
Volg het verleden van de gemeenten 

Rheden en Rozendaal 
 [  

 

   

   

     

Nieuwsbrief jg. 3 no. 2 
April 2022 
  

     

    

Er komt veel informatie langs bij het bestuur van de Kring. Een selectie daarvan vindt u in deze 

periodiek. Zes keer per jaar sturen we haar rond.  

Heeft u iets te melden, een vraag over of een aanvulling bij een onderwerp, meld dat 

via nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl . 

De Kring is een vereniging van en voor alle 630 leden. 

Wij zijn blij dat de activiteiten weer opgepakt worden en wij verheugen ons op uw deelname. 
  

   

   

   

Koninklijke Onderscheiding voor Nelleke den Boer-

Pinxter 
Het decembernummer van Ambt & Heerlijkheid (no. 213) was het laatste waaraan het 

hoofdredacteurschap van Nelleke verbonden was. Jarenlang heeft zij met haar vasthoudende 

betrokkenheid vormgegeven aan inhoud en uiterlijk van het tijdschrift van de Oudheidkundige 

Kring Rheden-Rozendaal. Nelleke is tijdens haar afscheidsreceptie verrast door burgemeester 

Carol van Eert. Uit zijn handen ontving zij de Koninklijke Onderscheiding als lid in de Orde van 

Oranje-Nassau.   
  

   

Dankwoord Nelleke 
Na veertien jaar in de redactie van A&H kreeg ik van het bestuur een afscheidsborrel 

aangeboden. Het afscheid hield een grote verrassing in petto, in het geniep voorbereid door 

Fineke en het bestuur. Halverwege mijn speech moest ik stoppen en toen ik omkeek stond de 

burgemeester met een heel gevolg op de drempel van het lokaal in de Paperclip. Hierna kreeg 

ik een lintje opgespeld in bijzijn van familie, vrienden, de redactie, auteurs en het bestuur van 

de Kring. Het was de kroon op mijn loopbaan met hindernissen, opgeworpen door verschillende 
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leerkrachten vanwege mijn dyslexie. Op de Hogeschool Gelderland, nu HAN, mocht ik voor 

mijn afstuderen niet de Educatieve Uitgeverijkant kiezen, het werd toen 

Cultuurhistorisch Toerisme. Alleen docent Menno Potjer (o.a. 8 jaar hoofdredacteur 

blad van Prodesse) zag mijn redactionele kwaliteiten.  

Ik ben nu uit de redactie, maar jullie zijn nog niet van mij af: ik blijf schrijven en rondleidingen 

geven. 
  

   

  

   

OUDE-JAN-LEZING 
  

   

   

   



"Dirigent van de herinnering" 
Lezing over 110 jaar Openluchtmuseum 

Voor meer informatie: klik hier 

 

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-

Rozendaal nodigt u, in samenwerking met de Vereniging 

“De Sociëteit”, Velp, graag uit voor de jaarlijkse Oude 

Jan-lezing door Dr. Hubert Slings. 

 

Datum:             donderdag 14 april 2022 

Plaats:             Oude Jan, Kerkstraat 56 te Velp 

Aanvang:         20.00 uur       

 

Om praktische redenen vragen wij een entree 

van           € 2,50, maar daarvoor bieden wij u koffie of 

thee en na afloop een glas wijn of jus d'orange aan. 

 

Voor deze lezing hoeft u zich niet aan te melden. 
  

   

  

     

        

    

Algemene Ledenvergadering en Lezing 
Datum:         donderdag 21 april 2022 

Plaats:          Het Parkhuis, Parkweg 5 te De Steeg.             

Aanvang:     19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur 

Sluiting:        circa 22.00 uur 

 

Programma: 

19.30 uur      Huishoudelijk deel van de vergadering  

20.15 uur      Pauze 

20.30 uur      Lezing: Kees Schuyt over de actualiteit van Prof. Dr. Cleveringa 

21.30 uur      Borrel en afsluiting 

 

In verband met de capaciteit van de zaal is het wenselijk uw komst voor zowel de ALV als de 

lezing uiterlijk 20 april bij voorkeur per e-mail te melden.   

  

e-mail:          secretaris@oudheidkundigekring.nl 

telefonisch:  06-18331685 

 

  
  

   

 

 

 

 

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, zal Prof. 

Dr. Kees Schuyt een lezing houden over een bekende oud-

inwoner van het dorp De Steeg, Prof. R.P.Cleveringa. 

