plannen te realiseren. 2)
Op 8 januari 1874 vond de "inwijding" van het gebouw, dat Irene genoemd, plaats door Ds
E.E Kruijff. De door hem uitgesproken rede verscheen in druk. De kinderen van de zon-
dagsschool zongen de volgende liederen; "dichter" onbekend:

Wat dan ons hier saam vergaart,
Zondagsschool of vreugd der aard,
altoos rijze een kindertoon
ook ter eer van 's Vaders Zoon.

Komt, staan wij dan allen
op de eeuwige Rots.
Niets.ja niets zal vallen
van de woorden Gods.

Zaaien wij met zorgen,
buigt zich ook ons hoofd,
d' oogsttijd komt op morgen,
God heeft het beloofd. (bis). 3)
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Het gebouw Irene heeft dienst gedaan tot 1914. Op 9 september van dat jaar werd als op-
volger het gebouw Naderbij, Kerkallee, hoek Schoolstraat in gebruik genomen (nu Stomerij
Albert). Naderbij is in gebruik gebleven tot 1938 om plaats te maken voor het N (ederlands)
H (ervormd) V (erenigings) gebouw aan de Stationsstraat (thans in gebruik bij Brinkman &
Germeraad BV).
Na 1914 was Irene o.m. in bezit van G.H. de Koning. In 1917 schonk deze 32 stoelen uit
het gebouw aan de Gereformeerde kerk, voor gebruik bij het H. Avondmaal. 4). In dat jaar
verkocht hij Irene aan de firma Sluis & Groot te Enkhuizen, een zaadteeltbedrijf, die er de
"erwtenpikkerij" in vestigde, welke in april 1912 in het verkooplokaal van de heer Van
Spanje aan de Kerkallee werd gehuisvest. Ik herinner me nog goed dat arbeidersvrouwen
met het uitzoeken van erwten, bonen en andere zaden een extra'tje verdienden. Het voorma-
lige gebouw Irene, op no 9 aan de Noorder Parallelweg, is thans in gebruik bij twee onder-
nemingen op het gebied van glazenwassersartikelen en vloerreinigingsmiddelen, Pronet BV
en Microtron Europe BY.

Gebouw Irene omstreeks 1910 Diacollectie
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

MEDEDELINGEN VAN DE REDACTIE

Noten:
1. H. Kerkkamp, Bouwstoffen voor de

geschiedenis van woondorp en streek
(Collectie Kerkkamp, Gemeente-
archiefvan Rheden) blz. 141, 158

2. H. Kerkkamp, Verloren luister, Velp,
1969, blz. 125

3. Met dank aan mej. Mengelder te Velp,
die mij de originele geschreven tekst
schonk.

4. Archief Gereformeerde Kerk Velp,
voorl. nr. 234

OPROEP
"Honderduit"
Voor u ligt nummer 99 van Ambt en Heerlijkheid.
Onder het motto "Honderduit" wil de redactie in het volgende nummer onderstrepen dat
Ambt en Heerlijkheid dan de mijlpaal 100 passeert.
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We roepen u op, aan dit nummer 100 uw medewerking te verlenen.
In het bijzonder aan hen die langer in Rheden of Rozendaal woonachtig zijn willen we vra-
gen een aardige of treffende herinnering aan een lokaal historisch voorval of een lokale his-
torische bijzonderheid - graag in wat beknopte vorm en zo mogelijk getypt - vóór maan-
dag 4 november toe te zenden aan het redactie-adres Hertog van Gelrestraat 5, 6891 AW
Rozendaal.
Bij voorbaat onze dank!
Alle naar de mening van de redactie in aanmerking komende inzendingen zullen in Ambt
en Heerlijkheid worden opgenomen, indien enigszins mogelijk in het komende nummer en
bij overvloed aan stof in het daarna volgende nummers van ons blad.
Woont u nog maar betrekkelijk kort hier, dan is het ook mogelijk een saillante herinnering
van een hier langer wonende plaatsgeno(o)t(e) op te tekenen en in te sturen. Vele oudere in-
woners van Rheden en Rozendaal beschikken over een levendige memorie en verteltrant.
Het is het waard, dat hun verhalen voor het nageslacht bewaard blijven. Ook dat kan een
functie zijn van Ambt en Heerlijkheid.
"Honderduit!" - Moge het gekozen devies voor ons komende nummer ook dank zij uw me-
dewerking bewaarheid worden.

Sigarenindustrie in Dieren
De heer Nas in Bilthoven is bezig aan het schrijven van de historie van de sigarenindustrie
in Dieren. Vooruitlopen op de voltooiing daarvan ontvingen wij van hem een bijdrage over
dit onderwerp voor Ambt en Heerlijkheid. De voorbereiding van dit nummer was reeds zo
ver gevorderd, dat wij de plaatsing hebben moeten opschuiven naar een volgend nummer.
Behalve die bijdrage had de heer Nas een verzoek aan zowel de redactie als aan de lezers
van A. en H. Met plaatsing van het onderstaande voldoet de redactie gaarne aan het tot haar
gerichte verzoek.
Het schrijven van de historie van een bedrijfstak die ruim dertig jaar geleden een einde
vond, vergt veel speurwerk. Hoewel ik in de afgelopen jaren veel hulp heb gehad, in het bij-
zonder op het gemeente archief in De Steeg, blijven er altijd lege plekken en onbeantwoor-
de vragen. Wanneer u nog enige bijzonderheden weet over de sigarenmakerijen in Dieren,
of zaken die daarmee in verband staan, dan zal ik het zeer op prijs stellen wanneer u mij
daarvan in kennis wilt stellen.
Ook foto's, berichten, knipsels, advertenties, etc., zijn van harte welkom.
Frans Nas
Soestdijkseweg 203
3721 AC Bilthoven
tel.. 030-286677

MEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Nieuwe leden: De heer en mevr J. Wannee, Rozendaal


