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j~eningswoord
van de Jubilèumvergadering -
herdenking van het 10-jarig
bestaan op 17 maart 1964 in
hotel de Engel te De Steeg,
uitgèsproken door de voorzitter,
TIrJ.F~van Oosten Slingeland. -

Dames en Heren, leden van de Oudheidkunidge Kring
If Rheden - Ra zendaa.L''•

De als punt 1 van de agenda aangekondigde herdenkings-
rede kan een bron van gevaar opleveren. Immers de ver-
leiding ligt voor de hand om herinneringen aan markante
gebeurtenissen op te halen. --Hoe gul was de ontvangst in
Ha t tem , hoe warm was het in Nijmegen, hoe mooi was die le-
zing, alles in de geest van: weet je nog wel (uudje) ?

Een gevaar kan ook opleveren het misverstand. Hoe zou
een bestuur de feiten moeten herdenken, waarin het zelf
de volle hand hee-ft gehad? Zijn die vermeldenswaard, dan
blijkt dat wel; moet men iets anders constateren, het is
dan beter over die feiten te zwijgen" Hoe kan buitendien
een period:e van 10 jaar voor een historisch geïnteresseer-
de groep mensen aanleiding vormen tot een herdenking ?
Neen, ik stel U voor de herdenkingsrede nog enige tien-
tallen jaren uit te stellen.

Wel zou ik -graag met een uitvoeriger openingswoord dan
i:nandere jaren deze vergadering willen beginnen. Ook in
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het bestaan van een vereniging als de onze is het goed om
op gezette tijden zich te bezinnen en plannen te maken voor
de toekomst, De mjjlpaal na tien jaar be rei kt is o.i. een
gezette tijd.

Zoals U in de "Mededelingen" hebt kunnen lezen,is het
oer··eenvoudig begonnen. Twee zielen waren van één gedach-
te en plaatsten een oproep in de krant .-Twintig react-ies
kwamen binnen en op 11 januari' 1954 werd in dit hotel de
oprichtingsvergadering gehouden •. De'secretaris ging naar
huis met 34 namen in zijn juist aangelegde ledenregister.
Lezingen over zeer verscheiden onderwerpen werden gehouden,
excursies met veraf Of nabjj gelegen einddoel werden gemaakt
boekj es over de geschiedenis van dorpen en monumenten wer·-
den geschreven. Op.velerlei gebied kon de Kring activi-
teiten ontwikkelen dank zjjhaar groeiend ledental en de
door die leden betaalde contributiebedr8.gen.

Met enige trots' kan ik hier zeggen, dat dit alles is
bereikt nagenoeg zonder subsidie. Subsidie werd slechts.
in die gevallen gevraagd - en dan nog in besbhieden matè
- wanneer de kosten of het risico.YEn eènuitgave voor '011-'-'
ze kas onaanvaardbaar waren. Het animerende bjj dit alles
is, dat een ieder lidtüt deze aètivi teiten kan bijdragen.
Men hoeft geen archiefonderzoek' te doen of opgravingen te
verrichten om gewaardeerd lid van de Kring te zijn. Het -
b ijworian van vergaderingen, het deelnemen aan excursies?'
het 'doorgeven van berichten of melden van vondsten, het
tekenen of fotograferen van wat gedoemd is te verdwijnen,
het zijneven zovele activi teit.en, waarmee men het cloel
van de Kring, t.w. het bestuderen der geschiedenis van
deze streek, kan dienen. Wat de Oudheidkundige Kring in
deze tien jaren heeft gedaan, is voortgekomen uit de be-
hoefte van haar leden om aan dit doel mee te werken;

In'dit verband moge ik de dankwoorden aanhalen, die de
heer Kerkkamp sprak op zijn70ste verjaardag, nadat de
Burgemeester van Rheden hem de zilveren ere-medaille dier
Gemeente had aangeboden: IIhetbestuderen der historie is
mij een behoefte en een innerlijke plicht".

