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

periodiek. Zes keer per jaar sturen we dit bericht naar onze leden.  

Dit jaar zijn wij weer gestart met een aantal activiteiten. U leest hierover in deze Nieuwsbrief. 

 

Heeft u iets te melden, een vraag over of een aanvulling bij een onderwerp, meld dat s.v.p. 

via nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl . 

De Kring is een vereniging van en voor alle 643 leden. 

  

Met de zomer voor de deur wenst het bestuur u een fijne vakantieperiode. 
  

   

  

   

   

   

Koningsmarkt 
Na 3 jaar kon het weer. Met een kraam op de Koningsmarkt in Velp. En het was druk, heel 

druk. Veel belangstelling, zeker  voor de OKRR. Aan het eind van de zonovergoten dag 

noteerden we 15 nieuwe leden en konden we met een krat minder boeken naar huis.  
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Komende activiteiten 
  

   

Wandeling op Steeg, zondag 12 juni 2022 
  

   

 

 

 

Op zondagmiddag 12 juni 2022 om 13.00 uur houden we (na 

een onderbreking van 2 jaar wegens Covid) weer de 

jaarlijkse wandeling van de Oudheidkundige Kring Rheden-

Rozendaal door het mooie dorp De Steeg. 

 

Dit keer verdiepen we ons in het nieuwe elan tijdens het Fin 

de Siècle van eind 19e begin 20e eeuw. Graaf Willem Carel 

van Aldenburg Bentinck en zijn echtgenote Baronesse Maria 

Cornelia van Heeckeren van Wassenaer hebben huis en 

landgoed Middachten toen gemoderniseerd naar de eisen van die tijd. 

  

De woningen van veel werknemers en pachtboeren voldeden niet meer en werden aangepast 

of vervangen. Er ontstond zelfs een soort concurrentiestrijd tussen Middachten en Rhederoord 

in deze vernieuwingsdrang. Vandaag gaan we kijken wat er nog te zien is van deze 

moderniseringen en wat er nog rest van vóór die tijd. Als de tijd het toelaat is er een klein 

uitstapje naar het Steegse R.K. kerkhof. 

  

De wandeling start om 13.00 uur bij de voormalige rentmeesterswoning aan de Smidsallee 18 

Parkeren is mogelijk op het parkeerterrein van Middachten aan de Smidsallee of wegens drukte 

aan de straten in de buurt. 

Na afloop kunnen we napraten onder het genot van een kopje thee of koffie (tegen betaling) in 

de Oranjerie van Middachten. 

  

Voor leden van de Oudheidkundige Kring is de wandeling gratis, niet-leden betalen € 3,00. 
   

Volgende wandelingen 2022 
Noteer alvast in uw agenda: 

Wandeling in Spankeren op zondag 3 juli 2022 en 

wandeling in Velp op zondag 7 augustus 2022. 

Starttijd steeds om 13.00 uur. 

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezing door Prof. Dr. Renger de Bruin 
op zondag 21 augustus 2022, over 

 

‘Godard van Reede-Ginkel, een man met vele rollen. 

  
  

   

 

 

 

Exclusief voor de leden van de OKRR is er op 21 augustus 

om 11.00 uur een lezing in de Squashhal van Middachten. 

Kosten:  € 7,50 per persoon. 

 

Godard van Reede-Ginkel (1644-1703) stamde uit het machtigste 

adelsgeslacht in Utrecht, maar die machtspositie was betrekkelijk 

nieuw. Godards huwelijk met Ursula Philipota van Raesfelt opende 

perspectieven in Gelderland. Zijn vader Godard Adriaan van Reede 

van Amerongen opereerde internationaal als diplomaat. Zelf 

doorliep Ginkel een militaire loopbaan, met als grootste succes de 

onderwerping van Ierland in 1690-1691. Tot de vele eerbewijzen 

en nevenfuncties die Ginkel ontving, behoorde de prestigieuze 

functie van landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde 

Balije van Utrecht. In de lezing gaat het over Godards talrijke 

rollen: als militair, politicus, netwerker, bouwheer, echtgenoot en vader. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de uitnodiging bij Ambt & Heerlijkheid die u deze 

week ontvangt of naar onze website (link) 
   

Zomerexcursie Forteiland Pampus & Muiderslot 

donderdag 1 september 2022 
 

Nadat we twee jaar lang noodgedwongen letterlijk ‘voor Pampus lagen’ en moesten afzien van onze 

jaarlijkse zomerexcursie, is het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden- Rozendaal verheugd u te 

kunnen uitnodigen om deel te nemen aan de zomerexcursie naar Forteiland Pampus en kasteel 

Muiderslot. Datum: donderdag 1 september a.s. 

