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IN MEMORIAM MR TH.RIJ~~NBERG
In de ouderdom van 73 jaar overleed op 29 juni
j.L plotseling Mr 'I'h s Rijnenber-g , sinds de op-
richtingbestuurslid van onze Kring.
De overledene werd geboren te Valkenburg (Z.H.)~
waar zijnvader N.H.predikant was. Hijwoonde o.m ,
te Doetinchem, waar hij het bekende gymnasium be-
zocht en.werkte als overheidsambtenaar te Delf.t
en Nijmegen. In 1928 werd hijgemeente-secreta-
ris van Rheden. Hier werkte hij samen met burge-
meester H.P.J.Bloemers. Tijdens.zijnambtsperiode
toonde MI' Rijnenberg grote belangstelling voor het
verleden van onze gemeente; hijbracht in het ge-
meentehuis een topografische verzameling bijeen
en stimuleerde het geven van historsich verant-
woorde namen aan nieuwe wegen en straten. Als
secretaris en ontvanger behartigde hij de belan-
gen van het Velpse Broek. Met enthousiasme aan-
vaardde hijzjjn benoeming tot bestuurslid van on-
ze Kring en toonde zich een trouwen ijverig fun c-
tLonar-Ls , Menigmaal mocht het bestuur prof.ite--
ren van zijn juridische kennis, o.m. bij het sa-
menstellen van de statuten.
Wij gedenken Mr Rijnenberg in dankbare herinnering.
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Herdenking van 1813
door H.Kerkkamp.

Het Nederlandse volk, of althans de stammen of gerreste-
naren, die later dit volk zullen vormen, heeft in de loop
der eeuwen verschillende perioden gekend, dat het vreemde
heersers moest dulden: de Romeinse tijd, de Spaanse dwinge-
landij, de Franse jaren, de Franse tijd, de Duitse bezettings--
jaren. Deze t~den van vreemde druk dragen elk een eigen
karakter.

De Franse jaren (1672-'74) heeft men binnen de Holland-
se waterlinie, al was er sprak~ van r~de-, redde- en
redeloosheid, niet direct als een t~d van overheersing er-
varen. In de Franse tijd (1795-181}) werd daarentegen on-
ze nationale zelfstandigheid tenslotte geheel weggevaagd.
Zo volkomen werden we onder de voet gelopen, dat het ter-
ri torium van ons lagè landje over Franse provincies werd
verdeeld en de Franse taal de officiële werd. Maar ook
destijds werd in dezi,vartste nacht het vlàmmetj e der hoop
niet uitgeblust. Evenals de tweede wereldoorlog hebben
deze jaren diepe voren geploegd , hetgeen blijkt uit het
feit, dat, buiten de geschiedschrijving, in overlevering
en Legende , vele gebeurtenissen of omstandigheden voor t Le-.
ven en humoristische volksliedjes nog niet vergeten zijn.
In .het maatschappelijke leven namen vele zaken eeh rri euwe
Loop , ·of, vaker nog, bleef deze bestendigd.
Prinses Beatrix heeft dit herdenkingsjaar - andë rha Lve

eeuw na het he rwinnen eler vrijheid - een officiël'e aanvang
gegeven. We willen niet alleen dankbaar herdenken, maar
ook naar de toekomst zien, zo ongeveer verklaarclè zij.
Een oudheidkundige vereniging richt zich echter op het

verleden: het "wat worden z.aI!", waarvan de kiem reeds in
het "nu besloten ligt, laat zij anderen ter beschouwing
over.

De zeven verenigde gewesten herwonnen hun vrijheid en
kwamen ui t de Napoleontische smeltkroes als het konüikrijk
der Nederlanden te voorschijn. Als Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal willen we bij deze herdenking in de eer-
ste plaats aandacht schenken aan het gebeuren in eigen ge-
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meenten, want we stonden'.geenszins bui ten de bevrjjding,al
speelden we hierbij.een vi'iJpas:sieverol.