Zulke gevoelens leven zo sterk in onze Kring, dat zij-
bjjna zou ik zeggen tot hartstocht geworden - wegen zoeken
ook buiten haar. Wederom was het de heer Jansen, onze
verdiensteljjke secretaris, die krachten wist te bundelen
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om het plaatselijk historisch onderzoeken de beoefening
~er Gelderse geschiedenis te stimuleren. Zijn inintiatie~
door onze Kring overgenomen, leidde tot een nauw contact
van Gelderse oudheidkundige verenigingen en musea. Ook
in dit geval bleek het een gezond initiatief, want on-
danks aanvankelijk geconstateerde reserves groeide het ge:-
legde contact tot een organisatie met de simpele, onopge-
smukte naam, die juist zo treffend weergeeft wat zijvoor-
staat~ COWfACT. Het is dan september 1957.

Spoedig verschijnt een Gelders Oudheidkundig Contactbe-
richt •....Ileze uitgave blijkt in een behoefte te voorz t en ,
want de oplage stijgt door ook particuliere abonnementen.
Provinciale subsidie maakt het mogelijk, dat dit contact-
bericht in een fraaie, gedrukte vorm verschijnt. Ook in
de ogen der overheid heeft het CONTACT zijnbestaansrecht
bewezen.

Bewijzen de groei van onze Kring en de bloei van het Con--
tact de grote belangstelling voor de plaatselijke geschied-
vorsing, daarnaast beduidt éen ander gebeuren, dat de tij-
den rijp zijngeworden om op groter schaal dan voorheen
maatregelen te nemen tot behoud van wat voorgeslachten
ons nalieten. Hiermee bedoel ik de totstandkoming van
de Monumentènwet in juni 1961, die haar zorgen uitstrekt
over vervaardigde zaken, welke van algemeen belang zijnwe·-
genshunschoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of
hun volkskundige waarde. Zij~ die voor deze waarden heb-
ben geijverd, - en wij rekenen ons tot hen -vonden hun
streven bekroond.

Kunnen wij er ons over verheugen, dat de Monumentenwet
tot stand is geltomen , wijmoeten ons niet ontveinzen, dat
er een statisch element in onze dynamische maatschappij is
bijgekomen. Tact en overleg zijntoeziende voogden gewor-
den van ons monumentenbezit.· Wie de discussies in de ge-
meenteraad van ArrLh.emover de totstandkoming van de monu-
mentenlijst in die stad heeft gevolgd, weet, dat de stand-
punten: ver uiteen kunnen lopen. Ik spreek hier de wens
uit, dat de voor onze gemeenten Rheden en Rozendaal op te
stellen monumentenlijsten in goed samenspel tussen over-
heid en eigenaren tot stand kunnen komen. Ook de bescher-
mers van monumenten weten heel goedj dat een gerestau-
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reerd, maar ongebruikt monument een ernstige candidaat
is voor een volgende restauratie. Noodzakelijk is, dat
de monumenten hun plaats behouden of herkrijgen aan de We-
gen, waarlangs het ecoi;omisch leven 'zich afspeelt.' Daar··
in ligt hun behoud. Z~ moeten niet met subsidie hersteld
op een doodspoor worden gerangeerd. Een treffend voor-
beeld van de verruiming der opvattingen vindt men b~ de
bescherming der windmolens. Heeft men zich aanvankelijk
beperkt tot herstel dier molens, zich niet bekommerend
om hun verder gebruik, thans wordt in bepaalde gevallen
een draaipremie gegeven9 opdat de molen wordt gebruikt
en opdat - wat zeer belangrjjk is ~ de molenaar vakman
bl~ft, resp. wordt.

B~ de monumentenbescherming heb ik stilgestaan, omdat
deze ook in onze gemeenten van belang is. Uvr bestuur
heeft daarom gemeend - U kon het al lezen in de ,,:Medede.-
lingen1!- dat het tienjarig bestaan een goede aanleiding .
WRS om in de uitgavenserie van onze kring een gids het
licht te doen zien, die U voert langs de belangrijksfe mo-
numenten in Rozendaal en Rheden. . .

