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Pat rio tin a rt en moed e
door H'.Ker-kkamp,

Geen kcn+an+en, gee.h klanten, geen krediet mee,r en dan
de zorg voor een vrouw eD. acht kinderen. Hoe al die mon-
den open te houden ? I t IrJ at er kwam hem tot aan , t ot over
de lippen,

In net revolutiejRRr 1795 WRShij, Theodorus DuImers,
dorpsreg'ent,burgemeester 5 VM 7.iijn woonpLaat s De St8eg
geworden. Net Bar-end Alphers • Goede patriotten a.Llebe I ,
Vri jwe.l dE' el"Jige R:r).dersgezinden in het or anjeg ezi.nde dorp-
je. En nUj drie jRRr lRter, vrijwel brodeloos.
Op de Ihdc18,chter steeg 1 aan de grote weg, dreef hi j.

een winkel in brood; koek1 linnen en kruidenierswRrel'l..
We. zien het oude huis ten zui den VRn de st r aa tweg 1 waar «

in eE'n bakkeri j 1 er op aan , dat er meerdere eeuwen over
heen gingen.

Ten einde r a.ad be'sloot hi j te solliciteren riaar- de post
van rentmeester VRn het Hof te D'ier-en (voor jRRr 1798».
De roerende brief RRn "de Commissie VRn Superintendentie
der geRbRndonnee.rde goedez-en van den Vorst van ..Na.ss ouw"
heeft ve eL van ee·n klRé',g- en smeekschrift. Hij kannzijn
klRgten (niet) langer verborgen houden\! en vrRagt om
IIsoulaRs en huLp'! .
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Vanaf.'::i1het s chand ,Jaarlf(1787) leed hij "om za jrr Patriöt-

sch8 denk 8n hand81 Wijs". Tweemaal werd zijn n8rinkje
door soldaten 18egg8plunderd; neens door die. van Walde.ck"1
de and8re maal door onbeke.nde huurlingen op weg naar het
L 00 die. r Lepent " oranje vi va 0 •• zie zo zullen wi j die
Patriotten en ke es en krijgen • o. die vervloekte honden".
Wat later kwam "het Volk van Dierenl' dreigen de. ste.eg-

se patriot DuImers liet huis boven zijn hoofd omver te ha-
len. 1.1et een hele bende waren ze eerst in de late avond
bi j !I onzen Eerwaarden Pr-edi.oarrt " L: Knoops (VEU'l.Elleeom)
7,aliger g8dagteDis11 gekomenl ndat mede een Ware Vaderlan-
der Has •.• hem ui jt zi jn huis gehaald en voor zi jn deur
ged"Jongen om oranje boven te roepen 0 •• dit gejuijg en
geschreeuw 'by ons gehoord wierde en dit drei jgement (nL
het huis te slopen) schrik veroorzaakt~ zo ~eel dat m1Jn
waarde Echtgenoot ontijdig in' haar z8sde maand verloste"
en helaas binnen vlei jnig dag en het met de dood moest be-
kopen latende mijn met zeven kleijne kinde.rkens allee.n
zitten. D •• dit maakt mijn onmogelijk om met mijne broe-
ders de Bataven de vlugt te kiesen (naar Frankrijk)maar
moest mijn aan de genade van Or-ange en het he.erszugtig
noodlot overlaten en vond mij genoodsaakt om weder een
moeder bij mijn cnnos el.e kinderent8 gaan zoeken" 0

Na dit dramatisch gebeur en komt er acht jar-en later
een keer in zi jn .Leven. "Het gNJenste Jaar van 1795 dan
nu in het land gekomen kwamen onse franssche broeders
bij ons verschijnen op den 2d8n februarij en vonden alle
deur-en en vensters gesloten •.. dan mijn huis alleen stont
open en ik was aan de deur en verweLkomde haar 0.. die
e8rste patroulje. was een 100 man sterk en mijn voor Gids
mede nemende Cdr ka een uur tot EU'l.de keyz ez-Lyke voorpos--
ten. HUnVEU'lalles nau keurig berigt gevende o. 0 intus'-
sen dat ik uijt was ha.dde vmá jn huijs vrouw al onse. Le..·
vens middeLen die. lIhj nog voor de. keijzerlijke ver-b cr gen
hadden aan de Jagers te voet uytgede81dll•

