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Een Onbel angrijke Vondst

Bij de bewerking van een oude,eikehouten balk, waarin
een scheur- met stopverf was gedicht, werd ontdekt, dat
die eerst met papier was opgestopt, ter besparing van
het duurdere vulsel. Toen het papier was ontrold en ont-
propt? bleek deze vulling te bestaan , behoudens een pa-
gina met enkele verzen, uit een aantal formulieren en
schriftelijke verklaringen. Van een respEclabele ouderdom:
uit 1702, 1703, 1709 en 1739.

De gedrukte formulieren, de meeste zeer geschonden,ver-
tonen in de bovenhoek links een in het geschept papier
geperst zegel: twee gekruiste ankers met de letters A'A
en het omschrift nAdmiraliteyt tot Amstelredam".

De gedrukte tekst luidt: "Laet passeren van wegen de
Hooge ende 1,f[00gendeHeeren staten Generaal der Vereenigh-
de N~derlanden Schippe~' ( in de opengelaten ruimte werd
met inkt ingevuld~ "te Land riaduysland" of IlJohan van
der Burgh na Coellen" (Keulen).

Vervolgens: lIllIetde goederen hier onder gespecificeert,
alsoo 't ordinaris recht ende subsidie der generale Mid-
delen, TIitsgaders oock het Veyl-geldt (kosten van vrüge-
leide ?), daer van ten Comptoire àlhier tot Amsterdam be-
taelt, te Weten doo~' .

Dan volgt de naam van de verzender, de inhoud der pakken~
de merktekens, de betaalde rechten, een aantal handteke-
ningen. Volgens aantekening op de achterzijde vond visi-
tatie plaats te Amsterdam, Utrecht, Arnhem, een enkele
maal te .~ersfoort. Het waren dus vrachtbrieven van ex-
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portgoederen. .

17e noteren d~_volgende~ tobak~ baay, Lakens, pakken
oude kleren en la:ppen (verm. grondstof voor de vervaar~
diging var papi er), seck of spaanse wijn, Camerbehang-- .
seLs , Camee Ihadr , Crespon (?)? peeper van de oostindi
se comp.

En nu de simpele briefjes. Ze zijnvan 1739, Geleide-
biljetten, afgegeven door F.A.Kerkhoff, de Pastor Loci
(de plaatselijke predikant) te Angeren of G.Heymerik te
Westervoort. tt Gaat over veevette Kalf, fuellen (veu.
len), henst (hengst), neegen Coebesten - V8n die boer
(b,v , Carck meijster Roos te WestervOort), dáár gewonnen
en vetgemaakt, in die of die weide; vervoer naar de
mar-kt te Arnhem C om te ver Maerken nae Aernhemii). Enke··
le springen daar uit~ 9 manden tobak, die de heer van
Bemmel door zijnmakelaar Jacob heeft laten kopen is
Geldersch goed in Angeren en Doornenburg geplant, gewa s-
sen- gedroogd.

Een enkel briefje betreft het rayon van onze Kring,
v.d;Borg van rosendaal
Een kreppe muts met kap in fijn (ka?)ndt
EEirt"'ditomet klyne knippe
W. den Berg den rosendaal
Een Kamerdoeksche muts
Een kreppe ••..
De hoofdtooïwas een belangrijk deel van de vrOUYlenkle'-

ding. Men moet eens zien, water aan mu t sen voorheen
staat genoteerd op inv8'n.tarissen! ,

Een onbelangrijke vondst'? Ja, va:ri'~veînigwe t.enschappe-
lijkbelang. Is het desniettemin niet interessant ?
Niet minder belangwekkend, als men.de materiële kant
uitsluit, dan de ,vondst van dat Walcherense boertje,
dat prei optrekkend een goudbron ontdekte.

En tenslotte, is het niet verheugend, dat zovelen
thans attent zijn,als iets uiteen ver verleden aan het
licht komt ?

Zoals die Velpse houtzager enkele weken geleden.
H.Kerkkamp
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..HENDRIK VIS OP EEN
EZEL ROND DE DIS

door E.J. Jansen.

In de eerste helft van de vorige eeuw werd een gerucht.·
makend proces gevoerd tussen de heer A.F.Bouricius, eige-
naar van de Bouwers-zathe op de Rouwenberg te De Steeg
en de Heer van Middachten.