Hiermee treedt de Kring buiten haar specifieke terrein
en betreedt zijtoeristische paden, maar ons bestuur heeft
welb,ewust tot deze jubileumdaad besloten, omdat monumen-
tenzorg geen zaak mag zijnvan enkele Ltef'hebber-s , maar
ingebed moe.t zijnin het economisch leven;van dez e tijd...'
Het verheugt mij zeer U te kunnen zeggen, .dat de voorzi t-
ter van de streek V 0 V.V. "Oost Veluwezooin" bereid is ge-
vonden een voorwoord in deze uitgave te schrijven. De
verbinding van onze Oudheidkundige Kring met een andere
geleding in de maatschappij is daarmee op een 0, i. geluk-
kigewijze tot uitdrukking gebracht.

Wij hebben echter nog meer wensen op dit terrein. De
tocht langs de monumenten van Rozendaal en de gemeente
Rheden zoudenwÜ.gra,agop passende wijze openen. Het be-
stuur zou het zeEá"'op prijs stellen, als de eerste bur-
gers dezer gemeenten ook de eersten zouden willen zijn,
om de monumententocht te beginnen. Van deze plaats moge
ik de beide burgemeesters uitnodigen om op een - hopen
wij schone - dag in mei het eerste deel dezer tocht met
ons af te leggen in een bijna historisch voertuig - een
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landauer.

Moet de verwerkelijking van dit plan nog wachten, in uit·-
voering is al het voornemen om een begin te maken met de
uitgave der minuutplans van de kadastrale kaarten van Ro':'
zendaal en Rheden. Ook hierover hebt U in de IIMededelin-
gen" kunnen lezen. De hier uitgestalde kaarten geven U
een indruk van deze lustrumuitgave, waarop van nu af aan
kan worden ingetekend.

Tien jaar bestaat de Oudheidkundige Kring. Vraagt U
soms: wat nu? Het antwoord is dan eengoudig. Wij gaan
op de ingeslagen TTeg voort. Een manuscript over Biljoen
is bijkans gereed. Over verschillende ondervrerpen kunnen
nog interessante zaken worden geschreven. - Dames en He-
ren, er is nog veel te doen.

Een nieuwe cultuurlaag met bungalows, supermarkten en
huisjes van dertien in een dozijnwordt over deze boorden
van de IJsselneergevleid. Documefitatie, registratie, pu-
blicatie blijven de aandacht opeisen. J,'-,er is nog veel
te doen, zal niet ook veel, wat w~ nog hebben gekend, het
nageslacht verborgen blijven. .

Dus .;.• aan de slag. Nu heeft deze iavond :een feeste-
lijktintje, maar aLvor ene wij het prettige deel van het pro-
gramma bereiken, moet eerst een agendawordenafgevrerkt.

Daarom eindig ik snel. Ik heet U ill~n hartelijk welkom
en verklaar deze vergadering voor geopend.

---1----

Naschrift van de secretaris.
Het stemt ons tot voldoening, dat de voorzitter zijntoe-
spraak, die hijnaar onze mening ten onrecht de titel van
herdenkingsrede heeft onthouden !, heeft afgestaan voor
publicatie in ons kringorgaan. De inhoud daarvan achten
wijvan groot belang voor allen, die de historie van onze
gemeenten ter harte gaat.
Onze Kring zou noo i t de bloeiende vereniging ge'worden zijn,
die zijthans is, zonder de voortreffelijke leiding, welke
Dr van Oosten Slingeland van het begin af aan heeft ge-
voerd. Hijwist een-bijzondere prettige samenwerking tot
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stand te brengen en een vruchtbare bodem te scheppen

voor vele en veelzijdige activi teiten. Zijnmede-bestuur-
ders wensen dan ook niets liever dan voort te gaan op de
ingeslagen weg onder zijnleiding

+ + +

De aangekondigde Monumentengids is inmiddels verschenen
en het boekje vindt, zoals werd verwacht, gretig aft r-ek ,
De feestelijke opening van de route, welke in de gids wordt
beschreven, heeft plaats gehad op zaterdag 30 mei. Het
was een evenement! Waarvan de Arnhemsche Courant het
volgende verslag publiceerde~

