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Lezing
Op 21 oktober zal
mevrouw dra Judith Schuif
een lezing houden over
"Al Duivels Werk"
Resten van heidendom in
Nederland. Bomen, stenen,
bergen, bronnen, enz.
Mevrouw dra Judith Schuif is
universitair docente bij de faculteit
Sociale Wetenschappen aan de
Rijksuniversiteit van Utrecht.

Plaats: Grote Zaal onder de Gereformeerde kerk, Parkstraat te Velp
Aanvang: 20.00 uur
Entree voor niet-leden f 2,50

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



Nieuwe leden:
de heer en mevrouw J.W. Boehmer
de heer en mevrouw de Bruyn-Barendregt
mevrouw A.I.M. Akkermans-Praagman
de heer G.D. Licht

Velp
Velp

Rozendaal
Rozendaal

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

In verband met ziekte van de heer Meijerink is het telefoonnummer, waar u
eventueel met uw vragen en opmerkingen terecht kunt, tijdelijk gewijzigd in:
085-647898, ten name van de penningmeester G, Krikhaar. U wordt verzocht
bij voorkeur 's avonds te bellen, na 7 uur.

Op 21 juni 1.1. was het bestuur vertegenwoordigd bij de feestelijke ingebruik-
neming van de Dierense toren. Het verheugt het bestuur bijzonder dat na lan-
ge tijd van zorgen en moeite, nu een goede bestemming is gevonden voor de
toren en spreekt de wens uit dat Dieren zijn vreugde aan deze gerestaureerde
toren zal beleven.

Op 25 juni 1.1. was het bestuur vertegenwoordigd bij de officiele overhandi-
ging van de kerkenpad folder aan de pers. Een particulier initiatief van de be-
heerders van onze monumentale kerken met financiële ondersteuning van de
gemeenten Rozendaal en Rheden, is er geslaagd om deze kerken zodoende
onder een grotere publieke belangstelling te brengen en een gezamenlijke, ge-
lijktijdige openstelling te bewerkstelligen.

MEDEDELING VAN DE REDACTIE

Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen dat het nummer van Ambt en
Heerlijkheid, dat uitgegeven is ter ere van het huwelijk van Prinses Juliana
met Prins Bernard, niet voorzien was van de gebruikelijke aanhef.
Door het samenvallen van ziekte- van enkele leden van de redactie is aan het
toen uitgekomen nummer niet die aandacht gegeven, die vereist is.
Het vorige nummer moet dus als aanhef hebben:
Ambt en Heerlijkheid mei 1987/no. 87"

Wij wensen de heer Meijerink die reeds lange tijd zijn werk niet kan doen een
algeheel herstel toe en hopen dat hij in het najaar weer op zijn vertrouwde
plaats aanwezig zal zijn.

In tegestelling tot wat in het vorige nummer is vermeld, luidt het adres van
het secretariaat van de Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal":
mevr. L. Bos - Lakerveld, C. Loudonlaan 6, 6891 AV Rozendaal
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NAMEN IN RHEDEN door Adr. Kolkman

Het voorliggende artikel is een vervolg op hetgeen reeds vermeld is in nr. 86. Er zijn
enkele reacties daarop binnengekomen en de redactie stelt voor om aan het eind van
deze serie, alle op-, c.q. aanmerkingen in één keer te vermelden.