Volgens de eerstgenoemde had Middachten wederrechtel~k
térI'óinen in het Stéegse Veld in bezit genomen, die bij
de BOU\'lerszathebehoorden.

Bij J .17.Kruyt te Arnhem verscheen in 1843 zelfs een
111Iemorie"over de zaak, een nu zeldzaam bOekje, waarin
de heer Bouricius iljn'goed recht tracht aan te tonen.

Als één van zijngetuigen noemt hijHendrik Vis, een voer-
man, wc.arvan Middachten beweert dat h~ IIthans werkeloos
en memo r-i.eIoos is, wonend op den Rouwenberg sedert 26
jo.ren1t•

Bourièius vertelt over deze man de volgende merkwaar-
dige b~zonderheden:

IIHendrik Vis is geboren (omstreeks 1774) op den Mid-:-
dachter molen en jaren lang de beschermde en lieve-
ling van den huize Middachten geweest, waar hij de
groote feesten· plagt te gaan verheerlijken door als
heide-wildem~n op eenen ezel gezeten, den feestdisch
om te r~den en dan heel aardig te z~n, zoo als hlj tt
zelf zegt.
De Lekker-e beten die hem daar toegeworpen werden, doen
hem nog watertanden, maar h~ betreurt toch nog meer
het tienponds roggenbrood, dat hijwekelijks op Middach··
ten kwam halen, maar hem onthouden werd, toen zijne
stoutheid, de waarheid te verklaren, bekend geworden
i S" •



4.

DE LEGENDARISCHE RAAF BROEDDE EEns
IN HET ROZENDAALSE PARK

door H.Kerkkamp,

Er was eens
Neen, dit wordt geen sprookje. De fantasie heeft er

niet haar bloesems en lovertjes over gestrooid.
Er was eens een broedkolonie van raven in het eenzame,

oeroude bos achter de Zwitserse partij in het Rozendaalse
park. .

Hoeveel Rozendalers of Velpenaren is dit bekend?
Eerlijk gezegd, tot voor enkele weken ons ook niet. Ook
niet, dat er nog een oude Velpse vogelaar zou bestaan,
die zulke interessante vogelverhalen zou kunnen vertel-
len.

Als we dit hier niet oververtelden, zou de kennis er-
van spoedig verloren gaan, zoals een dwarrelend herfst·-
blad ter aarde valt en vergaat.

Nappie Hagen haalde de jonge raven, als ze op het punt
van uitvliegen waren, uit en kortwiekte ze. Als de kerk-
kraaien, de kiereka's, werden ze als huisvogel gehouden.

Nappie was de Velpse schoorsteenveger. Lange, grijslin-
nen kiel over z'n broek, een touw om zin middel gewonden
met een bosje sparretakken eraan, ladder over zIn schouder,
een tan~g gezicht met donkere, pientere ogen, een pijpje
rokend, hoge zwarte pet. .

Nappie was klimmer en klauteraar van professie en uit
liefhebberij: schoorsteenveger, bomen vellen, mastklim-
men bijvolksspelen op Koninginnedag. In de ravehbomen
klauterde hijom een paar extra stuivers te verdienen, hij
verkocht de jongen, Karelbaas, een Velpse aannemer,hield
er een en ook G., een groenteboer vooraan-Velp. Volgens
de overlevering werd de laatste, als hij zich aan de blik-
ken van zijnhuisvogel vertoonde, uitgescholden voor:
lilleke bult •• - Een beetje goede wil zal er wel aan te
pas gekomen zijn,om het ravengekras te transponeren in
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mensentaal. En vanwaar zou het beest deze geleerdheid
aangewaaid zijn ?

De raaf moet dan wel net zo'n voortreffelijk docent ge-
had hebben als de papegaai van de kwezèlkens Bosmans in
lIPastoor Campens zaligerIl van IIden NestII.

"Als ge nu per eksempel tegen zo'n papegaai eIken dag
nosdedjie zou d.t zeggen, dan zegt hij dat op I t ende ook'! ,

Aan de Uitte was dat wel toevertrouwd. IIDuzend keeren
gevloekt min of nieer; mijnheer Pastore •.. ; 11

De papegaaf kwam m.i.et meer voor het open raam. Niets
hielp om hem dat lelijke woord af te leren. Tenslotte be-
landde hij acht dagen in de kelder en daarna zei Cocc he-
lemaal niets meer.