Beroemd, vanwege zijn houding en toespraak die hij als 

Leidse hoogleraar op 26 november 1940 hield tegen de 

Duitse bezetting.  Zie voor meer informatie uitnodiging ALV 

die u ontving bij de laatste Ambt & Heerlijkheid of klik hier. 
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Terugplaatsen draaibrug 
Vorig jaar is de houten draaibrug bij de muziektent aan de 

Overbeeklaan in het Villapark Overbeek in Velp verwijderd 

om gerenoveerd te worden. Dit was nodig omdat de brug in 

slechte staat verkeerde. De brug is compleet gerenoveerd 

door de aannemer.   

  

De brug is op maandag 14 maart jl. teruggeplaatst.  

  

Nu de brug weer op zijn plek ligt, werkt de aannemer de komende tijd nog verder aan het 

voorplateau, de balustrade en de nieuwe meerpalen die in het water staan. Daarnaast plaatst de 

aannemer een houten poort tussen de bestaande pilaren. Zowel de balustrade als de poort 

worden uitgevoerd met verticale houten spijlen, in lijn met de historische situatie. 

  
   

  

   

Jantje van Velp 
  

   

 

 

 

 

 

 

VERWACHT: 

 

‘De Wereld van Jantje van Velp. Dorpsicoon’.  

 

Begin juni verschijnt dit boek van de hand van Renie 

Hesseling. De historische studie is meer dan een biografie 

van Jan Lamberts (1916 -2001), o.a. voddenman in de 

gemeente Rheden. Het boek beschrijft tevens de leefwereld 

van de werkende mens in Velp vanaf het begin van de 

twintigste eeuw. 

Gerrit van Middelkoop is ondertussen bezig een 

voorstelling rond dit markante figuur uit de Velpse 

samenleving vorm te geven. "Verschijnt in alle Rhedense 

theaters." 

Nadere informatie volgt.  

 

 

  
   

  

   



 

 

 

 

In Ambt & Heerlijkheid 213, jaargang 

67, december 2021 stond een stuk 

over "De laatste heer van Baak" van 

Astrid Schutte. 

 

Astrid Schutte kreeg op 6 maart 

2022 de prijs voor het Beste Boek van 

de Achterhoek & Liemers. 

 

De Waeke van het Achterhookse en 

Liemerse Book werd georganiseerd 

door Erfgoedcentrum Achterhoek en 

Liemers, Dialectkring Achterhook en 

Liemers en Vrienden van de Streektaal 

veur Lochem en umgeving. 

"Ik ben zeer vereerd met de prijs!" 

Astrid Schutte.    (foto: Ruud Hamburger)  
   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze zusterorganisatie zit dringend verlegen om nieuwe vrijwilligers. Is dat iets voor u? 

  

Gezocht wordt o.a. naar: 

-  vrijwilligerscoördinator (begeleiding en ondersteuning, bewaken uniformiteit en                    

   stimuleren nieuwe initiatieven) 

-  communicatie-enthousiasteling (beheer sociale media en public relations) 

-  leden Kerngroep Nieuwe Website (meedenken over structuur en ontwerp van nieuwe   

   website, maken van nieuwe content) 

-  leden Kerngroep Data & Informatie (vullen database nieuwe website, meedenken over  

   inhoud) 

-  leden dorpsredacties, vooral voor Rheden, Dieren, Laag-Soeren en Spankeren (maken en  

   uitbreiden van points of interest) 

   

Aanmelding en informatie via bestuur@rhedenopdekaart.nl of 06-54630804 (Wim v.d. Beukel) 

  
   

  

   

Slavernij verleden 
Veel aandacht is er in deze tijd voor het slavernij-verleden van Nederland. Ook Erfgoed 

Gelderland duikt in deze historie. En dan blijkt dat ook onze gemeente met deze donkere 

periode te maken heeft. 

Sinds dit jaar is er een werkgroep Keti Koti waar ook onze kring bij betrokken is. Het gaat niet 

om de schuldvraag, maar meer over het hoe en waarom. Onderstaand stukje is een voorbeeld 

waaruit blijkt dat ook hier sporen uit dat verleden te vinden zijn. (meer....) 

