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. ONS EERSTE LUSTRUM

OP 27 NOVEIVlJ3ER1953 werd in de Velpsche Courant en het
Geldersch Nieuwsblad de vraag gesteld~ Een oudheidkundige
kring Rheden-Rozendaal? Zou er in deze gemeenten voldoende
belangstelling bestaan voor de geschiedenis van deze streek'
om een vereniging te kunnen stichten ? -
In de VÜf jaar van haar bestaan heeft onze kring duidelDK een
bevestigend antwoord op die vraag gegeven.
Van 34 bijde oprichtingsvergadering op 11 januari 1954 steeg
hat aantal leden tot ruim twee honder-d ,
De activiteit richtte zich op velerlei gebied.
met verscheidenheid van onderwer-p en karakter
in de nabDneid en veraf verbonden de leden in
kring.
Daarnaast kon de Kring ook naar buiten wat betekenen. De hulp
werd ingeroepen bijhet geven van straatnamen. Belangwekkende
gegevens'over de geschiedenis van Ellecom9 Dieren, Laag Soeren
en Spankeren werden gepubliceerd; van andere kerndorpen in
deze gemeenten is een geschiedenis in voorbereiding.

Zowel lezingen
als excursies

een hechte

De eerste vijf jaren zijnwijwel voorspoedig geweest. De vraag
dringt zich op, waaraan dit succes is te danken.
Prikkelt weemoed over het vergane, dat vaak een gevoel van ro-
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mantiek achterliet, zovelen tot deze activiteiten? Of deed
de belangstelling voor de omstandigheden, waaronder het voor-
geslacht moest wonen en werken, koude en hitte trotseren om
lezingen bijte wonen en excursies mee te maken ?
Het antwoord zal ieder voor zich moeten geven. De belang-
stelling voor het verleden i s erèn deze kan nog op tal-
rijke onderwerpen worden gericht.
Er ligt een prachtig arbeidsveld voor ons. Het '.heeft zin
daarin te werken. Welke problemen zijnimmers niet modern?
Waarmee heeft het voorgeslacht niet geworsteld ? Van hen te
leren is ons tot nut.
Dat onze Oudheidkundige Kring daar-omnog vele jaren begrip
voor en kennis van het verleden van Rheden en Rozendaal mag
wekken en vergaren is de wens van Uw

voorzitter.

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS 0

door E.J. Jansen (vervolg)

Met de Oranje-omwenteling in juni en juli 1787 werd het tijd-
perk der patriotten in Gelderland afgesloten. Van Spaen van
Biljoen, burgemeester van Arnhem, werd in die functie geko-
zen als ouderling aldaar, welke benoeming de kerke raad een
half jaar had kunnen tegenhouden.
Torck van Rosendael, eveneens sterk oranjegezind, ontbood Ds.
Stolk en liet hem een brief lezen, die hij ontvangen had van
een patriottisch genootschap, dat de nederlaag van zijnaan-
hangers in Gelderland, het meest prinsgezinde gewest~ blijk-
baar niet kon verkroppen.
Dit schrijven kwam later Godron in handen, die in zijndagboek
dan o;k citeert~ 11 Rechtvaerdige wraakoefenende wedervergel-
ding. Zoo gijheer van Rosendael dorst bestaen, om mede te'
stemmen van een attaque op Montfront (?) of Utrecht.Zij beslo-·
ten hebben om uwe goederen te vernielen door brand en plun-
dering; hebbende reeds een jager omgekocht voor f 6000.- om