VELP':- Een uit 1924 daterend T-Fordbusje van de Gel-
derse Tramwegen en een open landauer, ziedaar de ver-.
ledentijdse vervoermiddelen, waarmee zaterdag de bur-
gemees ter van Rhe den , mr J. P.Drost, de waar-nemend bur--
gemeester van Rozendaal, jhr mr C.Flugi van Aspermont"
en een aantal bestuursleden van de oudheidkundigo kr~ng
Rheden·-Rozendaal met hun respectieve echtgenoten do.·
eerste monumententocht door Rheden en Rozendaalreden,
d.w.z. het eerste deel van de tocht, zoals deze be-
schreven staat in de gids HLangs historische monumen-
ten in de gemeenten Rozendaal an Rhe den'", vrelkede
kring heeft uitgegeven ter gelegenheid van haar twee-
de lustrum. De gids voert de lezer langs de belang-
rijkste historische monumenten in deze aan natuurschoon
rijke gemeenten, te beginnen bijhet kasteel Rosendael
en eindigt b~ de minder bekende obelisk te Laag Soeren.
Van elke gebouw worden diverse bijzonderheden beschre-
ven, welke bijhet publiek niet steeds bekend zijn.

Geruime tijdvoor de tocht om tien uur bijhet kas-
teel Rosendael zou begonnen, tufte het T··Fordbusje 9

achter het stuur de man, die het vehikel ook in de
jaren twintig bestuurde en met als passagiers de voor-
zitter van de oudheidkundige kring, dr J.F.van Oosten
Slingeland en z~n echtgenote, reeds in de richting
Doesburg om daar burgemeester Flugi en zijnechtgenote
op te halen. Vandaar ging het naar Velp, naar burge-
meester Drost, waar de landauer reeds klaar stond.
Tezamen met andere bestuursleden van de Oudheidkundige
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kring en hun dames begaf men zich vervolgens naar kasteel
Rosendael, waar oud=bur-geme eet er- dlYvoy, juist van vakan-
tie teruggekeerd, aanwezig was om het gezelschap van in
totaal tien personen te begroeten, waar dr van Oosten Slin·
geland een inleidend toespraakje zou houden en burgemees-
ter Flugi een lint zou doorknippen. Toen dat gebeurd was,
kon de tocht in een bedachtzaam tempo beginnen. Ieder
mocht op z~n beurt in de landauer en in het busje zitten,

Het eerste doel van de tocht was het kasteel Biljoen in
Velp, waar het gezelschap even uitstapte om kort daarna
de monumententocht voort te zetten naar de Oude Jan, de
bejaarde dorpskerk van Velp. Hier gunde men zich wat Illeer
t~d om de kerk te bezichtigen. En toen wilde de T-Ford
niet meer. Ten aanschouwe van een complete volksoploop en
onder uitbundig gejuich werden verwoede pogingen aange:..
wend om het vehikel aan te duwen. Ev enweI zonder succes.
Pas toen er een moderne automobiel voorgezet was wilde het
lukken .
.Intussen was het al een beetje laat gey!orden om ook de

resten van de Velpse watermolen nog te bezichtigen. Van
de O'l].deJanbcgaf men zich daarom rechtstreeks naar het
einddoel, restaurant "De Bronkhorst" te Worth-Rheden,waar
tezamen met verdere bestuursleden van de oudheidkundige
kring onde r.vaangename kout over de goede oude tijdde kof-
fie werd gebruikt. Buiten, in de zon, waar de oude Ford
amechtig stond uit to blazen. -

MET ONZE JUBILERENDE KRING
NAAR BUREN EN BOMMEL.

Voor ons, bewoners van de Ve Luwezoom , heeft een reisje
naar de vlakke Betuvre altijd een speciale bekoring. Dit
geldt nog meer indien het reisdoel bestaat uit plaatsen
met een oude en r~ke historie en met een schat aan monu- .
menten, getuigen van een verleden, dat niet zelden geken-
merkt wordt door kr~gsrumoer, door brand of andere rampen.