Welk feit uit deketenvan"gebeurteriissen, die de val
van Napoleon veroorzaakten, ~ls uitgangspunt voor deze bij-
drage te kiezen? De proclamatie van opperbevelhebber
von BüLow van het Pruisische bevrijdingsleger. Negen da-
gen voor zijnkomst op Nederlands gebied werd door hem een
afkondiging gedaan van zijnhier te vervullen taak en deze
proclamatie verspreid onder alle ingezetenen. De Pruisen
willen helpen de smadelijke banden te verbreken en dè Hol~
landers worden opgewekt zich krachtig aan hun zijde te ,.
stellen.

Manschappen van de lichte troepen van het korps Wintzin-
gerode trokk;en reeds 12 november over onze gz.enz.en. -Oo k
kozakken voerden verkenningen u.it en veroverdetl·o.m:Zwolle.

De zorgen van generaal Amey, die het bevel ove~cde IJs-
sellinie voerde, waren groot. In de eerste.>plaats'was hij
bezorgd voor Doesburg, als voorpost van Arnhem belangrijk.
Het vormde allesbehalve een vesting van de eerste rang.
Amey versterkte de bezetting met een 80-tal Polen.

He.t gonsde in deze spannende dagen van geruchten. Op 18'
nov., dat de Fransen te Zutphen aan het plunderen waren en
dat te Brummen alles in rep en roer was. Te Velp vergader-
den de Ma.ire, de Vrederechter en alle aanzienlijken, om
maatregelen te beramen voor de moeilijke dagen, die men voor-
voelde. Enigen togen naar Brummen om daar poolshoogte te
nemen, anderen naar Arnhem om hulp te vragen in geval van
nood, Het bleek, dat de soldaten te Brummeri alleen een her-
berg hadden geplunderd en zich aan het gebruik van jenever
waren t.ebui ten gegaan. Dit verwekte verzet onder de bur-
gerij, dat evenvre L spoedig was gesust. '

De volgende dag ging het gerucht, dat 50 geallieerde hu.
zaren naar Does'mrg trokken. Dit verwekte sensa t i e,

Inmiddels trok een lange sliert wagens, volgepakt .met
het hebben en houden der Franse ambtenaren langs de hoofd-
weg naar Arnhem. I.t Leek wel een volksverhuizing.
Het gerucht over Doesburg bleek niet loos, al was de toe-
dracht iets anders. De stad was n.l. door kozakken bezet.
Zonder dat er een schot was gelost: de bezetting liep naar
de geallieerden over en slechts 6 Polen waren achtergeble-
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ven, die dus het gar:rtizoen vormden, toen in de vroe ge
morgen 'n 50-tal koz akken VOQ;rde buitenwerken yan .':,de
l1eipoort verschenen. Z~ cmderh;a.ndelden met de Polen; de
brug werd neerge1é1tenenDoesburgwas voor de goede zaak
gewonnen.

Nog diezelfde dag volgde een grotere afdeling; er wer-
den wachten uitgezet é1an de veren van Dieren en Rheden,
terwijl de kozakken op het kerkhof van Doesburg kampeerden.
Het gevolg was "dat in de omgeving van Velp Franse pos-

ten werden geplaatst. Enigesoldaten,die 'op de S'teen-
waard waren gestationneerdter bewaking van het Lathumse
veer; kwamen in de morgen van 20 nov. op Scherpenhof te
Rheden en v;roegen de tuinman om jenever. Deze en zlJn
knecht waren, in het bezit van geweren; bijgestaan door, en-
kele Duitsers (?) schoten zij op de Fransen, die het vuur
beantwóo~dden en 4e tuinknecht'doodden. ~DeMaire gé1fbe-
vel hem direct' te' begra'veri;' met kleren "en al. De Frànsen
gingen tegen de cavond opnieuw 'op ver-kenn ing ui t. Zij wer-,
den ontdekt door E?nige kozakken, die er enkele gevangen
namen; '\~aàrnade anderen ijlings op de vlucht slo~gen.' ,,'

Op dit gebeuren heeft een alinea in "Doesburg in ,Hovem·-
ber en December 1813" betrekking: "Des nademiddags ',deed
een patrouille een togt over den Yssel op de Veluwe, ligt-
·t~ in het dörp~hedeeenige Fransschen op, die tot het
garnisoen van Árnhem behoorden en bragten 'dezelven tegen
den avond gevangen bi:nnen de stad".
Een ander bericht luidt: "In het dorp Rheede hebben op--

roerige bewegingen plaats gehad". De boeren zijn aldaar
met de Fransche t r'oupe s aan het schermutselen geYJeest ~
Een klein detachement 'kozakken van Does':mrg( dat echter
zoo men zegt weer naar Doesburg geretireerd is) moet
zich daarbij tegenwoordig hebben bevonden".