De man was e8n pa-tent pat r-áot , Hij sprak een mondje
Frans. G8eYl,,wonder ~ dat hi j t ot "representant" (dorps--
regent) werd>verkozen. Een moeilijke en netelige func-
tie 0 Maar DuLrne r s ver kLaar-t ze met lie.fde te hebben aan-
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vaard en vervuld. Zolang hij koren kon krijgen,heElft hij
brood gebakken ;tvoor de fransche-broedersfl: terwijl hij
van zijn winkelvoorraad verkocht ,!,zolang hij nog een
spier haddell, Voor "fransche assignaten!! leverde hij hooi
en stro: zonder- er verder aan geld of geldswae,rde een
duit voor te ontvangen. En voor zijn "regentschapfl ten-
slatte, dat vrijwel aLl.een op hem neerkwam, trok hij wei-
nig of nietsoZois hij-dan nu zonder-middelen en zonder
krediet. IlHet tieijnigje dat ik nog he'bb en kende ltJordt
door mijn e.e.nvoudige. en Regtvaardige hande.lwijs ontdra-
gen nad e zu l ken die. V8,n een gehe.e.l ande r Zen t i.merrt zi jn
als .ik'! ,

Zijn benarde toestand geElft hem de vrijmoedigheid naar
de post VaD.rentmpE',ste.r van het Rentambt van het Hof te
JhereD_te solliciteren! "mijn z eIven f Lat t er-ende hi.er t oe
cle. Ve;r:eci;js:te.bequaamheden te bezitten!!. Naar nVerc1.ienste
Noodt(:\h Haarde" verzoekt hij behandeld te worden 0

Dat IINoodt" staat er me.ewarig tussen. Men zal zich toch
-al afgevraetgd hebben: daoht deze man van trog e.11. oven zo
metar te kunnen overstappen naar een hogere. functie van ss :
heel andere aard? Die bakker á j was echter al E'Em.nood-
sprongj wetartoe hij vermoedE'lijk door ontslag wegens in
de ogen van. z i. jn v.Jerkgeve.rs te. vurig patriottisme, gedwon-
ge.n we.rcl.

Dulmers had e.en ople.iding in. hettuinvak genoten. In de
omgeving van Amst ez-darn en Haar-Lem oefende. hij zi ch aller--
eerst gedurende 8 à 9 jetren in 1l1ct:rLdmete.n1b oomkweken,
tui1:1.manskunde'", Daarnet diende hi j 7 jetren b i, j bar on van
Renesse op ilde.n Br ink" te Rhe deri als "Pletntagie mees t er-" c

Ver-voLgens 3 jaren bij burger van Haer-s oLt e als "tyunm~
en Pletutagie meester",

Einde.lijk nog 5 jaren bij burger van Roseveld op "het
vermetetrde Cletrenoeeklf• ])E>7.eve.role.ef het grootste deel
van het jaar te 's-Gravenhetg8c Op Klare.noeek liet hij
dan etlles aan zi jn hovenier OVE>r. Nog w8rd D 0 in 1795
"CollE>ct8ur voor den Pagter van de impost op de gebretnde
vJette.rs en ke Ld.er-houwer-"•
Nccht ans , rentmeester is hij niet g8worde.n 0 Een pa.ar

jaar later ontmoeten we hem nog etls ourgemeester van De
St€leg.
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In 1809 maakt s choLtus L,J,v.d.Sluis 8811.ac te van ce.s-

s Le op , waarbij T'heodorus Du.Lmers en MarLa Greesing t en,
behoeve van 88n inwoner van Lathum afstand doen van hun.
gehele boede.l,

HETARCHIEFVANDE FAMILIEBRill~TSEN

door C.O.A. Baron
Schimmel penn i.nok v ,d •Oye•

De. biblioth8ek van. de Kring werd onlangs ver-r i, jkt door
een geschenk van de Rijksarchivaris in Gelderland.
Het 'betreft hier 8NJ. ui tgav8 van. het Ri jk.sar-oh.ief' in

GeLder Land e H8t Ar-chi.ef VéU'1 de Familie Br arrt s en, door
R.i'Jart8na, Arnhem 1966. Het b08kisgeîllustr8erd1

echt8r de af'beeldingen zijn niet zoduid8lijk uitgeval18n,
a.LhoeweI e.Nl. ander procédé dan he t hier gevolgdeonver-
mijd8lijk hog8re uitgaven zou h8bb~n m8eg8bracht. Het
boek is in gestencilde vorm ver schenen, ook ca.Ljn i.et zo
fraai en blijvend! maar om dek6st~n gekozen.

HisschiEm is het goed voor onze Kring de 'bovengenoemde
uitgave kort te bespreken, temeer daar denaam,Brantsen
ons direct met Rheder-oor-d oonf r-orrteer-t ,
In het aIg erne en kan men d8 publicatie. van archieven

als dit toejuichen I enerzijds omdat een groter8 kring
van 'belangst8llend8n voor de locale historie bereikt
wordt 1 ande r-zi jd s omdat de deskundá.ge bewerker in zijn
inleiding genealogsiche gegevens. litexatuur en bov8n-
al geschiedenis kan mededelen, zodat h8t werk in groter
verband een plaats krijgt.