u van kant te maken". Was geteekend A.1.Gits, secretaris.
Godron vervolgt: "Men verzekdrde ons, dat Z.:D.Hoogheid (de
Prins) een gelDkluidend sc~xDven had ontvangen,:Dit werd be-
schouwd als bangmakerij en de ondertekenaar, een aangenomen
naam, wass Gits (wegwijzery~..
Dr , H.A. Weststratevermeldt omtrent dit genootschap in "Gel-
derland in den Patriottentijd" het voLgende s "Aan Willem V en
enige leden der regering werden per post toegezonden brieven
op naam van een genootschap "Tot rechtvaardige wedervergel-
ding", gedateerd 19 augustus 1787 en ondertekend A.JoL.Gitsj
secretaris met een resolutie van het genootschap van 13 au~
gustus .a.Ls bijlage, inhoudende de bedreiging "van zig met
plegtige eeden en met leven en goed te hebben verbonden, om
alles te wagen, jaa zelfs de smerte en smaadheeden van ft
schavot, om bijaldien op de bodem van een der provinciën Hol-
land en Utrecht eenige attacque ondernoomen of burgerbloed
geplengt.mogt worden, hetzelve te wreken aan ft bloed en goed
dergeene, die zulks bevoolen" etc.
Het Hof van Holland stelde_~en premie v~ duizend gouden du-
caten op de ontdekking van de schrijver en de verspreiders ,en
van duizend rijksdaalders op inlichtingen omtrent het genoot-
schap, doch tevergeefs .. Ook :Ds. Stolk zal zijnonwetendheid
in dit opzicht betuigd hebben.
In september 1788 werd de prins, nu in alle rechten hersteld,
overal feestelijk ontvangen. Ook in Velp wilde men gaarne zDn
aanhanke LijkheLd rt onens "In Septr . 1788 kwam de Prins met zijn
familie van het 100, vertoefde enkele uren op het .Kasteel
Rosendael en zette daarna den togt voort naar :Dieren; den
daarop volgende dag weder vandaar via Velp naar Arnhem.
Inmiddels waren hier vier bogen gesteld, bijde Zwaan, de Brou-
werD, dé ilapbrug en bijden ontvanger,de Geer. Men reed snel·
en toch gelukte het den Schoolmeester (Thomassen citeert hier
blijkbaa.rmet letterlijk) Z.H. een dichtstuk aan te bieden,dat
dankbaar aanvaard werd. Elf boeren waren bijVelperend de
koets te gemoet gereden, en deden Z.H. uitgeleile tot de Arn-
hemsche grens. Arnhem was in feestgewaad, overal bogen en
vaandels, het Hof werd ge:Hlumineerd en ont.stak men vuurwerk.
Tegen middernacht vertrok Z.H. naar Nijmegen"{wordt vervolgd)



4·

ZIJNE HOOGHÈTID EN DE RHEDENSE MALEN
door H~Kerkkamp. (slot).