 

Waar we in 2019 ophielden bij de vaartocht over de Vecht, gaat deze excursie nu - ook weer per schip - 

verder naar twee bekende locaties uit onze vaderlandse geschiedenis bij de monding van deze rivier: 

Forteiland Pampus, onderdeel van de stelling van Amsterdam (Unesco werelderfgoed lijst), en kasteel 

Muiderslot, thuisbasis van Floris V. 

 

Meer informatie vindt u binnenkort op onze website en wel op deze link 
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Voortgang Rheden 450 jaar 
Volgend jaar bestaat onze gemeente 450 jaar. Een goede R(h)eden dus om een feestje te 

vieren. Op woensdag 11 mei werd het logo voor dit jubileumjaar onthuld bij het oude 

gemeentehuis. Studenten van het Astrum College Media & ICT is gevraagd mee te denken 

over het logo. Het logo is afgeleid van het gemeentelogo, aangevuld met 450 jaar. De slingers 

in verschillende kleuren laten zien dat het feest is en iedereen mee mag en kan doen.  

 

Namens de Oudheidkundige Kring waren Hilde Brekelmans en Willem Kleijn aanwezig bij deze 

onthulling.  
  

   

   

     

   

     

    

  

   

De wereld van Jantje van Velp. Dorpsicoon 1916-2001 

  

   

 

 

 

Als een voddenboer uit Velp een halve eeuw lang (landelijke) 

mediabelangstelling krijgt, is er wat aan de hand. Jan Lamberts, een 

man uit het volk, keert zich in 1960 met de oprichting van zijn 

eigen 

‘Oranjevereniging Velp-Zuid’ tegen het gerenommeerde, deftige 

‘Velp voor Oranje’ uit Noord. Met zijn stunts is hij een nagel aan 

de doodskist van burgemeester Drost, die hem desondanks 'zijn 

beste vriend' noemt. Informatie voor Boek, Expositie en Theater, 

vindt u hier  

  

HET BOEK: Renie Hesseling presenteert het boek over het leven 

van Jantje van Velp op 10 juni 2022 om 19.30 uur bij Boekhandel 

Jansen & de Feijter in de Emmastraat Velp. Vanaf 10 juni  in de 

(lokale) boekhandel verkrijgbaar. 

Klik op of kopieer de link voor een video over het boek  

  

HET THEATER: Theatermaker Gerrit van Middelkoop trekt na 10 juni met zijn gezelschap door alle 

dorpen van de gemeente Rheden met een spektakel over het fenomeen Jantje van Velp. 

Klik op of kopieer de link voor het speelschema: http://www.dedingenfabriek.nl. 

Klik op deze link voor een video over zijn optredens. 

  

DE EXPOSITIE: Bezoek de expositie met foto’s, documenten en krantenartikelen die door dorpen van 

de gemeente Rheden reist: 

Velp De Poort 24 mei tot 6 juni; Rheden Dorpshuis 6 tot 13 juni; Dieren bibliotheek 13 tot 20 

juni; Velp De Paperclip 20 tot 27 juni; Velp bibliotheek 27 juni  tot 4 juli; Velp Het Jagthuis 4 tot 11 

juli. (Tip: bekijk vooraf de openingstijden).  
   

  

  

 

 

 

 

 

https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/cgkujmmnjw/lrlbrznpda/ybq5xp9k0r/t58y2rstdm
https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/cgkujmmnjw/mgivjwxnmr/ybq5xp9k0r/t58y2rstdm
https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/cgkujmmnjw/ptgyiormrj/ybq5xp9k0r/t58y2rstdm
https://technoplaza.email-provider.nl/link/bd1ibxpmkv/cgkujmmnjw/ctbswg8t0g/ybq5xp9k0r/t58y2rstdm


Archiefzaken 
Het archief heeft een bijzonder plakboek ontvangen over de brand (1964) en herbouw van de 

Gereformeerde kerk in de Parkstraat in Velp. Een bijzonder tijdsdocument dat wij graag in onze 

collectie opnemen. 

Momenteel wordt deze kerk afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. (foto 30-5-2022) 

  
  

   

   

   

  

   

Bericht van het secretariaat 
  

   

 

 

 

Onlangs kwam onderstaande vraag van dr. Gé 

Vaartjes uit Boskoop bij het secretaiaat binnen. 

