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1. Inleiding
Een Nieuwsbrief vol ”bank”zaken, niet van de penningmeester – u heeft uw contributie keurig betaald –
maar wel over twee herinneringsbanken. Verder natuurlijk een kwestie vanuit het archief, een vraag aan de
OKRR van buiten, over de zusterorganisaties en Erfgoed Gelderland.
Martin Idema schrijft over de Stichting Rheden op de Kaart en van Nelleke de Boer-Pinxter een bijdrage
over I.M. Frits Tesser.
2. Posbank 100 jaar

Op 24 mei 1921 werd deze foto gemaakt. Opening van de Posbank. De heer Pos in het midden,
geflankeerd door een groep dames, de meesten uitgerust met wandelstok. De heer Pos kreeg dit
monument aangeboden vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorzitter van de ANWB in 1918.

Willem Leliman staat te boek als de architect en aannemer Gerrit Bennink uit Rheden als de bouwer van
de halfrond gemetselde bank. Je kunt van hier over het IJsseldal tot ver in de Achterhoek en in de Liemers
kijken. Al snel werd de bank bereikbaar gemaakt voor het toenemende autoverkeer. De wielrijdersbond
ANWB bewoog mee in de ontwikkeling door dé belangenorganisatie van de automobilist te worden.
Wrang is het wel dat het gebied, zeker in deze Corona-tijd, overspoeld wordt door automobilisten die een
wandeling willen maken op de Posbank. .

2. Wilhelminabank
In Velp werd twee jaar later ook een halfronde bank gemetseld; hier ter gelegenheid van het 25-jarig
ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina. Het ontwerp was van de Velpse architect Heineman. Op de foto
is de in aanbouw zijnde zeeheldenbuurt op de achtergrond zichtbaar.
De bank, hoek Hogeweg - Van Galenlaan, werd de laatste jaren in toenemende mate door buurtbewoners
in gebruik genomen. Een kist, vol met kussens, en een flinke parasol zijn daar getuige van. De wat
aftandse bank werd zo een soort ‘hangplek voor ouderen’.

Opening in 1923. Staan hier bekende
personen op de foto?

Deze Wilhelminabank is sinds kort officieel een monument. De gemeente
heeft op verzoek van de Stichting behoud Karakter Velp, Velp voor
Oranje en de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal de
Wilhelminabank op de monumentenlijst geplaatst. En, nog belangrijker,
het onderhoud is in gang gezet. Het geheel is schoongemaakt en
opnieuw gevoegd (foto). “Wel een beetje te licht van kleur”, aldus een
voorbijganger. De zitelementen ontbreken nog; zijn kennelijk in
onderhoud.
Gemeentelijke monumentenlijst
Om de bank op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen moest er
een zogeheten redengevende beschrijving worden opgesteld waarin de
geschiedenis en de waarden van de bank zijn beschreven.
Het oprichten van een stenen bank als dank voor bewezen diensten is een typisch Nederlandse gewoonte
tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw. De meeste herinneringsbanken zijn voornamelijk
rechthoekig van vorm, dit is één van de weinige (half)ronde herinneringsbanken in Nederland.
Wethouder Marc Budel van Erfgoed: “In de gemeente Rheden doet zich daarmee de
bijzondere omstandigheid voor dat er binnen een periode van drie jaar drie
monumentale herdenkingsbanken zijn opgericht. Naast de Posbank en de
Wilhelminabank is er ook nog de Geërfdenbank. Deze laatste staat weliswaar op
Rozendaals grondgebied, maar alle drie de banken zijn eigendom van de gemeente
Rheden. Als ensemble van drie halfronde gemetselde banken zijn ze uniek
in Nederland.”
3. Het Archief: nakomelingen van de familie Rietbergen, De Graes en/of Kersten gezocht.
Wij zijn op zoek naar de ouders van Joannes (Jan) Rietbergen, geboren ca. 1704 en overleden 17
november 1778 te Arnhem op 74-jarige leeftijd. Hij is twee keer gehuwd geweest en heeft tien
nakomelingen, vijf bij elke echtgenote.
Het is erg lang geleden, maar wellicht zijn er nakomelingen met genealogische informatie.
Als u ons verder denkt te kunnen helpen, neem dan contact op met onze archivaris, de heer J. H. de Bes.
Zijn mailadres is jandebes48@gmail.com.
Gehuwd (1) 20 december 1730 met Joanna (Jantje, Jantien) de Graes;
Van Jan en Jantje zijn vijf kinderen bekend:
1. Antonius Teunis), geboren ca. 1733 te Rheden en overleden 29 december 1806.
Gehuwd 7 september 1763 te Velp met Margaritha (Margriet) van Reeken.
2. Wendelina, gedoopt 29 januari 1740 te Arnhem.
3. Hermannus (Harmen, Hermen), Gehuwd (1) (geref.) 22 mei 1775 te Rheden met Aleyda Tersteeg.
Gehuwd (2) 15 oktober 1785 te Rheden met Henrica Nijenhuis.
4. Theodorus, gedoopt 8 september 1742 te Arnhem.
5. Joannes (Jan), gedoopt (RK) 13 december 1744 te Arnhem, overleden 19 of 21 maart 1795 te Velp.
Gehuwd (2) 16 januari 17511 te Arnhem met Joanna Kersten, overl. 29 september 1783 te Arnhem.
Van Jan en Joanna zijn vijf kinderen bekend, alle vijf gedoopt te Arnhem:
1. Joanna, gedoopt 24 maart 1751
2. Joannes, gedoopt 2 februari 1753
3. Henricus, gedoopt 1 mei 1755
4. Wilhelmina, gedoopt 21 januari 1757
5. Gertrudis, gedoopt 17 januari 1759
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Ondertrouw 20 december 1750 te Rheden