"Elsweide": de naam komt voor in een acte d.d. 26 juni 1780. Deze ac te bevindt zich
in het archief van Bilj oen 67.
De ligging van de weide is onbekend.
"Elverkink ": de Westfaalse graaf Henrices van Dalen schonk in 1256 dit goed, gelegen
te Rheden aan de prior en broeders van het klooster Mariëngaarde te Groot-Burlo in
Westfalen.
De ligging is onbekend.
"Fort": oudere personen uit Worth-Rheden herinneren zich dat in hun buurtschap
gesproken werd over een plek, genaamd het 'fort'.
Zie: 'Oranje-fort'.
"Frankenhof'": is de naam van een boerderij, gelegen naast de Bagynenhof aan de
Zutphensestraatweg. De boerderij heeft momenteel huisnummer 5 en wordt bewoond
door de fam. Oosterink. De 'Frankenhoff' behoort toe aan Biljoen.
Volgens Kerkkamp's 'Historie van Velp en Rozendaal' heeft de oude markegrens tus-
sen de marken van Worth-Rheden en Velp gelegen ten westen van deze boerderij (blz
54). Hieruit volgt dat deze boerderij oorspronkelijk behoort zou hebben tot de
Worth-Rhedermark.
De naam komt voor in de acte van Biljoen 67, 26 juni 1780.
Ook is bekend dat David Henny in 1815 de 'Frankenhoff' heeft gepacht, tegelijk met
zeven schaapsdriften.
"Franse Kerkhof": dit is gelegen ten noorden van de Ossendaalse Allee.
De Franse troepen die na de nederlaag in Rusland in 1812 terug moesten trekken, kon-
den ondanks toevoer van verse en nieuwe legers, evenmin de volkerslag bij Leipzig win-
nen. Deze slag werd geleverd op 16-19 september 1813. Na.deze nederlaag trokken zij
terug op de Rijnlinie. In het kader van deze terugtocht moesten de Franse troepen
voortdurende gevechten leveren met de hen achtervolgende Pruisen. Deze Pruisen had-
den in de loop van 24 november 1813 de Steeg en Rheden bezet.
In de nacht van 24 op 25 november waren in Velp extra Franse troepen gelegen ter
sterkte van 700 man. In de loop van 25 november kregen de Fransen de Pruisen in zicht
die Rheden bezet hielden. Door de heftige Franse aanval moesten de Pruisen Rheden
weer prijsgeven en trokken terug in de richting van de Steeg. Daar kwam de rijdende
artillerie van de Pruisen ter versterking en nu moesten de Fransen wijken. Zij trokken
terug in twee colonnes. Eén colonne ging door de bossen, richting Zijpenberg en Os-
senberg, doch telkens kwamen zij opnieuw in contact met de achtervolgende Pruisen.
Nog éenmaal probeerden de Fransen stand te houden en wel op de Keienberg en in de
Ossendaalse Allee. Het lukte hen niet en zij moesten de wijk nemen naar Arnhem.
De gesneuvelden werden op éen plek begraven en hoewel er ook Pruisische gesneuvel-
den waren, die in hetzelfde graf werden gelegd, heeft deze plaats steeds de naam gehou-
den van 'Franse Kerkhof'.
"Galstraete": is de naam van een weg in Rheder- en Worth-Rhederholt.
De ligging is niet bekend.
De naam wordt genoemd in het register op de lenen der Barmerheerlijkheid Baer, Gelre
1926 door dr. J:S. van Veen/blz 85.
Daar staat vermeld: '(dat) er vier hoeven lands (zijn) in eener maat aan de Galstrate in
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Rheder- en Wordtrederholt'. Als gebruiker wordt genoemd: 'Geerlich PutselIer, ver-
mits overlijden van zijn vader, 11 juli 1484 In een voetnoot wordt nog meegedeeld dat
de pastoor van Rheden een derde deel hiervan heeft. De naam Galstraat komt meer
voor: tot de bezittingen van de heerlijkheid Lathum behoorde een weide, welke gelegen
was aan de weg 'langs de graften van 't huis te Lathum ende de Galstraet'. Zie: Bijdra-