Is deze grondaankoop tot stand gekomen? Klaarbli,jkelijkwel?
want najaar 1648 wil men Z.H. en anderen verzoeken" om over-
slach van restanten te maecken".
De notulen van 1650 wijzen er op, dat Z.H. bovendien grond
van het gemene bos, maar nu onrechtmatig, ::inde-wildbaan
heeft besloten. Immers de Rhedense schout en Gaei't otters
worden in 1650 gecommitteerd om zich bijZ.H. te vervoegen om
diens gedachte en intentie te vernemen "wegens tI geene s s
Hoocht van het gemeijnebos in de Wiltbaen heefft doen besluij-
ten, ende off s~n Hooche~t tI selve gelieven soude te betae-
len? offte andere hoeve daar tegens aen de bos Erven te ce-
deren".
Niet mis te verstaan zijnook de door de gemeente aangekochte
kaart van het Rhederbos en de daarb~ behorende memorie (R~s-
archief). De landmeter-ontwerper J. van Lindt verklaart in
de laatste: "Het geheele Rhederbosch behalve It geene Sijn·
Hooch! binnent planchet van den dyergaerden vant selveheeft
Laten besluiten" (Rouwenberg en omgeving).
Uit een en ander menen we de conclusie te mogen trekken ~ die·
door het vervolg wordt bevestigd - dat de stadhouder een deel
van het Rhederbos zonder meer geannexeerd heeft. In dit licht
hebben we de indeling op bovéngenoemde kaart (1:649) te zien:
de jaarl~kse houtverdeling was er door in de war gestuurd?zo-
dat een nieuwe regeling getroffen moest worden.
De Rhedense malen stonden immer op hun rechten en hebben te-
genover de hoge heren doorgaans geen blad voor de mond geno-'
men. Maar in dit geval zwijgen de notulen.
Toen de plaatsvervanger van de commandeur van hetzelfde Die-
rense Hof "sich (had) 9nderstaen nieuwe bepaelinge te slaen
tusschen den Reeder en de Dierer bosch tot merckel~ckenaff-
breuck end schade van Reeder bosch", toonden de Rhedenaren
zich allesbehalve bleu; ze waren de briefwisseling daarover
beu en zonden de bosherdersen enige oude naburen uit ter be-
zichtiging.
Nadelig voor Rhederbos, luidde de conclusie van het rapport.
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Vorsters reden er daarna per kar heen en trokken de te na ge-
stelde palen op (mei 1625).
Maar nu, de stadhouder ••.•J!!
Of de schout heeft zich van de bovengenoemde opdracht niet
meer kunnen kwijten - de resolutie is van 17 sept ~ Willem 11
overleed op 6 nov. d.a.v. - àf hD klopte aan dovemans deur.
De kwestie bleef enkele jaren rusten. Maar in 1654 komt de
toch pijnlijkeamputatie weer aan de orde. De boaachz-ijver- notu-
leertg "Ende is geresolviert<dat den rentmr. van sijnHoocheijt
sall aengeschreven worden voor ae leste reDse om tegens toe-
comstige kersmisse uDt te brengen bescheDt ende claricheDt van
de coop der hoeven soo sDn Hoochi aengaen, offte andersints
dat men bD gebreke van dien sall genoötsaeckt sDn andere mid-
delen bD der hant te nemen".
De situatie is belangrijk gewDzigd: het eerste stadhouderloze
tijdperk is ingetreden en de nieuwe eigenaar is een zuigeling.
Antwoord laat zich wachten. Het jaar daarop wordt de resolu-
tie gecontinueerd: "schijn ende 'bescheijt" (vertoonacte en
verklaring) öf andere maatregelen "bijfaute van dien".
stilzwijgen. De aanhouder wint ~ schijnen ide erven echter ~.te
denken; men wendt zich opnieuw tot burgemeester GDsen (GieEen
of Gyesen) van Doesburg, rentmeester en gevolmachtigde van
Z~H.
In 1658 notuleert de bosschrijver ween "Blijevende de resolu-
tie van sijnHoocheijt mit desen in staet iI. Hetgeen zeggen wil
in zuiver Rhedens overgezet: g'n aosem ...•
Van bevriende zDde ontvingen we enkele gegevensuit'het Näé-
sausch Domein Archief. De mening, dat geen rechtsvordering
door de Rhedense mark werd ingesteld, bleek niet juist.
In 1659 werd er ten huize van Engel Jansz opt schaer bD Mid-
dachten (d.i. in "de Engel") geconfereerd en kort daarop bij
Reinder Coeman, "weert in de Pauw tot Arnhem"? in opsichte van
de procedeuren tegens den graeff van der Nath ende tegens
eenige Erffg. vant Reder bosch".
In 1660 wordt wederom bijlaatstgenoemde waard geconfereerd o-
ver die procedure "tegens sommige Erffgen. vant Rheder bösch~
alsmede over die limytscheydonge van SijnHoochts Huys den
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Rouwenberch mette Erffgen. van Rhederbosch bij Engel .Iaria'",
,Aangaande het Rheeder Bosch" heeft mèn de advocaat Hoeing
(te Arnhem?) geraadpleegd. Een bundeltje brieven daar-
over tussen hem en de Raad van de Prins is thans helaas ver-
dwenen.

Eindelük, eindelük troffen we in de notulen van 1665 de reso-
lutie aam "eenich Lant rontom den Rouwenbergh voor sijn
hoogheid den prince van Oranien op approbatie (goedkeuring)
van die samentlicke geerfden toegestaan tot vijftich gulden
de mergen". Het proces heeft de Prins stellig weinig uit:"·
zicht geboden.

Tenslotte kwamen de Rhedense malen dus toch aan hun recht.
Najaar 1647 hadden~e voor 't laatst bomen op de Rouwenberg
gemerkt en gehouwen; na 18 jaren volgde betaling van de we-
der~echtel~k in de Wildbaan besloten gronden.
Doet der malen houding niet denken aan de molenaar van Sans
Souei ? .

De Rhedense mark had steeds een rechtsgeleerde in haar dienst
om bij voorkomende gelegenheden van advies te dienen. . Voor
de stadhouder en zijn raden is het markenrecht ongetwijfeld. een
duister probleem geweest.

Behalve van de mark van Rheden lagen er gronden van Middach-
ten en van de marken van Ellecom en Dieren in de Wildbaan be-
sloten. De heer van Middachten sloot daaromtrent een deugde-
lijke overeenkoms t • Maar hoe het met de gedeelten van laatst-
genoemde marken gegaan is? Als heer van het Dierense Hof
was de stadhouder zelf markenrichter van deze mqrken.