5. Erfgoed Rheden op de Kaart 2.0
Vanaf eind 2020 beraadt het
bestuur van Erfgoed Rheden op
de Kaart zich op de toekomst van
de bijzondere website
www.rhedenopdekaart.nl. Veel
vrijwilligers hebben de afgelopen
jaren heel veel werk verzet om op
de kaart voor talloze plekken in
de gemeenten Rheden en
Rozendaal erfgoedinformatie met
behulp van teksten en foto’s
inzichtelijk te maken. Vanwege de
corona-perikelen is het nog
Voor heel veel inkijk in de geschiedenis van de gemeenten
steeds niet mogelijk om op de gewenste
Rheden en Rozendaal: https://www.rhedenopdekaart.nl/.
manier - rond de tafel - met de vrijwilligers te
brainstormen over hoe we hiermee verder zullen gaan. Het bestuur ziet inmiddels al wel duidelijk
mogelijkheden om de website boeiender te maken voor verschillende soorten gebruikers. Nu staat alle
informatie op één kaart. Door een diverser kaartgebruik worden veel beschikbare en nog toe te voegen
gegevens een stuk interessanter voor allerlei onderzoeksdoeleinden. Met de gemeente Rheden en met de
Oudheidkundige Kring is hierover gesproken. Het ziet er naar uit dat hun deskundige inbreng een grote
bijdrage kan leveren aan een veelbelovend Rheden op de Kaart 2.0.
Martin Idema
6. Erfgoed Gelderland: https://erfgoedgelderland.nl.
Geïnteresseerd in de geschiedenis van Gelderland? Neemt u dan een kijkje op deze website! Van de
Romeinse Limes tot Gelders slavernijverleden, u komt het allemaal tegen. Wij volgden pas nog een
digitale cursus ‘Oral History’.
7. In memoriam Frits Tesser (1931-2021)
Op 8 februari 2021 is Frits Tesser overleden, hij was een zeer actief lid van de
Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal. Frits heeft als auteur tussen 2000
en 2012 veel artikelen geschreven voor publicatie in Ambt & Heerlijkheid
(A&H). Nelleke den Boer verwoordt in een mooi In Memoriam de
gedrevenheid van Frits. Deze vindt u op de website
(www.oudheidkundigekring.nl) of direct onder deze link. (Ctrl+klikken voor
koppeling)

8. Tot slot
Op dezelfde website treft u onder de kop ‘publicaties’ tal van boeken, nieuw en soms gebruikt, over de
geschiedenis van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan. Deze kunt u via die site simpel bestellen.
Opmerkingen, verbeteringen of aanvullingen over inhoud van deze nieuwsbrief zijn uiteraard welkom!
Melden bij secretaris@oudheidkundigekring.nl.