Romantiserende geschiedschrijvers laten de kozakken in
de vo Lgeride' dagen ook langs de VeLuwezoorn opereren. Of
dit wel juist is ? Bovenbedoelde afd. trok in elk geval
af naar Emmerik,

's Avonds nog zond generaal Amey sterke detachementen
om Doesburg te hernemen. 's Nachts reeds hoorde men in de
'lerte geweervuur. De volgende dag werd ditsterker.Voorts
beschoten de Fransen de stad van de overz~de der rivier
met licht geschut. Met achterlating van een wacht bij de



batter~en trokken z~ zich tegen de avond op Ellecom te-
rug, waar zijzich op het kerkhof legerden. De 21e ende
22e herhaalden ze deze beschieting, terw~l ze 's middags
telkens op Ellecom en Dieren retireerden.

De 23e nov. begon met de gebruikel~ke aubade. In plaats
van op het Ellecomse kerkhof te bivakkeren, waren de Fran-
sen' de avond tevoren echter doorgemarcheerd naar Rheden:
ze wisten, dat het Rhedense veer slechts een zwakke be-
waking had en vonden het nu zelfs onbezet. 's Nachts voe-
ren ze zonder tegenstand de rivier over. In de vroege mor--
gen vielen ze daarop de veste verrassend van de landzijde
aan." Na enkele hevige gevechten maakten ze zich van de
stad meester; de kozakken weken, fel door tirailleurs
achtervolgd, terug tot Drempt.

Die dag werd voor de ~Doesburgers ~~n der zwartste uit
hun stadsgeschiedenis. De Fransen wisten van de feest-
vreugde na de bevr~ding, het uitsteken der vlaggen, de
verkoop van oranjelinto Nu koelden ze hun woede met dood-
slag, afpersing, plundering, vernieling. De manschappen,
een samengeraapte troep van soldaten uit diverse regimen-
ten, gendarmes en douaniers - ca.250 man - onder bevel
van kapitein van Emmerich, waren geheel uit de band ge-
sprongen.

Zodra generaal von Oppen, de com.mandant van het der-
de Pruisische leger dit hoorde, trok hijin een gElfor-
ceerdemars van Anholt naar Doesburg. Onverwachts kwam.en
z~n rlr~gorideisvoor de stad. Hier werd alarm geblazen;de
soldateri snelden uit de herbergen en uit de huizen, waar
zijaan het plunderen waren? naar de verzamelplaats: de
markt. Ze waren met buit beladen en hadden de zakken vol-
gepropt met goud en kostbaarheden, terwijl het te zien was,
dat ze de jeneverfles niet onaangeroerd hadden gelaten.
Tot verderligen waren ze niet in staat en toen na zwakke
tegenstand de Pruisen de veste binnentrokken, werden de
halfdronken Fransen onder de voet getreden, neergesabeld
of gevangen genomen, onder wie hun aanvoerdero Slechts
ruim 20 douaniers ontkviamen zwemmende. Door de Ooipoort
ontsnapten er nog een 50-tal, die via het Rhedense veer
Arnhem bereikten. Een andere tegenslag voor generaal A-
mey waa de bezetting van Westervoort.



6,
In deze dagen liep het gerucht, niet alleen te Doesburg

maar ook aan de Ve Luwezoom r de Fransen zijnin Dui tsland
(waar Wezel belegerd werd) weer over de Rijn. En1illeriken
Elten zouden reeds bezet zijn. Men zat in zak en as. Ve-
le Doesburgers zochten een veilig heenkomen over de Ijssel:
naar Dieren en EllecJm, of ze trokken per rijtuig naar Arn-
hem; anderen begaven zich naar Steenderen en Humme Lo , Weg
uit de ongelukkige stad Y Een paar dagen later kreeg men
zekerheid - voor de snelste berichtgeving gebruikte men
nog letterlijk paardekracht - dat de tijding vals was.