gen en mededelingen Gelre X - 1907: Lathum door dr. J.S. van Veen/blz. 35.
"Gal vanDel": is de aanduiding van een plaats waar grint werd gedolven. Dit grintgat
werd genoemd naar de eigenaar van de grond waarin dit gat was gelegen.
'Gat van Det' lag op het Rhedense Laag, even over de Laak en ten oosten van het brug-
getje. In de begin jaren zestig werd er in dit gat nog vuil gestort door particulieren.
"Geer": op 13 mei 1818 verkopen Aaltje van Arnhem, Johanna van Arnhem en Hen-
dricus van Arnhem, allen woonachtig te Rheden, een stuk bouwland genaamd de
'Geer' aan Willem van Zadelhoff, landbouwer wonende te Rheden. Het stuk bouw-
land is groot ongeveer 700 roeden en de verkoopprijs is 1210,-. De ligging is niet te
achterhalen. Wel is bekend dat aan de oostzijde van de 'Geer' grond lag die toebehoor-
de aan Daniel Zadelhoff, aan de zuidzijde aan Jan van Zadelhoff, aan de westzijde
Antonie van Zadelhoff en tot slot aan de noordzijde Gerret van Zadelhoff.
"Groenstraat of 'Groenestraat'": was de benaming van een weg in Worth-Rheden die
bij de IJssel begon, langs het huis 'de Brink' liep en verder ging via de huidige
Brinkweg. ..
Het eerste gedeelte van deze weg, vanaf de IJ ssel, is ook bekend onder de naam 'Koe-
peldijk' . Dit eerste gedeelte lag in de broekgronden van Worth-Rheden. Het gedeelte via
de huidige Brinkweg was de oude scheidingslijn tussen 'hoog' eh 'laag', dat wil zeggen
dat bij normaal hoog water van de rivier de IJssel deze weg niet onder liep. Hij ligt
op een hoogte van ± 12,50 mtr NAP. Het is de oude weg naar Rheden, die ongeveer
ter hoogte van het verdwenen huis 'Velper-end', afboog van de grote weg, overging
in de huidige Brinkweg en vervolgens liep langs de 'Kruishorst' , de 'Brink' en de
'Scherpenhof' en zo via de huidige Methorsterweg naar de dorpskern leidde.
De lijnboeren uit Dieren die in vroeger tijden, met hun paarden op het lijnpad langs
de IJssel, schepen stroomopwaarts naar Arnhem brachtten, keerden via datzelfde pad
terug naar Dieren. Daarbij moesten zij de grote bocht maken om het 'Rhedense Laag'.
Maar als men ging via de 'Groenstraat' van Worth-Rheden en zo verder naar de grote
weg in Dieren, sneed men een behoorlijk stuk af.
Dus dreven zij hun paarden via deze weg terug naar huis. De eigenaren van de
'Groenstraat' , de geërfden uit Worth-Rheden, verboden dit. De lijn boeren spanden
een proces aan, maar de geërfden wonnen het proces en nadien moesten de lijnboeren
via het lijnpad om het 'Rhedense Laag' weer naar huis terug.
De 'Groenstraat' was geen weg in de eigenlijke betenis van weg. Het was meer een ge-
meenschappelijke weide, waar in het midden een pad liepv-Volgens mondelinge overle-
vering was de weg in gedeelten afgezet en op het pad waren zelf-dichtvallende hekken
geplaatst. Deze hekken zouden hebben gestaan ter hoogte vande nu gesloopte boerde-
rij de 'Brink', bij de boerderij de 'Haesenbergh' en aan het eind even voorbij de 'Kruis-
horst'. De toegang tot de 'Munnikenhof' en de Roggeweg was eveneens afgezet met
een hek. De geërfden konden om niet een stuk vee te laten grazen op de 'Groenstraat' .
De 'Groenstraat' was op bepaalde plaatsen wel 30 mtr breed. Het nu verdwenen boer-
derijtje Brinkweg 1-3, schuin gelegen tegenover de Roggewegen dat tevens een eind
van de huidige Brinkweg aflag, grensde met zijn achteruitgang pal aan de
'Groenstraat'. . .
De naam 'Gróenstraat' komt herhaaldelijk voor in de geschiedenis van Worth-Rheden:



1663: verkoop van een hofstede door Willem Everwijn en zijn vrouw Johanna Kelff-
ken aan Godert Coninck welke is gelegen aan de 'Groenestraat'
± 1670 op de kaart 'Den Ysselstroom van Isseloort tot voor de stadt Deventer' door
Isaac van Geelkercken wordt het stukje 'Koepeldijk' aangeduid met 'Groene Str'.
± 1720 in een acte betreffende het Rhedens veer, staat vermeld: Claes Berents aan de
Groenstraat.
1773 een kaart gemaakt door Fred Beyerinck (?) vermeld: de waare situatie van de
Groene Straat (Worth-Rheden).
1930 raadsbesluiten over de aankoop van de markegronden, blz. 118 Gemeente Rhe-
den Sectie D - nr. 2557 weg als weiland (Groenestraat).
Mevrouw dr. Jo Daan schrift in haar artikel 'Van Akkermanstraat tot Wengersteeg',
Jaarboek Archief van de Graafschap 1980-1981, blz. 71 e.v. dat er opvallende verschil-
len zijn tussen de aanduiding van de wegen in het westen van ons land ten opzichte
van, met name, de Achterhoek en Liemers. In deze laatste streken zijn veel wegnamen
die uitgaan op straat of steeg en die gelegen zijn buiten de bebouwde kom en soms,
maar niet altijd, verhard. Het is niet gemakkelijk daar een verklaring voot te vinden
en doordat de namen zo oud zijn, moeten we maar raden hoe of die wegen eeuwen
geleden waren. Deze wegnamen zijn geen eigenaardigheden van de Achterhoek of Lie-
mers, maar wel van de hoger gelegen delen van ons land. Oorspronkelijk waren straten
waarschijnlijk verharde wegen, want straat is een verkorting van het latijn 'via strata',
wat betekent: weg die geplaveid is. In de middeleeuwen zou de betekenis van verharde,
geplaveide weg reeds vervaagd zijn, want dan wordt met straat eveneens aangeduid een
onverharde weg. In dit artikel wordt over zogenaamde 'groenstraten' medegedeeld dat
deze waren; een brede grasstrook met hekken en afrastering die geopend konden
worden, afgesloten .... ' Dat soort straten zijn daar (in de Achterhoek) veel meer geweest,
de koeien konden er op grazen. Dit laatste wordt aangehaald met betrekking tot een
bepaalde straat in Netterden. Daarnaast wordt er ook een boerderij genoemd 'de
Stroatweide', een naam waarin zowel straat als weide =maat =groen voorkomt.
Leggen we dit verhaal naast de bekende gegevens over onze Groenstraat, dan constate-
ren wij:
a. dat de laatste bewoners van de boerderij de 'Brink' een weide, die naast de