De raaf is thans in Nederland uitgestorven. In 1924
heeft het laatste paar: er gebroed. Do Wildenbo~chbijLo",'
chem was een van de lél,ats t,e broedgebieden. Import uit
Tsjecho~SloWakije slaagde niet •. Ze zouden in h~iOnzalige
bos zijn uitgezqt.

'Nederland mis w ee r een voge Lsoo r t armer. In een ency-
oLoped.i.c van 1886 wordt opgemerkt,

dat de ruaf in ons vaderland niet meer in groten getale
voorkomt. Hu is hij in onze dierkundeboeken verdwenen.

VANDEN BERGVANSAPAROEA,
• - ~ "'I

EENMERKWAARDIGENAAM

door E~J.jansen.

Ui t onze jeugd herinneren wij ons :6en hEEr van den Berg
van Sapäroea, achtbaar Velps ingezetene, die naar wij me-
nen, in de Prins Hendriklaan woonde. Onlangs vonden wij
in het boek IIEoe komen wij aan onze namen" door G.J.Uitman,
uitgegeven door het Wereldvenster te Baarn, een verklaring
van à.eze naam (bI. 68 en 69):

Een zeer bijzondere is de naam (Van den Berg) van Sapa-
roea, de enige aan een plaatsnaam in Nederlands Indië
ontleend. De niet oninteressante geschiedenis, aan het
ontstaan van deze naam verbonden, verhaald in het tijd-
schrift IIDe Navorache rv , wil ik de lezer niet onthouden.
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Zij luidt als volgt: (Winkier 9 De Nederlandssche gesLach t a-
namen, in oorsprong, geschiedenis en betekenis.1885)'·

Saparoea is een welbekend eiland in den Molukschenar-
chipel'eri behoort tot de Nederlandsch-Indische bezittin-
gen. Daa.r ter plaatse was in der tijdresident J.R. van
den Berg; die bij een oproer of amokpartij in mei 1817 met
zijngeheèle familie (zijne echtgenoote Johanria Christina
UIilbgroveen drie kinderen)is vermoord, uitgenomen een
kindje, het oudste zoontje, toen vijf jaar oud, dat .door
zijnmin is gered, doch niet dan nadat het een krisslag
had ontvangen', waardoor het eene oor door midden is ge-
spleten. Later is het door de ijverige pogingen van den
kapitein ter zee Q.M.R.Ver Huell, die zich in de baai van
Saparoea beyond en onderricht was dat het kind nog leefde,
gelu,kt dat het hem werd uitgeleverd .
.:Ditgeredde kind is sedert naar Nederland overgevoerd:

hier te lande opgevoed, thans (1880) een persoontussbhen
60 en 70 jaren, een der voornaamste inwoners van Velp 'bij
Arnhem, en sedert verscheidene jaren wethouder der gemeen-
te Rheden.

Vroeger teekende de bedoelde perpoon zich steeds J.L,
van d.enBerg, doch aangezien er vele familien van dien
naam zijn, en dit vaak tot verwarring aanleiding gaf ,vroeg
hijvoor een drietal jaren verlof, bij zijnen familienaam te
mogen voeren van Saparoea, hetwelk bij koninklijk besluit
is toegestaan, en sedert dien tijdvoert de familie ,waar··
van hij thans het waardige hoofd is, den geslachtsnaam
Van den Berg van Saparoea.

Uit de Ledenkrl n 9-
Ingeschreven werden:

Hr. en Mevr. Brouwer-de Bond5 Dieren
J.e.Hagelen, Arnhem
Mevr.H.F.Hoorneman-Hulshof, Dieren
Hr. en Mevr. Knobben-Eman, Dieren
Mr K.N. Ko~teweg, Velp
Mr G. Spijl;c~rboer,Velp
Mevr. Q.F.,Spo0:r'-:-.JkvrFeith, De Steeg
M.F.de Zwaan, Di~ren.
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,Afgeschreven wer-deru

Mej. K.Barten, Arnhem; Hr. en Mevr'," Boër-a-Ka.Lshoven ,
:De Steeg; H.W.T.Fockema Wurfbain, Velp; MrJ.K.van
der Haagen, Velp (overl.); Mej. E.J.Hoffmeyer, :Die-
ren (overl.)~ W.Hoogenboom, Velp (overl.); Jhr.dr
C.G,C,Quarles van Ufford, Velp (vertr.); Kees Si-
moons, :Dieren; Jhrmr C.J.A.denTex, De Steeg (over1.)
Pa ,v. d ,Velde en Wassenaar, Rheden; Mevr .E. de Visser-
Wouters, Arnhem; Mevr.:D.Wouters-Brandt, Velp.