Met de meeste spoed werd allereerst de Doesburgse schip-
brug hersteld. In de morgen van de 24e november trokken
de eerste troepen de rivier over; naar Dieren. Met Zut-
phen in de rug, waar nog een Franse bezetting lag, oordeel-
de men het niet raadzaam naar Arnhem op te rukken. Haar
de kant van Ellecom werden enkele voorposten uitgezet,
waar-na de hoofdmacht zich naar Zutphen in beweging zette.
Te Brummen raakte ze in gevecht met een klein detachement
van het Zutphense garnizoen, dat voor de overmacht moest
wijken. Na een klein kwartier vielen cavallerie en jagers
het troepje in rug en flanken aan, zodat het zich bijna ge··-
heel moest overgeven. De garnizoenscommandant van Zutphen
weigerde de overgave der stad, doch na een korte kanonnade
met enkele stukken geschut, die op de Kanonsdijk waren op-
gesteld, kvram hijop z'n besluit terug. De Pruisische ca-
vallerie voerde nog een verkenning uit in de richting van
Deventer, dat evenwel te sterk en te welvoorzien werd ge--
acht om het onmiddellijk aan te tasten. Met achterlating
van een garnizoen trok men terug op Dieren en Doesburg,
waar de mannen nachtkwartier kregen.

ts lVIorgens8 uur marcheerde de voorhoede van von Oppen
van de IJsselbrug te Doesburglangs de grote weg op naar
Arnhem (24 nov.). Deze troepen bestonden uit 4 bataillons
van een fuseliers-regiment, een compagnie jagers, 4 eska-
drons dragonders en een bataillon rijdende artillerie. Een
bataillon landweer bleef bij de brug achter, terwijl de ge-
neraal met 3 brigades de Ijssel volgde. Voorbij Ellecom,
bij de ingang van het Middachterbos , stiet men op Franse
voorposten.

Nadat deze een gevecht hadden geleverd met een bataillon
jagers, had de Franse legermacht, ter sterkte van 1000 man,
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die zich in 2 kolonnes ontwikkelden, nog juist de t~d
zich in carréts op te stellen; meteen deed de cavallerie
een woedende aanval. Deze werd met de kogels der gewe--
ren en de bajonetten opgevangen. De stentorstem van hun
aanvoerder, Termonia, vermaande hen om krachtig stand te
houden; de cavalleriecharge werd zegevierend afgeslagen.
Doch toen de Pruisen daarna het vuur van hun stukken op
de carréts richtten, joeg dit de formaties uiteen. baar
tevens omtrekkende bewegingen werden gemaakt, zag Termo-
nia zich, knarsetandend van sp~t, gedwongen bevel tot de
terugtocht te geven. Zo nu en dan hielden ze even stand,
doch bijgebrek aan ruiterij en geschut moesten ze voort-
durend.wijken. De Pruisische jagers dreven de Fransen in
het bos voor zich uit. Deze volgden op hun retraite niet
de grote vreg door het dorp De Steeg, maar trokken over
de heuvels van Rhederoord. De Pruisische cavallerie be-
zetteinmiddels De Steeg en Rheden.

Te Velp waren de vorige nacht circa 700 Fransen inge-
kwartierd. B~ de nadering van de Pruisen werd er alarm
geslagen. S~oedig was de troep marsvaardig en marcheer-
de met versnelde pas in oostel~ke richting. Op het ge-
zicht van de v~and rukten ze in de stormmars op De Steeg
aan. Verscheidene aanvallen der cavallerie werden door
hun carré's resoluut afgeslagen. De Pruisen hadden reeds
Rheden ontruimd en begonnen op De Steeg terug te trekken,
toen hun r~dende artillerie arriveerde. Deze schoot gro-
te gaten in de Franse gelederen. Een tamboer, die aan
het begin van Rheden was geplaatst en bestendig de storm--
mars sloeg OQ de Pruisen te doen denken, dat een flank-
aanval zou volgen, werd eenvoudig door een patrouille op-
geLich t ,

De :'?r·~isenhielden nu weer stand en ook deze Franse af-
deli~g erd gedwongen de aftocht te blazen. Al vechtende
t r-okken achtervolgden en achtervolgers door Velp, waar
veel ~erd vernield, terwDl de angstige inwoners een
schuilplaats in de kelders zochten. NoordelDker bleven
andere, de bosstrook volgen, een geregeld gevecht onder-
houde~de met de Pruisische fuseliers en jagers.