vroegere Koepeldijk lag, door hen in de zeventiger jaren nog 'de straat' werd
genoemd

b. de beschrijving van de weg in de Achterhoek komt overeen met de mondelinge
gegevens over de 'Groenstraat' in Worth-Rheden.

c. de 'Groenstraat' lag (ligt) op een hoogte waarbij deze weg practisch niet door
het water werd overstroomd.

Waar het verkeer, van de vroegste tijden uit, zich langs de rivieren heeft voortbewogen,
zou een voorzichtige conclusie kunnen luiden, dat dit gedeelte weg, een zeer, zeer oud
gedeelte is. Ten aanzien van het 'geplaveid' zijn van de eerste straten, merkt mevrouw
Daan op dat een andere betekenis van het Latijnse woord strata inhoud: gebaand, vlak
gemaakt.
"Grote Brij": volgens mondelinge overlevering is dit de naam voor een stuk grond,
gelegen tussen 'Heuven' en de Schietbergseweg, aan laatst genoemde weg. 'Kleine Brij'
was de naam voor de grond aan de Schietbergseweg. waarop thans de huizen staan.
In de Steeg kende (kent) men nog 'De Brey', het stuk land ten zuiden van de Hoofd-
straat, tussen Oversteeg en Smidsallee (Zie van steeg tot De Steeg, R.H .. Hofenk blz.
42 en kaart na blz. 11).
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"Grote Vallei": is de naam voor en gedeelte van het erosiedal over Heuven. Dit dal
is nog herkenbaar aan de 'Heuvenseweg' en zet zich verder voort via de boerderij
'Midden-Heuven', het pad langs het caravan kamp en dan het gedeelte dat 'Grote Val-
lei' wordt genoemd. Voorbij het hek vinden we de dammen die in 1909 zijn aangelegd
om de grote watervloed in zijn vaart te remmen die ontstond bij hevige regenval.
"Grote ValleiKoepel": deze koepel lag aan het eind van de 'Grote Vallei', aan de weg
van Zijpenberg naar de Posbank. De Burg. Bloemersweg bestond toen nog niet. De
'Grote Vallei Koepel' lag ongeveer 250 m voorbij de afslag naar de brandtoren. Deze
koepel is niet te verwarren met Koepel de Kaap. Deze lag (ligt) ten oosten van de Posbank.
Op een wandelkaart, uitgegeven door de Vereeniging Algemeen Belang voor Velp en
Rosendaal in 1926 staat de 'Grote Vallei Koepel' nog aangegeven.

Bovenstaande foto staat afgedrukt in het tijdschrift VVV voor de gemeente Rheden en
Rozendaal, 21 augustus 1929, no 7. Het onderschrift vermeld:
"Zoodra de verharde weg Zypenberg-Posbank gereed was, heeft de gemeente Rheden
aan dezen weg den hierboven afgebeelden koepel laten plaatsen, uitzicht gevende op
de groote vallei in het heide-heuvelland achter Heuven. De koepel is genoemd: De Groote-
Valleikoepel"; zij biedt een verrukkelijk uitzicht."

"Hagenau ": is gelegen achter de 'Onzalige Bossen' en is genoemd naar de plaats Hage-
nau in de Elzas.
In 1864 kocht M.E. Havelaar deze gronden van A.F. Bouricius. Deze Havelaar had
bosbouw gestudeerd in Hagenau en hij gaf aan zijn bezit dezelfde naam. Havelaar is
in 1865 overleden in zijn huis Bernhalde te Ellecom.
"Haslandsche boschje": deze naam is te vinden in een acte waarin vermeld wordt dat
D. W .A. Brantsen in 1797 koopt het 'Haslandsche boschje'.
De ligging wordt niet aangegeven.
(Huisarchief Rhederoord, dossier 77 no. 99).
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"Haveland": is de naam van een stuk bouwland aan de Schaarweg nabij de IJssel te
Rheden. Het wordt aangeduid met Sectie D nr. 1010, is groot 64 aren en 62 centiaren.
Het wordt genoemd in een. bewijs van eigendom voor de heer Nicolaas Jan Albertszoon
Heloma, gedateerd I november 1906.
In de Raadsvergadering van de gemeente Rheden op 30-31 october 1978, agendapunt
4, wordt voorgesteld het industrieterrein te Rheden de naam te geven van 'Haveland ' .
Deze officiele naamgeving was nodig want Rijkswaterstaat wilde verwijzingsborden
aanbrengen op de IJsselweg (A 48) ten behoeve van dit terrein, als dit terrein een offi-
ciele naam zou dragen. Het voorstel is aangenomen.
"Haesenbergh " of "Hazenberg ": is de naam van de boerderij gelegen op de splitsing
Brinkweg en Worth-Rhedenseweg. Het is momenteel de meest karakteristieke boerde-
rij in Worth-Rheden, Bij de boerderij staat nog de oude schaapskooi. Wanneer de
plannen van de gemeente om in Worth-Rheden te gaan bouwen, doorgang vinden, zal
deze boerderij gesloopt worden en evenals de fraaie boerderij 'de Brink' totaal
verdwijnen.
De naam 'Heasenberg' of 'Hazenberg' komt voor op een kaart getekent in 1659 door
1. van Geelkerkcken. Het is een gekleurde kaart en bevindt zich in het rijksarchief te
Arnhem, inv. nr. 585, Alg. Kaartenverz. nr. 679.
In het archief van Brantsen nr. 583 bevindt zich een acte, betreffende aankoop door
Willem Everwijn van het goed de 'Haesenbergh' in 1664-1665.
In hetzelfde archief van Brantsen zitten onder nr. 26 diverse quitanties tussen 1677 en
1738. Zij betreffen een jaarlijkse uitgang uit het goed de 'Haesenbergh' aan de pastorie
te Rheden.
Eveneens zit in het archief van Brantsen onder nr. 583 een acte met een licht geschon-
den zegel. In deze acte deelt de rechter van Arnhem en van Veluwezoom, Johan van
Scerpenzeell, op 21-1-1516 mede dat Baldewijn van Waitteren en zijn vrouw overdra-
gen aan Arndt ten Bekem (?) het huis en de hof genaamd 'Hasenbergh' dat gelegen
is in het kerspel Rheden en in de buurschap Worth-Rheden.
(ln de gemeente Brummen is de straatnaam 'Hazenberg' bekend. De herkomst van de-
ze naam kon men mij aldaar in 1981 niet mededelen).
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HET HUIS BOLLINKSPOORT TE VELP door E.l. Kruijswijk lansen