-Het ledental bedraagt nu 336.
V~tiT:DESECRETARIS.

Ons archief.

Ve,n tijd tot t.ijd zijn er leden die ons archief gedenken.
Zo ontvingen we door bemiddeling va,n ons medelid de
heërH.A~ de G~aaff enige fraaie lichtbeelden, van oud-
Velp. Het lid de heer W.Hendril:çs gaf een aLbumime t
velè01..lde prentbriefkaarten in bruikleen. Hartelijk
dank! \Tie volgt?

Het Hof te :Dieren.

Een Arr,"-lJ.emssloopbedrijf heeft de ruïne van de Hof te
Diëren 'mÈYtde'grQnd gelijk gemaakt. Ook de overblijf-
selenvan 'de middeleeuwse commanderie, die onder de
fundering van het J,a,atstaanwezige gebouw tevoorschijn
kwamen, lvordenvèrw~derd. Ondanks', vele brieven en te-
lefoongesprekken'metjde Rijksdienst voor het Oudhe i dkuri-
dig Bodemonderzoek te, Amersfoort mocht .het ons niet ge-

, Lukken h'é:t zover te krijgen dat door deskundigen opgra-
'vingen' werden verricht. Dát is bijzonder jammer; want
hiermee gaat de Laa't s t e gelegenheid voorbij om.een we-
tenschappelijk onderzoek in te stellen naar de oudste
bouwgeschiedeiüs van de HoL

Verontschuldiging.

De bezoekers van onze bijeenkomst op 27 januari j.l. in
restaurant De Luchte te Spankeren hebben na afloop ge··
ruime tijd op de G.T.W.-bus moeten wachten; zij die naar
Ellecom, :De Steeg en Velp doorreisden,moesten in Die-
ren zelfs overstappen en opnieuw wachten. Daardoor
zijn zij ~Ger laat thuis gekomen. Uw secretaris treft
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in deze geen blaam: hem was te voren medegedeeld dat
de bus, die langs De Luchte reedj regelrecht, zonder
lang oponthoud na~Arnhem zou doorrijden.

DE OOSTELIJKE VELUVmZOOM
BIJKANS VERLATEN EN LEDIG (1587)

door H~Kèrkkamp.

Omtrent 1587 stonden de meeste hoeven langs de ooste-
lijkeVeluwezoom leeg. De bewoners waren met vee en leef-
tocht hoger de Veluwe op gevlucht, op zoek naar veiliger
oorden. Vele akkers bleven onbebouwd liggen. -rIantaan
do overzijde der rivier waren de Spanjaarden heer en rr.ees··
ter. Parma bedreigde de IJssellinie en zijnbenden sta-
ken meermalen de stroom over om vee te roven ertte brand-
scha tten. Slechts de versterkte huizen - het Hof te Di e··
ren, Middachten, Biljoen, Rozendaal - boden beschutting,
persoonlijke veiligheid, want de Spanjolen achtten het
niet geraden geschut over te zetten.

Na het verraad van Rennenberg (1580),- stadhouder der
noordelijke gewesten, was Hattem, evenee~s door verraad,
bijna verloren gegaan. --Iril582 _namen de Spanjaarden, bij
een ströoptocht de burgemeester ende secretaris van El,.
burg gevangenî een kwartiersvergadering kon dientenge-
volge niet doorgaan. In het volgende jaar werd bij een
dergelijke onderneming vanuitSteenwijk, onder Tassis ?

Zutphen overrompeld. De Staatsen wierpen aan deze zijde
van de rivier éen schans op, doch deze liep IS winters
onder, werd ontruimd en terstond door de vijand bezet en
hersteld. Van hieruit brandschatten zijhet platteland
in vrijdeomgeving. Wel werd deze versterking weer bele-
gerd, doch de belegeraars, onder Hohenlohe, moesten af-
trekken en lieten de Veluwe aan haar lot over.

De 3e .januari 1584 verzochten de soldaten op het Hof
te Dieren geld en levensmiddelen, belovende dan niet te
zullen "abdrecken", maar het huis tot op de laatste man
te zullen bewaren.

H'et volgende jaar belegerde de vijand Biljoen; de stad
Arnhem drong bij de Staten op onverwijlde hulp aan, daar
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nu de gemeenschap met de schans te Zutphen was afgesne-
den.