Ee_ groot gedeelte vluchtte naar Beekhuizen, naar de
Ossenberg nabD de Keienberg (en naar de ZDpenberg??), een
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der hoogste punten in de omtrek, waar een Franse ui tkijk-
post was. Overdag woei er een rode vlag en 's nachts
hing er· een· emmer met gloeiende stukken hout om als baken
dienst te doen, Natuurlijk had deze post ook de aandacht
van de vijand getrokken; in stilte was men er heen geslo-
pen enshad hem overmeesterd. Dit was de Franse soldaten
evenwel niet bekend; dientengevolge liepen ze als gejaagd
wild Ln. de val. Overal zaten Pruisen en de vluchtenden
vielen als korenhalmen onder dè zeis van de maaier. De
beek aan de voet van de Keienberg werd rood gekleurd van
het .bLoed ; ,men vond er la ter meer dan 20 lijken in. De ge-
hele omtrek lag de volgende morgen bezaaid met lijken van
mensen en paarden, gekwetsten, wapens en a.mmunitie~ De
plek in de nabijheid, waar de doden een laatste rustplaats
vonden, heet .nog" het Franse kerkhof". Bij de aanleg van
de Rembnandt.Laan werden veel paardenbeenderen gevonden.
Een dalletj e bij het "Klaphek" is bekend als "de Pruisische
keuken".

Op verschillende punten in het dorp werd nog verbitterd
gevochten: inde Reinaldstraat, vooraan Velp, bij de Rozen··
daalse watermolen. De Fransen vormden hun laatste car-
r é ' s bij de bocht van Daalhuizen en het lange Water. Het
geschutvuur joeg ze uiteen. Ze vluchtten vervolgens . de
grote vijver van Klarenb.eek langs om via de HommeLseweg
de wijk te nemen in de buitenbolwerken der vesting Arnhem.
Het gelukte Von Oppen niet hun de pas af te snijden. De bij
Daalhuizen gevallenen we;rden begraven naast de:1Iluur van
de vroegere moestuin.

Von Oppen nam zijn intrek op Biljoen. De volgende da-
gen werd de ..stad nauwer ingesloten en kwamen versterkin-
gen aan, die te Velp en Rozendaal wer d.en ingekwartiercl,
Op maandag 29 november arriveerde de hoofdmacht. Van Bü-
low met zijn sta6 name~·eveneens op Biljoen hun intrek.

De volgende dag vert:rokken in de prille morgen 4 kolon-
nes om Arnhem in storm te nemen. Von Bülow bevond zich
bij de tweede kolonne, die over de Schelmse vreg oprukte
naar de Zijp. De 'generaal had baronesse van Spaen op haar
smekend verzoek beloofd de stad niet te laten plunderen.
Als gids bevond zich de Velpenaar Carel Henny bij deze ko--
lonne. Hij streed in uniform in de eerstè gelederen dap-
per mee. Bij de herberg" de Klomp" te Elden nam hij drie



cavaleristen gevangen. Voor betoonde moed ontving hij
van de Koning van Pruisen het civiele ereteken der twee-
de klasse. Dit werd hem met militair vertoon op de 30e
nov. 1814 op de weide tegenover kasteelOverbeek plech-
tig uitgereikt.
De Velpse bevolking was door vele, zware inkvrartiering,

levering van levensmiddelen, paardenvoer, brandstoffen,
requisi tie van paarden 'en wagens, slachtvee, ladders en
bijlen voor de bestorming; totaal uitgemergeld.

We zullen de IIhistoire ba taá Ll e!", de verdrijving der
Franse troepen, niet verder volgen. lNe kregen een 'grond-
wet. De heer J.U., van Eck van Ommershof (Velp) was lid,
van de commissie ''van,beoordéling.

Op de Goudse pijpeYl werd geen gekroonde N meer gebak-
ken, maar:

De vrijheid is hersteld,
Wijmogen Gode loven;
Verlost van vreemd geweld,
Is: Tt weer Oranje Boven.