 

Hij werkt aan een biografie over schrijver Godfried 

Bomans en is op zoek naar materiaal dat ongeveer 

25 jaar geleden in Velp is terechtgekomen. 

"Een Velpenaar, de heer Madsen, heeft op veilingen 

brieven en andere documenten Bomans betreffende 

gekocht. Dat materiaal is voor de biografie over 

Bomans van wezenlijk belang. 

De heer Madsen is overleden. Hij had twee zusters, 

van wie ik weet dat één ervan inmiddels ook is 

overleden, de andere waarschijnlijk eveneens. Een 

adres van de heer Madsen is mij niet bekend - hij 

had een postbus. Voor zover ik weet, was hij 

kinderloos." 

 

De grote vraag is: wat is er na de dood van de heer Madsen met zijn nalatenschap gebeurd? 

Als ze verloren zijn gegaan, is dat betreurenswaardig, maar dat geeft wel zekerheid. Als deze 

documenten nog ergens bewaard worden, zou Gé Vaartjes deze uiteraard bijzonder graag 

willen inzien. Een tip? E-mail naar secretaris@oudheidkundigekring.nl,  
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Slavernijverleden, bericht van werkgroep Keti Koti 
  
  

   

 

 

 

Het slavernij-verleden is momenteel "hot" in erfgoedland.In de 

gemeente Rheden is een werkgroep Keti Koti ontstaan 

waaraan de OKRR actief deelneemt. 

Voor wie verder kijkt ziet dat  de slavernijgeschiedenis ook 

sporen in onze gemeenten heeft nagelaten en nu nog nalaat. 

De werkgroep gaat Keti Koti (herdenking én viering van de 

afschaffing van slavernij) in de gemeente Rheden aandacht 

geven. 

 

Deze maand juni is er een tentoonstelling hierover te zien in 

De Bundel (bibliotheek in Dieren). Een maand later staat deze 

in de bibliotheek in Velp. 

 

 

Op 30 juni is er in de dorpskerk van Rheden een bijeenkomst gepland 

19.00 uur ontvangst en koffie 

19.30 uur opening Burgemeester 

19.45 uur start lezing  door Dr. Karwan Jalal Fatah-Black  

20.30 uur gelegenheid tot vragen stellen 

21.00 uur Kranslegging 

21.30 uur nazit  

 

Fatah-Black (foto) is een Nederlandse historicus en universitair docent aan de Universiteit in 

Leiden. Hij is een expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantisch 

slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en 

publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur.  
   

  

   

Terugblik dorpswandeling Rozendaal 
Op zondag 1 mei stipt om 13.00 uur, stonden 27 belangstellenden voor het Rhedens Lyceum 

in Rozendaal. De groep werd in tweeën gedeeld. Fernand Schakenraad leidde een groep over 

de stuwwal naar het smeltwaterdal bij de Pinkenberg: waterwingebied van Vitens. Veel 

wetenswaardigheden over historische wegen richting Terlet en Eerbeek. Bejaarde beuken die 

ca 100 jaar geleden op de Rozendaalse Voorheide geplaatst werden. Voetbalclubs op de 

Pinkenberg, grenspalen geplaatst door de adelijke Rozendaalse familie, rechten en plichten 

van de Geërfden van Velp. De executieplaats bij de Geërfden bank, de vergane rodelbaan. 

De tweede groep werd deskundig rondgeleid door Michael Ruseler en Jan Schaeffer. 

De tochten eindigden voor veel deelnemers op het terras  van "Meneer Pos". daar werd aan de 

hand van kaarten, foto's en geschriften de tocht nog eens dunnetjes overgedaan. 

Kortom een mooie aftrap van het wandelseizoen 2022.  
  

   



   

   

   

     

   

         

   

     

   

         

  

  

 

 

 



Terugblik Algemene Ledenvergadering op 21 april jl. 
  

   

 

 

 

Er waren ruim 30 leden aanwezig. 

Het financiële beleid van de vereniging is besproken. De 

jaarrekening is goedgekeurd en het bestuur is decharge 

verleend voor het gevoerde beleid. 

Hilde Brekelmans, Jeroen van Gessel en Willem Kleijn zijn 

herbenoemd als bestuurslid.  

   

  

   

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. 

Hieronder 4 boeken in de etalage. Klik op de afbeelding en u krijgt meer informatie over de 

uitgave.    
  

   

   

     

   

     

   

     

   

         

  

   

 

 

 

 

Website 
    

   

Deze e-mail is verstuurd aan rweenink@hotmail.com. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@oudheidkundigekring.nl toe aan uw adresboek. 
 

   

 

 . 
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