De schans IJsseloord b ij het veer tegenover Westervoort,
aan deze zjjdevan de rivier, was door de vjjand bezet, doch
werd heroverd.

TYlee dagen later volgde weer nieuwe tegenslag: ritmees-
ter·Groeneveld verscheen met 200 ruiters voor de poort te
Arnhem: de bezetting van de huizen Eer'beek9 Loenen en
Dieren, die af moest trekken, omdat alle huisluiden ver:"
der de Vehwle op gevlucht waren met medeneming van de le-
vensmiddelen. De magistraat maakte bezwaren de mannen in
te nemen ·rregens 11de sobere staat derstadH. De Spaans-
gezinde partij was binnen Arnhem nog sterk? maar de stad-
houder, graaf van Meurs, wist door een list de staatse
bezetting binnen de veste te krijgen én deed vervolgens
alle verdachte personen buiten de poorten zetten.

Land- en ktirartiersdagenwerden slecht bezocht ~ het
Teizen was nseer faerlick und periculoes". In 1584 was
te Arrillemalleen R.van Lennepvan Biljoen aanwezig. Soms
bezochten lande delen onder de schjjn van neutraliteit
land- en lcvrartiersdagenvan beide partijen.

In 1585 veroverden de Spanjaarden Nijmegen en andermaal
Doesburg. Tassis, na zich van het huis te Hackfort en
het slot Nijenbeek te hebben meester gemaakt 9 stroopte de
gehele Velune af tot in het Gooi toe. Bij een tweede tocht
met 1600 man versloeg hij de graaf van Nieuwenaar bijll.!ne-
rongen. .

In 1586 bracht de herneming van Doesburg en de huizen
Hackf'or-t en Nijenbeek enige verademing. De nhulpl1 van En-
geLarid leverde enkel desillusie op en eindigde met ver-
r~ad. De gTaaf vàn Leycester slaagde er niet in Zutphen
te hernemeL;' na verovering van de schans trok hij af.

Het volgend jaar werd Deventer door Stanley verraden,
de schansvoo~ Zutphen door York en Gelder, de hoofdstad
van het oude stamland, door een Schot verkocht. Weer lag
de Ve Iuwe open voor vijandeLijke strooptochten. Veilig was
men alleen binnen de muren der steden. Eerst in 1591 wa-
ren de ergste gevaren afgewend. De schans en de vesting
Zutphen ;ze1f, Deventer en Nijmegen waren door Prins Mau-
rit;:;hernomen. Periodiek deden de Spanjaarden nog wel
invallen? zoals in 1597, 1604 en 1629, rampzalig genoeg



-----------------.,.-cc-

10.

voor de plattela.ndsbevolking, maar de koning van Haspan-
je kreeg op de Veluwe geen vaste voet meer.

In dit raamrnoet men het stuk plaatsen, dat ons lid de
heer Hooft van Huysduynen in het archief van het Hof
vond (R.A. ,Arnhem). We geven de inhoud, wat lichter
leesbaar, weer.

In de zomer van 1587 richtten "die overgeblevene on-
danen van den Ampte Rede geflucht onder den huyse LIid-
dachtenll een verzoekschrift tot het Hof van Gelderland
om verlichting van las ten wegens de erbarmelijke s taa t?
waa.r.i n ze verkeerden. Het jaar tevoren zouden van enige
riabui-en 11 ter oersaecke van legatie penningen van contri·
bu t.i e'' d,w. z , 'wegens niet-betaalde belasting "stro en
hoyl! ugehaelt" worden. Na veel overleg - lIansiende dir
supplianten armen staet" - hebben de mannen met de ster-
ke arm hen verlaten na geliccordeerd te hebben, dat 120
de,alders (185 ca.r , guldens) zouden worden betaald? voor
welk bedrag zij door de ontvanger Erasmus van Heerde ZOl-..--

den worden aangeslágen en waarvan nog 40 g. te vorderen
over zal blijven"

Nu hebben de verzoekers echter vernomen, dat de betaal-
de penningen nbij erreur" bij Dirriek Biermans tèrecht kw·a··
men, die ze geboekt heeft als contributie "tot betalonghe
van eenighe wyn~soe tot Huessen gec of t , zijn Genaade (de
stadhouder) gepchonkenll ~ 36 daalders ,betaald aan de Tol-
Lenae r Goert Cock , Met het noodlottige gevolg, dat van
hen nu weer gevorderd wordt de oorspronkelijke aanslag van
235 gulden, een last die supplianten ten deze tijde niet
weten op te brengen.