Zo menigmaal vroeg mij een Velpenaar "Wat beduidt toch die naam Bollinkspoort"?,
doelend op het huis President Kennedylaan 35 en 37 in Velp. "Heeft daar soms een
kasteel gestaan?" Bij veel mensen schijnt de gedachte te leven dat een poort Of bij een
kasteel Of bij een ommuurde stad dient te behoren. Vergeet dat maar: in onze streken
kennen we toch de benaming "tuinpoortje" voor een hekje en de Velpse Poortstraat
(doodlopend zijstraatje van de Wilhelminastraat) leidt echt niet naar een kasteel, maar
naar de tuinpoort van het voormalige landgoed De Schoonenberg!
Het huis Bollinkspoort dankt zijn naam aan mr. Jacob Bollinck, die we in het jaar
1635 in een rechtzaak tegenkomen. Ik vond dat gegeven en nog wat bijzonderheden
in H. Kerkkamps "Bouwstoffen voor de geschiedenis van woondorp en streek" (Col-
lectie Kerkkamp, Gemeentearchief van Rheden). Jacob Bollick spreekt in rechten Fre-
drik Brouwer aan, die in mei 1634 drie eikenbomen heeft laten omhakken en wegvoe-
ren die Jacobs eigendom waren. Deze stelt dat hij ongeveer 38 jaren zijn hofstedeken
in eigendom heeft in "rustig possessie ende gebruick".
11) 1767 is het erf Bollinkspoort het eigendom van de weduwe van Derk Bos, Roelofke
Willems bestaande uit het huis, twee schuren, hof en boomgaard. In 1780 wordt Jan
Bos de eigenaar, in 1822/23 zijn dat de erven Bos.



BARBIERS OP KASTEEL ROZENDAAL door H. Stam

We krijgen enige indruk van de omvang van Bollinkspoort in de vorige eeuw als we
lezen in H. Kerkkamps "Historie van Velp en Rozendaal, blz. 297 dat Jan Bos in 1824
grond langs de Kerkstraat verkoopt voor wegverbreding en dat dezelfde, vermeld als
eigenaar van de boerderij Bollinkspoort, in 1838 voor /800,- een stuk grond aan de
Kerkstraat afstaat voor de bouw van de nieuwe Hervormde kerk. De kadastrale kaart
uit 1832 geeft dan ook aan dat het gebied, begrensd door President Kennedylaan -
Brugweg - Kerkstraat - Kerkpad, bij Bollinkspoort behoorde.
Kerkkamp vermeldt nog in zijn "Bouwstoffen" dat de tekenaar Eugène Rensburg in
1919 een tekening van Bollinkspoort heeft gemaakt. Het hoeft geen betoog dat het
huidige Bollinkspoort alleen maar de naam draagt van de voormalige boerderij.