Wanneer wij op 4 juli de brug bijRhenen gepasseerd zijn,
bevinden we ons meteen in het hart van de Betuwe. Langs
akkers en boomgaarden bereiken we het oude, historische
stadje Buren. B~ Tiel ontwaren we de nieuwe kolossale
glasfabriek en de plaats, waar de aardgasbuizen een be-
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dekking van bitumen krUgen alvorens ze onder het aardop-
pervlak verdw~nen. Reeds van verre zien wU Buren liggen
in zUn wallen. Daarachter de toren van de St.Lambertus-
kerk en de dakruiter van het Weeshuis. Op de wal staat
de windkorenmolen nDe Prins van Oranjell• Als geheel een
plaatje !

Het stadje Buren wordt voor het eerst vermeld in het-
jaar 772~ Het was toen een hofstede in het graafschap
Teisterbant,· Later werd het een leen van Gelre en ver-
Wierf het:in de 14e eeuw poortrechten. In 1472 kwam Bu-
ren als onafhankelUke rUksheerlUkheid aan het geslacht Eg·
mond-Buren,een familie, die vele veldheren en stadhou-
ders voortbracht. Het kasteel, waarop eens Hertog Arnold
van Gelder gevangen zat, werd in 1536 herbouwd en herhaal-
delijk uitgebreid.· Anna van Egmond, gravin van Buren, huw-
de Willem van Oranje; hun kinderen waren Philips Willem
en Maria. De laatste, gehuwd met Philips van Hohenlo en
kinderloos overleden, stichtte in 1613 het Weeshuis, een
der schoonste Nederlandse monumenten .in renaissance-stijl
gebouwd. Aanvankelijk bestemd voor wezen uit Buren, Leer·-
dam, LlaseLst edn en Acquoij, geeft het sedert 1951 mede on-
derdakaan andere minderjarige kinderen,die om een of an-
dere reden 'lande ouderlUkezorg zUn Verstoken, Daartoe
werd het gebouw in het genoemde jaar invvenchg gemoderni-
seerd en in 1953 opnieuw geopend. De Koninklijke Familie
betoont steeds veel belangstelling voor hetVreeshuis , De
Commissaris der Koningin pleegt ieder jaar een bezoek aan
deze.eerbiedwaardige inrichting te brengen, wáar·maximaal
46 pupilien gehuisvest kunn:en worden.

De Culemborgse poort en het Raadhuis, monumenten van
belang, zijnbeide in staat van restauratie. In het eerste
zal t. z.t. een Boerenwagenmuseum geves tigd worden ; daar-
door krUgt deze laatste stadspoort een goede bestemming.
Het Raadhuis, daartoe ingericht in 1554 en ve~bouwd in
1739, wordt volgens de huidige opvattingen gerestaureerd
en opnieuw ingericht. Het vormt met de stadspomp, de
vlaag en de toren der St •Lambertuskerk een fraai geheeL
In deze kerk, waarvan de toren in 1665 werd gebouwd door
Pieter Post, bevindt zich de grafkelder van het kasteel.
Dit laatste zal men tevergeefs zoeken: in 1795, toen Bu-
ren bU Nederland werd ingelUfd, werd het voor afbraak ver-



kocht! Een eigenaardig monument, omstreeks het begin van
deze eeuw door de heer J.A.Heuff opgericht op de plek,
waar het kasteel eens stond en samengesteld uit fragmen-"
ten van het gebouw, herinnert nog aan het prachtige bouw-
werk.
Vermoedelijk zal het woordje "haast" in het Burens spraak-

gebruik niet voorkomen. Men late dus rustig de speciale
historische sfeer van het oude,karakteristieke stadje op
zich inwerken. Een goede beschrijving van Burens verleden.
vindt men in het boek uBuren en OranjeU door P.J.Schippe-
rus • Verkrijgbaar in de boekhandel. Prijs f 6.90.

Wie vanuit het noorden Zaltbommel nadert, wordt bekoord
door het prachtige stadssilhouet~ de torens van de St.
Maartenskerk en de Gasthuiskapel steken u~t boven de da-
ken der huizen, die daaromheen gegroepeerd staan, omzoomd
door de prachtige beplanting der historische plaats, be--
kend door vele monumenten.