Langdurig zitten ze nu al "sonder eennich geb ouw, ge-
wijn ofte profi til, levende voornamelijk van ,I t geen van
het vee komt, dat deze en gene nog heeft behouden. Tot
overmaat van ramp werden udorch den Br-onckhor s ter " (ver-
moedelijkJoost graaf van Limburg en Bronckhorst ~ zoon
van Herman Georg, die zich na de inneming van Zutphen in
september 1583 aan de Spaanse zijde schaarde en in april
1588 tot bevelhebber der Spaanse troepen IIOP den Grave
bij Yfesel" werd benoemd) 1120 koeien gehael t en 3 r-undez-":
(ossen?). Van de resterende werden er 7 geslacht en de
laatst overblijvende 11 soe gerantsoent" (gebrandschat),
dat ze vrijwel gekocht moesten worden. De benodigde pen-
ningen hebben zij te Doesburg en elders IIdorch bidden ge~
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leent gec:regen". Velen hunner zijn dientengevolge meer
schuldig ti dan al hair hebbent is". En het is te bewij-
zen, dat vaak dagen voorbijgaan, dat zijgeen brood hebben
noch middelen om het te kopen en leven van melk en ap-
pels.

In deze droeve staat" bidden" zijhet Hof 11wel oetmoe-
delickll tiltvoorseijde te willen an sientl en hen te ont-
slaan van de betaling van de.nog verschuldigde penningen
van dit jaar, n.l. van het voornoemd restant. Zal de ont·-
vanger het nog vorderen en innen? Kan er een betere
weg worden gezocht? En zo dit niet mocht geschieden
en zij,arme supplianten, toch die wijn nog eens zouden
moeten betalen? bidden zijom een besluit, waarbij zijvan
verdere eisen worden ontslagen en overeengekomen wordt
termijnen vast te stellen voor betaling van de wijnpenrri.n-
gen. 11 Dit doende" zal het Hof 11 een waerachtich werk van
barmharticheyt doenll,

Of het Hof deze kans heeft aangegrepen, is niet be-
kend, want de strekking van het IIAppoinctementH van
28-9-1587, in de marge aangegeven, bleek practisch on-
leesbaar.

Anderzijds mog e men bedenken, dat de gebeden begaanheid
en barmhartigheid bij een lege kas, waaraan toch al on-
mogelijk zware eisen werden gesteld, wel uiterst bezwaar-
lijktELhonorerenmoest zijn,

In elk geval had de pastoor van Heuven geen ongelijk,
toen hij in de eerste, ongeWisse periociëvah -de 80-jari-
ge oorlog in zijnmissaa1 schreef,· tidat bet den schemelen
huysman al misgelden moest\!.

Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

Al ge mene Ledenvergaderi ng~
op DONDERDAG 31 MAART 1966
in hotel DE ENGEL te DE STEEG
Aanvang 8 uur.

Agenda zie ommezijde.



AGENDA:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Alg. Ledenvergadering van 26 maa.rt 1965.
4; J~arverslag van de secretaris
5. Verslag van de kascommissie
6, Jaarverslag van de penningmeest.er
7., Begroting 1966/1967. ,
8. Aanwijzing nieuwe kascommissie
9. Jaarverslag van de archivaris

10. Bestuursve~kiezing- '
Aftredend is de·heer Vl.Zondervan (herkiesbaar)
Ter vervulling van de vacature, ontstaan door het
vertrek van de heer P.S.Blaauw, stelt het bestuur
al~ candidaat: de heer J.A. van Haaften te nozen-
d.aaL,

11. Eventuele bestuursmededelingen en rondvraag
N,B. Deze huishoudelijke vergadering zal, naa.r ve r--.

wac ht wordt, niet veel tijd in beslag nemen.
12. Pauze.

13.
LEZING MET 'LICHTBEELDEN
door ons medelid, DRS C.Th. KOKKE,
wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem,
over het onderwerp:
De ontwikkeling van-de T-boerderij tussen
Maas en Rijn.

14. Slui:ti1}g.
Een half uur voorde vergadering binnen in de
zaal bij de penningmeester kunnen de jaarrekening
1965/66 en de begroting 1966/67 desgewenst door
de leden worden ingezien. "

Het Bestuur.