De werkgroep ijvert voor een bijeenkomst op 30 juni om op een gepaste wijze (spreker, 

zanggroep, tentoonstelling, kranslegging ....) de afschaffing  van de slavernij  (Kete Koti) te 

vieren.  
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In 1761 wordt Lubbert Jan van Eck, Baron van Overbeek 

(1718-1765), benoemd tot gouverneur van het eiland Ceylon 

(het huidige Sri Lanka). Hij speelt een belangrijke rol in de 

oorlog tussen de VOC en het Ceylonese koninkrijk Kandy als 

leider van twee gewelddadige militaire expedities. 

Bij de verovering van het paleis van de Koning van Kandy 

wordt een kanon buitgemaakt dat tegenwoordig in het 

Rijksmuseum ligt. 

 

In 1765, vlak voor het einde van de oorlog, sterft Van Eck in Colombo aan malaria. Uit zijn 

testament blijkt dat Van Eck 42 ‘huishoudslaven’ bezit. Ongeveer 15 van deze slaven laat hij na 

zijn dood vrij, samen met hun kinderen. De overige slaafgemaakten worden verkocht. 
   

  

   

Dorpswandeling Rozendaal 
Op zondag 1 mei starten wij weer met de traditionele historische wandelingen in de dorpen 

van Rheden en Rozendaal. De eerste wandeling is in Rozendaal op de grens van Velp en 

Rozendaal met als titel: “De nalatenschap van de geërfden van Velp op de voorheide in 

Rozendaal”. 

De wandeling start om 13.00 uur bij de ingang van het Rhedens Lyceum, Kleiberg 1 te 

Rozendaal. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij Meneer Pos, Rozendaalselaan 60, 

6881 LE Velp. Uw gids is Fernand Schakenraad. Bent u (nog) geen lid van de Oudheidkundige 

Kring dan wordt een bijdrage van € 3,- gevraagd. 

Tijdens de wandeling krijgt u naast toelichting bij monumenten antwoord op vragen als: 

 Waarom staat het Rhedens in Rozendaal, 

 Welke rechten hebben geërfden op de voorheide 

 Wat is de historie van de drinkwatervoorziening, 

 Welke herinneringen zijn er aan de tweede wereldoorlog? 

  

   

      

Dorpswandeling in Rheden? 



Heb je voldoende historische kennis en vind je het leuk om een dorpswandeling te organiseren 

over het dorp Rheden. Dan ben jij degene die wij zoeken.  

Stuur dan een mailtje naar hildebrekelmans@upcmail.nl of willemkleijn@gmail.com 
  

   

  

   

Wie kent Jan? 
In een van de laatste verhuisdozen die de archiefcommissie nog moest indexeren zat een brief 

van ene Jan van 8 augustus 1966 aan zijn ouders. 

Elke context ontbrak en er waren in deze doos ook geen andere stukken, die met deze brief in 

verband konden worden gebracht. 

Jan is, gelet op de schrijfstijl, een jonge jongen die op de grote vaart voer. 

Hij schrijft de brief aan zijn ouders, eigenlijk alleen aan zijn vader, en vertelt dat hij van Perzië 

naar Australië vaart en daarna via de Rode Zee en het Suezkanaal naar Engeland en 

vervolgens naar Nederland. Hij verwacht hier medio december aan te komen. 

We schatten dat Jan ergens rond 1950 geboren is, maar hebben geen idee wie hij is. 

Zijn er lezers, die denken te weten wie deze Jan is. Laat het ons weten 
  

   

   

   



   

   

  

   

Rheden 450 jaar 
In 2023 bestaat de gemeente Rheden 450 jaar. Harry Klein Koerkamp en Antoinete Evers-Bon 

nemen namens de OKRR deel aan de werkgroep Verleden en Toekomst. Deze werkgroep is 

momenteel bezig met het bedenken van activiteiten. Naast de publicatie van het boek 450 jaar 

Rheden wordt gedacht aan het uitgeven van een verzamelplaatjesalbum en een 

scheurkalender. Als je in het bezit bent van historische plaatjes laat het ons weten.  
  

   

  

   

Boeken- en tijdschriftenverkoop 
Op onze website worden tal van nieuwe of gebruikte boeken aangeboden.  

Daarom raden we u aan om af en toe (weer) eens te kijken 

op https://www.oudheidkundigekring.nl/publicatie-type/boeken/ of daar iets voor u bij zit. 

Bestellen kan eenvoudig via het bestelformulier op de site. Oude nummers van ons ledenblad 

kunnen per e-mail worden besteld via penningmeester@oudheidkundigekring.nl. Klik op 

onderstaande illustraties en krijg meer informatie over de uitgave.   
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