Barbiers als heelmeesters of chirurgijns komen sedert de 14e eeuw regelmatig voor, zo
ook in de omgeving van de hertogen van Gelre. In 1396 behoorde Deric Barbier tot
het 'huysgesinde' van Rozendaal en kwam daarmede in aanmerking voor een mantel
op kosten van de hertog. Voor hem werd vijf ellen 'grauwes' (grijs laken) beschikbaar
gesteld alsmede vier ellen 'wits' voor de voering.
In 1415 is sprake van 'meister' Henric Barbier wiens paard enige malen in de stallen
van het kasteel achterbleef toen de hertog naar Hattem reed. Waarom het bar-
bierspaard er bleef staan wordt niet aangeduid in de desbetreffende rekening, die van
Geerloch van Afferden, korenrneester van de hertog. Wel wordt vermeld dat Henric's
paard voor rekening van de hertog werd gevoederd. Vermoedelijk wilde Reinaid IV,
de toenmalige hertog, een heelmeester bij de hand hebben en is Henric de Barbier in
één van de karossen in het hertogelijk gevolg mee gereden.
Overigens bevond deze Henric zich in 1405, dus tien jaren eerder, al onder degenen
die vanwege de hertog werden bedacht met een os bij gelegenheid van de jaarlijkse
slacht die in het najaar plaats vond. Waarschijnlijk heeft deze barbier niet tot het Ro-
zendaalse 'huysgesinde' behoord en is hij identiek met de Henric Barbier die tussen
1400 en 1422 in de Arnhemse stadsrekeningen voorkomt. In die jaren was hij aktief
bij de genezing van meerdere Arnhemmers die tijdens veldtochten gewond waren ge-
raakt. Vermoedelijk woonde hij in Arnhem en verrichte hij zijn heelkunst zowel ten
behoeve van de stad als van de hertog.
Ook in latere jaren vinden we een barbier met dezelfde naam in Arnhem en in Rozen-
daal. In 1427 was Jacop of Jacob de Barbier meerdere malen op het kasteel. Uit aante-
keningen van de hertogelijke rentmeester blijkt zijn aanwezigheid in de regel slechts
een tot vijf dagen te hebben geduurd. Soms was hij er samen met een assistent wiens
naam als J eaxken, Seaxken of J aepken wordt gespeld. J acob wordt daarbij met
'meister' aangeduid, de ander daarentegen niet zodat deze diens leerling zal zijn ge-
weest. Soms bezochten ze Rozendaal gezamenlijk en werd hen op het kasteel een maaI-
tijd aangeboden. Soms waren de 'meister' of zijn assistent er elk afzonderlijk. In 1428
was Jacob er om enige gevangenen genomen Zassen (Saksen) te 'meisteren' . In die tijd
voerde hertog Arnold van Gelre strijd met Rudolf van Diepholt, kandidaat voor de
Utrechtse bisschopszetel. De Arnhemse stadsrekeningen over datzelfde jaar maken
melding van de gevangenneming van een aantal Saksen, huursoldaten van Utrecht, bij
Nijkerk. Tijdens hun gevangenisschap op Kasteel Rozendaal ontbrak het hen in elk
geval niet aan geneeskundige hulp.

Bronnen: G. van Hasselt, Rozendaal, blz 68,100, 145, 146, 196,200,218,221,229,243.
Prof. Dr. W. Jappe Alberts - de Stadsrekening van Arnhem.
vgl. H. Stam - Barbier als geneesheer in Arnhem de Genoeglijkste, Jrg. 6 nr. 3. Maart 1986
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