En de Velpse custos Godro,n~, Oranjeklant in hart en nie-
ren, mocht zijn zo lang bedwongen dichtader eindelijk ont-
lasten. Op Terl'et begr()ette hij (opschrift op de ere-
boog) Koning V{~,:LÏèm:,:tme.t dezereg71s:

Weest Welkom, ,:Vorst ,di t is de taal
Vanii Vólk van Velp en Rosendaal.
Zij bieden u hun staat en hand
Met al het volk van Nederland.

+ + +

(Bronnen: uDoesburg in November en December 1813" in
Gelre 16, autour onbekend en schr's IIHistorie van
Velp en Rozendaal").



Leven d ver I ed' e f1

door J.J,Chr.1iet,

Een volk dat leeft, drukt in zijnbouwwijze zijn geestes-
leven uit in allerlei vormen. Zo'is overal nog uel iets
te zien, wat ons boeit en wat onze belangstelling opwekt.
Zelfs een grafsteen kan uit het verleden tot ons apr-eken
(al komt men soms voor een raadsel te staan) en geeft ons
een idee van de mentaliteit van vorige geslachten.

Zo is erin het dorp Rheden bij de begraafplaats der Ned.
Hert. ~Gèmeèfite aan de Pinkelseweg een opmerkelijk inrijhek.
Het maakte door zijn symboliek op mij indruk en mijns inziens
is dit hêkhet waard, op deze plaats eens vermeld te wor-
den. Ik breng (posthuum) mijn welgemeende hulde aan de
ontwerper van dit eenvoudig stukje werk, dat zoln duide-
lijke taal spreekt.

Wijworden in deze eeuw steeds verlichter; echter in ze-
kere zin ook bl{nder. Want achteloos loopt men de be-
graafplaats in en uit zonder oog te hebben voor deze taal,
die zwijgeitd.tot ons komt. Zo stond ik e~ndèzér dagen te
praten met de gr-af deIver-. Toen ik hem onbevmst clevraag
stelde of "de geest vlèugellam" was geworden (zie beschr-ij-
Ving), werd zijnbelangstelling opgewekt voor de versierse-
len, die op dehekJ::olomm.eIl}lrijken.VankinÇLsaf had hij er
langs gelopen en di.kwijlsde,poort ontsloten; toch wist hij
niet, wat ze voorstelden. Hüvroeg mijdaIl ook om een ver-
klaring; die ik hem gaarne gaf.

Ziehier mijn beschouwing: Op zware gegoten ijzeren kolom-
men, waaraan de hekken draaien, staan gegoten zandlopers
van ongeveer 30 cm Lengt'e, beschermd door een rechthoek
van 8 zuil tjes, die aan elkaar zijn'verbonden. Aan YfeerS-
zijden van deze zandlopers zijn2 witgeverfde engelenvleu-
gels bevestigd (een der vleugels is afgebrOken).

NaaI' mijn mening vindt men de verklaring van deze aymb o-
liek in Prediker 12:1 "En de geest keert weder tot God,die
hem geschonken heeft".
Het van diepe zin getuigende stukje werk is het bekijken
waard. Zo spreken zij, die ons voorgingen, heden nog zwij-
gend tot ons.
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Naschrift. Het gerlOegen nemen wij dit artikel van ons mede-

lid in de Mededelingen op. Het moge een aan-
sporing _ zijnvoor anderen om eens iets van hun historische
kenrri s te pub Licer-eri , Wat de bedoelde begraafplaats be-
treft~ hek e11hof maken een uitermate vervallen indruk.
Zou het niet mogelijk zijn,een en ander een verzorgder aan-
zien te geven? Allerwege beijvert men zich het dorp Rheden
voor de Levenden tot een aantrekkelijke woonplaats te .ma-
ken. De toestand op de rustplaats der overleden. plaats-
geno~en is beschamend. (Red.)