(nadruk verboden)
.", ... ,,,,,,,,,,,,,., •.•. ,,,,",,,,.,,",'1 .. ,,""""""""""""'"''''''''''''''1.'''''''''''''",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",_,,,,,,,,,,,,,,,'"'''''''''''''''''''''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""'"''''''''''''''''''''''

KAARTENIN HEl' FAMILIEARCHIEFBRANTSEN

BETREFFENDERHEDEN

door R. Wartena.
lil< .• ""'"' ..•• ""''''''.''','','''''',,,, •••••••••• ,,,,,,,,,,',,'' •••''',,,., ••••••.••'''' •••'''''.''.,11'' ••''''' .. ''''''."'''" ••''''''''''11 ••'•••''' ••••••,.", ••••••••""",, ••." ..•• 1:01""'.11"" ••" ••• '"' •••••• "" •• ,,,,"' ••• ' •• "" ", "'>1""".

Hoewel het niet gebruikeliJk is in dit tijdschrift archief-in-
vent ar-i s sen of gedeelten ervan, te publiceren,moge op deze.
regel een uitzondering worden gemaakt wat betreft de kaar-ten
in het familiearchief Brantseno Van dit archief is reeds in-
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tensief gebruik gemaakt door wijlen de heer R.H. Hof'enk, die
hierin het materiaal vond voor zijnin dit tijdschrift gepu-
bliceerde artikelen.
In het farniliearchief Brantsen, waarin tevens het archief
Rhederoord is opgenomen? bevinden zich, naast een grote hoe-
veelheid archivalia betreffende goederen onder Rheden, vele
kaarten, die Voor de leden van de Oudheidkundige Kring Rhe-
den-Rozendaal niet zonder belang zijn.
Een korte beschrijving moge hier volgen van deze kaarten,die
alle berusten in het R~ksarchief te Arnhem.
Ontwerp van een park rondom het huis Rhederoord, door Jacob
Marot, 1743. Gekleurd. (Familiearchief Brantsen, Kaart na 0

6.) +)

Ontwerp van een park rondom het huis Rhederoord, zonder jaar-
tal. Vermoedelijk eveneens uit 1743 (K.n.7).
IICaartvan een Engelsh bosh , geleegen agter ReedeToort .... 0

so als het kan angeleegt worden", door.J.G. Berger, tweede
helft achttiende eeuw. Gekleurd (K.n.8)

1

Kaart van een park achter de Kluis gelegen, door J.G.Berger,
tweede helft achttiende eeuw. Gekleurd (Kon.9).·
Ontwerp van een park met heremitage, achter de Kluis gelegen,
door;J.P.Posth , Co 1797. Gekleurd (K.n.10) 0

Kaart van Rhederoord en de Pinckelt, met aanduiding van de
percelen, door Willem Everwijn van het Rhederbos gekocht,door
I. van Geelkercken, 1661. Gelijktijdigecopie. Gekleurd. In
duplo (K.n.11). .
Kaart van enige percelen land bijde herberg de Roos bijRhe-
deroord, door H. van Gelder5 1662. Gekleurd (K.n.12).
Kaart van een perceel land bijde herberg de Roos bijRheder--
oord, door H. van Gelder, 1662. Gekleurd (K.n.13).
Kaart van de Kinderberg en achterland in het Rhederbos, door
I. van Geelkercken, 1662. Gekleurd In duplo. Met schetskaart
(K.n.14).
+) Verder aangeduid als K.n.
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Kaart YW een perceel land in het Rhederbos achter de Ker-
ckenheg; door 1. van Geelkercken, 1662 (K.n,15) 0

Kaart van een perceel van het Rhederbos achter de Leemkuil,
het Rondeel gE'naamd, door H. van Gelder, 16620Gekleurd (Kon.
16) 0 .

Kaart van een perceel van het Rhederbos achter· de Cluis, door
I. van Geelkercken, 1662 (K.no17).
Vier schetskaartjes van landerijen van Willem Everwijn en Coen-
raet Ophoven, gelegen tussen de Kerkweg en de Diepesteeg en
elders onder Rheden, r663 (Kon.i8).
Kaart van een hoekje van het Rhederbos bijde Vlassen berg, door
I. van Geelkercken, 1664. Gekleurd (K.n,19) 0
Schetskaart je van de Vlassenberg en het Deeltje, c.1664 (K.n.
20).
Kaart van "den EIst van vrouw Everwijn" onder Rheden, eind 17e
eeuw (Kon.21)
Kaart van de Wijsehegge onder Rheden, 17e eeuw.Gekleurd (K.n.
22.) .
Schetskaart je van de Rouwenberg, 17e:ee~w (K.n.23).
Kaart van de limieten tussen de Cockenberg en de aan de heer
Brantsen behorende landerijen, door Gerard Verbeek, 1736. Ge-
kleurd (x.». 24) ..
Kaart van landerijen bijRhederoord, 20e eeuwse copie (K.n.25).
N.B. De verblijfplaats van het origineel is niet gebleken).
Kaart van het goed de Hazenberg onder Worth-·Rheden, door L,
van Geelkercken, 1659. Gekleurd. In drievoud (Kon.26).
N.B. De drie kaarten hebben verschillen in de legenda.
Kaart van het Bittersgoed of Pijlreserve, door I. van Geel-
kercken (1662). Gekleurd (Kon.27).
Schetskaart van einge percelen land bijde Houtba~~ en Bitter-
schot (1662). Met schetskaart je (K.n.28).
Kaart van enige percelen land bijde Houtbank en Bittersschot;
(1664). Gekleurd (K.n.29).
Kaart van enige percelen bijWijnbergensschot en Gerrit Everts.,··
schot (1662). Gekleurd (K.n.30).