De geschiedenis van Zaltbommel is voor een belangrijk
deel bepaald door de ligging van de stad~ aan de Waal
en aan de Landweg van Utrecht naar het zuiden. Die lig-
ging maakte het ook strategisch van groot belang, want
wie Bommel in handen had, beheerste daardoor beide ver-
keeTsroutes en tevens de Bomme Lerwaar d, waarbij WàaI en
Maas natuurlijke verdedigingslinies vormden.

De historie van de stad vangt aan (afgezien van een en-
kele vermelding in 850) in het jaar 999? ,wanneer keizer
otto 111 het rechtsgebied over de "villa Bommele" met de
tol, die op de rivier geheven werd, de munt en de gruit
aan de Utrechtse Dom schenkt, waardoor Bommel deel ging
uitmaken van het bisdom Utrecht. Overigens niet voor lan-
ge tijd; zowel Brabant als de heren van Wassenberg (de la-
tere graven van Gelre) probeerden het onder hun invloed"
te krijgen. "Een zelfde situatie als op de Veluwe dus, en
evenals daa.rwon Gelre het pleit. Omstreeks 1100 heeft
graaf Gerard 111 hier de feitelijke macht reeds in handen.

Door zijn strategische betekenis wordt er daarna nog
vaak om Bommelgevochte~Herhaaldelijk tracht Brabant het
te ondenverpen; het speelt een rol in de twisten tussen
de hertogen Arnold en Adolf en de daarop volgende Gelders-
Habsburgse strijd. In de 80-jarige oorlog kiest het in
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1572 de kant yan de prins van Oranje en wordt twee jaar
later opgenomen in een verbond met Holland, Ze~land en
Buren. Wanneer Gelderland in 1576 de spaanse zijde ver-
laat, blijft Boirrmelzich gedragen als een zelfstandig
staatje dat met de rest van Gelderland niets meer te ma-
ken heeft ~ eerst in 1602 wordt het bij de ti reduc tie i;an
Bommel" gedwongen zich weer in de Gelderse gelederen te
scharen. Voordien doorstaat het tweemaal met succes een
spa.arise belegering (1574 en 1599); uit die tijdstammen de
bolwerken die de stad nog steeds omringen, Daarna 'ver-
liest het zijnmilitaire betekenis. In 1672 zijnde verde-
digingswerken vervallen zodat het de Fransen vrijwel zon-
der slag of stoot in handen valt.

De glorietijd van de Bommelse handel valt in de middel·-
eeuwen. In een,'tarieflîjstvan de tol in -KóbLenz van 1104
worden de Bomme Ls'eschepen met name genoemd. Vermoedelijk
behoorde zout tot de belangrijkste artikelen die door de
Bommelaren verscheept werden; daaraan zou de naam Saut·-
Bommel ontleend zijn, ter onderscheiding van het latere
Maasbommel.

De SO-jarige oorlog brengt de Bommè-lse handel onherstel-
bare schade toe en wanneer het westen des lands zijngou:-
den eeuw beleeft, krijgtBommel al het aanzien van' een rus-
tig provinciestadje met'wat kleine industrie (o.a. bier-
brouwerijen). Daarnaast heeft het dan nog betekenis als
bestuurscentrum~o:p de IIridderkamer" in het stadhuis hou-
den IIAmbtman en Ambtsjonkers van Bomme1, Tieler- en Bom -
meIerwaarden" hun vergaderingen.

Opvallend in het middeleeuwse Bommel is het grote aan-
tal kloosters en andere "geestelijkelIstichtingen; er zou
een periode geweest zijn? dat de stedelijke bevolking voor
circa een derde uit religieuzen bestond. Alleen de prach-
tige kapittelkerk, toegewijd aan Sint Maarten, is nu nog
als (hervormde) kerk in gebruik; de kloosters, het be-
gijnhof, de 11 Heilige-Geest.,..tafel"e.d, gingen bij de her-
vorming ten onder. Enkele nog bestaande stichtingen als
het Gasthuis (nu ziekenhuis) en het Weeshuis (nu werkzaam
op het terrein van de kinderbescherming) gaan direct of
indirect op middeleeuwse instellingen terug.
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Het is niet mogelÜk om in dit klein bestek een opsom-

ming te geven van het oude dat (naast veel dat teloor
ging) in Bommel behouden bleef.