Kringnieuws.
Door bemiddeling van ons medelid, de heer G.Bos· te Dieren,
kwam de Kring in het bezit van de notulenboeken van. de
voormalige .,Commissie tot wering van schoolverzuim" te Die-
ren vanafd~ ll1stel1ingin 1870. Een interessante aan-
winst voor ons archiefl
Met grote erkentelijkheid ontvingen vrij het bericht j dat de
Raad der Gemeente Rozendaal aan onze Kring een subsidie
toekende van f 150.- Dit bedrag is bestemd voör de béstrij-
ding der kosten van de uitgave van een kadastrale atlas
van Rozendaal anno 1832. Deze eerste kbsten betreffen de
fotografische verkleining op negatieven van kadastrale
kaarten, die ons medelid, de heer F.W.Broers voor de Kring
copieercle.
GEyR.i\.AGD~ter overname "Historie van Velp en RozendaaP

door H.Kerkkamp. Aanbiedingen aan de secretaris.
Afbeelding van het v.m.huis "Den Huevel" te Velp.
Na het maken van een foto-copie wordt de afbeel-
ding onbeschadigd geretourneerd. Aanbiedingen
aan de secretaris. .

De contributie. Deze is voldaan - hebben enke~en n~et
iets vergeten? - tot I jan. ;644 Het

bleek in de praktijk beter, dat in een verenigingsjaar een
aaneengesloten winterseizoen valt. De secr. maakte reeds
enkele jaren dienovereenkomstig z'n jaarverslagen •..Op' de



laatste jaarvergadering is daarom besloten tt ver. jaar
van sept. tot sept. te bepalen. Dit brengt mee, dat we
één korter ver.jaar krijgen:van 1 jari~164 - 1 sept.r64.
En de betaling der contributie?? - Velen hebb en reeds hun
jaarl. bijdrage ~ met aantekeningl~9-63 - 1-9-64 - over-
gemaakt 1 Een toenemend aanfa l doet zelfs meer 1 Ue zeg-
gen hun, die als blijk van waardering in '63 en voor het
nieuwe ver, jaar een extra bijdrage sdhonken, daarvoor van
harte dank. - Men kan ookwach t.en'tot de eerste maanden
van '64. Vóór 1 apr.'64 zull~n er geen kaarten worden
aangeboden. Wie voor dit verkorte ver. jaar een evenredig
aandeel wenst te betalen, mag dit doen. Na 1 sept.164 is
deze onregelmatigheid overwonnen. We zien gaarne U~ giro
tegemoet. De penningmeester H.Kerkkamp. Giro 881244,Velp.
UIT DE LEDENKRING.

;Engeschreven wer~den.: Mej. M,H,Aartsen, Velp;
A, G.van Dalen, Rheclen:;

J.Gros, Dieren; Drs A.N.J. den Hattogh,DeSteeg~
Hr.en Mevr. de Loor-Overdijkink, Velp; Ir P,N;Ruige,
Dieren; H.Stam, Arnhem; I.J.van Vliet. Dieren;
Mevr. E.de Visser-Wouters, Arnhem; J.D.de Vos, Elle-
com; D.Wijma, \Telp"; J.Wij;mobel, Velp.

H.Bosman, Ellecom (overI.);
J.Braakman, Velp (overI,);

Hr. en Mevr. Delmaar-Kreulen, Velp (vertr.); H,G.
Geerlings, Arnhem (overI.); Rosemarie Gerritsen,
Velp; K D.van Kampen, den Haag; Th.Kolkman, Dieren
(vertr. ); Mevr. B.Lant ermana-Do st erbaan , De Steeg
(vertr.) i Toos :Moerbeek, Arnhem; Mr Th.Rijnenber-g ,
Velp (overI.); A.T.v.Veen, Berkel; Mej.J.A~v.d.
Velde, Velp (overI.); K.H.Versteeg, De Steeg;
J.Ch.F. de Vries, Dieren; G.W.M.Willemsen, Velp.

Afgeschreven werden:

Het ledental bedraagt thans~ 3.5.

Lezing metlichtbeelden
........, ---....." --..J --..J ,....." ---..J~" in _hotel de Engel, De Steeg.
SPHEKER: Prof Dr H.J.A.DUPARC, HOogleraar T.H. te Delft.
OI'ffiERVVERP~ Trams in Gelderland. Aanvang half 8;-
Leden vrije toegang. Niet-leden f 1.-

op VRIJDAG 15 NovmilBER 1963