Kaart van enige percelen in het Worth-Rhedense bos tussen de
Roscam en Bittersschot, door 1.van Geelkercken, 1664. Ge-
kleurd (K.n.31).
Kaart van landerDen, gelegen in de Rheder Enk aan de Arnhem-
se weg aan de berg- of boskant, door G. Verbeek, 1739. Ge-
kleurd (K.n.32).
Kaart van een gedeelte van de Grote Weg n.13 onder Worth-Rhe-
den, waarop aangetekend is de oude weg en de nieuw aangelegde
straatweg, door J.D. Thomkins, ingenieur bijde Rijkswaterstaat ,
1820. Gekleurd (K.n.33).

EEN VOETREIS DOOR FRANKRIJK
(1813 en 1814)

door H. Kerkkamp.
Het was een smoezelig, ge~zelsoord en verfomfaaid boekje

Van geschept papier, blÛKbaar uit stukken van grotendeels
blank gebleven Franse maritieme invullDsten, waarin een Hol.•.
lands krijgsgevangene - met zoveel Franse jaren achter de rug
spreekt hijvan prisonnier en prison - zijn"Memorie.of Rijs door
Fr'ankr-ijkIn den Jaare 1813 .en 1814" beschr"ëef~" .
Ee~ voetreis. De apostelpaarden waren destDds nog het meest
gebruikelijke middel om zich ook op de langere afstanden te
verplaatsen. En zeker voor een krijgsgevangene, Thans be-
hoort de voetganger zelfs op de eertDds veelbewandelde, kor-
tere, interlocale wegen tot een uitgestorven genus. Alleen
avonturiers, die veel van de wereld willen zien, en Bertus
Aafjes~ trekken nog te voet naar de einden der aarde of naar
Rome.
De schrDver, A. Westerveld uit Terborg, hield zDn aantekenin-
gen niet voor meer dan ze waren, b.LijkenszijnrDmpje ter inlei-
dä.ngs

Thdien daar is een eenig Man,
Die dit mDn werk wil Creticeeren,
Hijmaak 't beter dan ik kan,
Ik ben nog Jong om meer te Leeren.
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(ft Boekje is in ft bezit van een nazaat , de heer G.W. Wes-
terveld te Velp)

Maar eerst willen we deze memorie in het kader van het tijds-
gebeuren plaatseng de horizon van een gemeen soldaat reikt
niet ver en die van een krDgsgevangene nog minder.
Nadat de grote armee van Napoleon in Rusland _.in de barre
winter van 1812 was ten ondergegaan~ vatten de geknechte vol-
keren moed. Pruisen verbond zich met Rusland. De Fransen
ontruimden BerlDn. Te velde begon het hun tegen te lopen.
Op 16, 18 en 19 oktober 1813 verloor Napoleon de grote volke-
renslag bijLeipzig, wat voor hem rampzalige gevolgen had.
De verbondenen trokken de Rijn over. Weldra·woedde de strijd
in Noord-Frankrijk. Op 31 maart viel Parijs,waarna op 6 april
Napoleons abdicatie in Fontainebleau volgde.
De onderworpen volkeren zagen allengs hun vrijheid gloren.
Naarmate deze naderde, werden de legerafdelingen~ die nog in
Franse dienst stonden, onbetrouwbaarder.' Verschillende mas-
sa-deserties waren voorgekomen. De Fransen gingen~ door deze
ervaring geleerd tot ontwapening over en voerden ze af.
BD een dergelDke afdeling diende zeker ~e sc~~ijver van ons
voetreisjournaal. Vermoedelijk te Antwerpen. Op 23 november
kwam de order te marcheren en de volgende dag volgde de eer-
ste étappeg naar Mechelen.
De tocht leidde, heel Frankrijk door, naar Castres ~ waar men
9 maart 1813 arriveerde. Het ligt pl.m. 70 km ten oosten van
Toulouse. Onze reisbeschrDver zal met potlood onderweg aan-
tekéni.~en hebben gemaakt, die hijin het oord zijner gevangen-
schap - In De Prizon" - uitwerkte. In dit boekje noteerde