Wie zich daarover een oordeel wil vormen, make een wan-
deling door de straten van het oude stadje waar ook nu nog
enigszins de sfeer van vervlogen dagen is bl~ven hangen.

U Ir DE LED ENKRING.

Ingeschreven werden:
J.Baltjes5 Rozendaa19 Mej. J.Brouwer, Velp; Mej. A.'
van den Hoek, De Steeg9 H.C.Kooijmans, Velp; Ir A.A.
C. van Leeuwen, Rozendaal ? Hr. en mevr. Muis-Dijkhui-
zen, Velp; Ir J.W.Sleutel, Velp.

Afgeschreven werden:
H.Eysink, Dieren; Mej.E. J.Kalff 9 Velp (overl.);
Chr.H.Roosa, Velp (overl.) 9 Chr.H.Schiffmacher, Velp;
Mr Dr G.1.van Oosten Slingeland, De Steeg (overl. ); Hr.
en Mevr. Veenendaal-Dijkerman, Velp (vertr.); H.\hlden-
berg, Velp; F.Zur Raar, Ellecom.

Het ledental bedraagt thans~ 324.

Kfl/#CN/EUWS
Met ingang van 1 september a.s. gaat het penningmeester-
schap over van de heer H.Kerkkamp op de heer Mr J.C.
Wilhelmij van Rassel t, Hobbemastraat 4, Arnhem.
De Kring heeft thans een eigen girorekening. Adres, en
nummer:

Penningmeester Oudheidkundige Kring
'IIRheden-Rozendaalll,Hobb emas t.r-c q , Arnhem.
Giro nr. 116.42.91.



Beide rechten.

In het vorig nummer werd de vraag gesteld: wat was vroe-
ger een "doctor in beyden rechten"?
Ons medelid, mej.van :13. te Velp deelde ons mede, dat de
betekenis hiervan zou z~n: het romeins en het inheems,
hollands recht. Deze veronderstelling werd bevestigd
door een mededeling van een terzake kundig archivaris.

Geschenken.

Ons medelid, de heer de H. te Velp schonk aan ons ar-
chief de IfProvinciale Atlas van het Koningrijk der Ne-
derlanden" (1868) door P.H.'iVitkamp. - Het lid mej.van
N. te Dieren verrijkte onze dia-verzameling met een op__
name van het kring-bezoek aan IIde Lebbe.nbr-ugge" in 1962.
Hartelijk dank!

Banden voor de Mededelingen.

Dank z~ een milde gift van een onzer leden, wiens naam
wij helaas niet mogen noemen, zijn wij in de gelegenheid
aan de lezers van ons blad keurige linnen banden in na-
turelkleur met blauwe opdr~k aan te bieden voor de prijs
van f 3. - franco. De bladen - ook het inliggend regis-
ter - kahmet behulp van bijgevoegde naalden gemakkelijk
ingevoegd worden. De band draagt -geen vermelding van
jaartallen, zodat ieder lid op elk gewenst ogenblik met
verz,amelen kan beginnen. Zij die tijdens de jaarvergade-
ring reeds op de bandenintekenden - en dit geldt ook
van de atlas - !,vorden verzocht dit nogmaals te doen op
het inliggende aanmeldingsformulier.

Kadastrale Atlas. IfDe Kadastrale Atlas van Rozendaal,
Anno 183211 (het eerst.e deel van het

grote werk !tKadastrale' Atlas van de gem:Rozendaa.I en
Rheden) wordt thans, verkrijgbaar gesteld. De prijs (met
toelichting door,dr. J.F. v.Oosten Slingeland, enbijbe-
horende registers, form.30x50 cm op 16 bladen) bedraagt
f 4.40, mits besteld voor 1 aug. a.s. (Zie aanmeld.bilj.)

Bil.ioen en daar rondom. - Dit werkje van de. hand van de
heer H.Kerkkamp zal in sept. a.s.- verschijnen. Belang-
stellenden kunnen zich nu reeds melden. Zie inliggen--
de aanmeldingscirculaire.