"hD weer met potlood de route van de terugtocht; aan de uit-
werking hiervan kwam hD niet toe.
Nog eer de verbondenen ParDs binnentrokken~ ving de afmars
van de krDgsgevangenen naar patria aan: op 4 maart 1814. De-
ze duurd~ voor onze berichtgever 266 dagen. Eer,de keizer van
Elba terugkeerde voor zijnheerschappij van honderd dagerr.wa-
ren de mannen terug in hun haardsteden.
De voetreis is van plaats tot plaats op de kaart te volgen.

(wordt vervolgd)
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UlT Of lEOfNK RtNG.

Ingeschreven werden~
Heer en Mevrouw van Asperen Vervenne-Boon~ Dieren.
Mevrouw H. Dorré-Nieuwenhuis~ Velp.
J. Faber, Velp.
J.S. van den Hof ~ Velp.
G. de Jonge, Velp.
Mevrouw J.M. Knot-van Stuyvenberg, Dieren.
Mevrouw A.C. Kruyswijk-P!et, Velp.
Mejuffrouw A.J. Leeman, Dieren.
W.H.H.M. van der Loo, De steeg.
W. Ram, Velp.
Mevrouw W.J. Roscam Abbihg:--v.d.Wall, Worth-Rheden.
D.W. Rozeboom, Arnhem.
G.H. Rijkenberg, Rheden.
C. Schippers, Velp.
W.K. Steffen, De steeg.
Mevrouw D.H.M. Veenendaal-DiJkerman, Velp.
Heer en Mevrouw van de Velde-de Blécourt, Dieren.
K.H. Versteeg, De Steeg.
Mevrouw A. van Zetten-Kruyt, Velp.
Afgeschreven werden~
H. van Aalst, Velp.
W.F.C.H. graaf Bentinck en Waldeck Limpurg, De steeg

(overleden) .
Pastoor P.N. van den Brink (vertrokken)
Ds. G.B. Kruizinga (overleden).
N. Vos, Spankeren.
Het aantal leden bedraagt thans 218.

ARCHIEF. Door de heer K. te Velp werd aan onze Kring ge-
schonken het vrijzeldzame boekje "Geldersch Arca~
dia of Wandeling over Bilioen en Beekhuizen" door

Is. An. N~hoff, 1825. Belangstellenden kunnen het ter lezing
aanvragen bijde archivaris~ Gemeentehuis, De Steeg, kamer 3.
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Dank zijde bemiddeling van }\egent.envan Oosterwolde te Velp
ontving de Kring een interessànte collectie oude lantaarn-
plaatjes van Velp. De leden zullen zich herinneren, dat de-
ze plaatjes enkele jaren geleden in Velp reeds z~n vertoond.
CONTACT. Het Contact van Gelderse OudheidkundigeVerenigin-

gen en - Musea bl~kt in een behoefte te voorzien.
Er is nu ook een sectie Oudheidkundige Musea en

Oudheidkamers gevormd in verband met het verdelen van een te
verwachten subsidie van Provinciale staten van Gelderland.
Uw secretaris werd belast met het Contact-secretariaat.
VERZOEK. Lezers van onze MEDEDELINGEN, die er geen prlJs

op stellen deze te bewaren, worden verzocht, oude
nummers af te staan. Er is regelmatig vraag naar,

Met name de nummers 1, 2 en 3 zijnreeds zeldzaam. Kosten wor-
den gaarne vergoed.
Indien er leden z~n9 die·stillevens fotograferen, dan kunnen
z~ onze Kring een dienst bew~zen door foto's te maken van
diverse objecten t.b.v. een aan te leggen verzameling van
dia's. Gaarne overleg met de secretaris.
EXCURSIE UITGESTELD! In verband met de lustrum-tocht naar

Hattem en Elburg wordt de excursie
naar Hernen, Batenburg en W~chen uitgesteld tot september.