Met 'b8trekking tot Rhederoord was reeds in gedrukte
vorm verschenen: stukken 'betreffende het landgoed Rhe--
deroord onder Rheden , door A.Oltman,s in Verslagen On1--

t r errt "s Rijks Oude Archieven, 1922 ,Il ,P, 64 - 73,
Deze s tukken zi jn opni.euw in het Archief Br arrt s en af-

gedrukt. Zi j war en afkomstig van, oud-notaris 1:1 DH,J .van
Hasselt! die Rh8deroord in 1911 kocht van d8 familie
Br arrt s en, eig8naar van Rhederoord doordat rilr Hendrik
Br-arrts en, oud-ebur-g-emees t er- van, Arnhem, gehuwd was met



Nalida Everwijn.j wiE\r vader Willem Everwijn, ontvanger
V&"), de convooien en licenten te Arnhem, uitgebreidEl goe-
deren. onder Rhed8n, bekend als het landgoed Rhederoord,
bezat. Het geslacht BrantsE\n, uit Ede afkomstig in het
begin der 16e 8euw, vervult later regerings-ambten in
Arnhe,m.

Het archief Brantsen hEleft. verschillende schenkin-
gen gekregen van leden van het geslé',chtin de tege,nwoor-
dige omvang, en b8vat behalve stukken over Rhederoordj
Rheden in het algemeen, Ellecom, De steeg en Velp, nog
stukken over Arnhem en tal Val') andere Gelderse plaatsen.
Bovendien bevat de collectie behalve omtrent de familie
Br-ant sen I stukken met betrekking tot de f'ami.Li.es Eve r-w.ijn
en Kelffken en andere - meest Gelderse - families.

Wellicht kan door deze aanwinst Uw aandacht nog eens
vallen op de (bescheiden) bibliotheek 811.het archief van
de Kring.

DE VELPSE WATERMOLEN IN GEBRUIK GENOMEN

Groot was de belangstelling toen burgemeester ]\~rJ.P.
Drost op vrijdag 1 december 1967 de Van Lennepsmolen,
nuit puin en as herrezenll, in gebruik stelde.

Voor het culturele leven in de gemeente Rheden betekent
deze gesLaagde restauratie 8en belangri jk moment. Het
is verheugend dat de Veluwse bevolking met haar vernieuw-
d.e wat er-mo l.enis ingenomen,

Onze Oudheidkundige Kring heeft naar vermogen en kréwh-
tens haar beginsel meegewerkt om dit fraaie resultaat te
bereiken. Onmidde lli jk na de brand in 1961 vJendde het
bestuur zich tot Burgemeester en Wethouders van Rheden
met het verzoek, pogingen, tot her-bouw in het vJerk te
stellen.

Thans is het moment gekomen om aan het Gemeentebestuur
van Rheden openli jk dank .te brengen voor de wijze waarop
het aan Velp zijn watermolen heeft teruggegeven.
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Nie.t minder dank komt toe aan de heer H.Ke.rkkamp, al-

om bekend en gewaardeerd als Velps historicus, Samen
met de heren J.A.van Haaften en E.J.Jansen slaagde hij
erin, E'oenkostelijke ver7.ameling afbeeldingen van water~
molens, op één na allemaal verdwenen, uit Velp en. Ro~en·,>
daal 'bijeen te 'brengen. Het was de Dienst van Gemeente-
werkE'n - gaarrie worden hier de her en G,E .Gosselink en
C.Schippers genoemd - die zorgd8 voor transport en op-
stelling van de schilderijen, t ekem.ngen, prenten en
foto IS,

ZO kwam. een interessante expositie tot stand, die tij-
d'errs d,edagenn2v de. opening nog ongeveer 400 bez oekez-s
trok. Zij 'bracht e.en z8ve.ntal nieuwe leden voor de
Kring aan en vormde dus b Lá jkb aar- een goede. pr-opagand.a
voor onze vereniging. Dank zij het fe.it dat enige lede.n
zich be s ohLkbaar- s t eLderi om de. bezoeke.rs voor te lichten
omtrent het geÊixpose.erde, konden die zich e.en goe.d be.e.ld
vormen over de bet ekerri.s ,die de,vVéttermolens in vroegere
tijden voor Velp en Rozend8,àl hadden.
Het bestuur betuigt gaarne zijn e.rkentelijkheid aan

hen, die defUYJ..ctie van IIroncUe.iderll hebben vervuld,

Ook zi j, die uit hun 'bezit af be eLdi.ngen van watermolens
he'bben afgestaan, mogen rekenen op de. erkente.lijkhe.id
v~n onze Kring en haar leden,

DOQirde fotograaf van het Nederlandse Openluchtmuseum
te Arnhem is de tentoonstellil1.g volledig gefotografeerd.
Namens de directie heeft Drs C,Th.Kokke aan. de Kring op
26 februari j, 1. een compleet stel dia I s daarvan. aange-
'bOden', die dankbaar zijn aanvaar d , Ook de gemaakte f ot o i s
zijn in de verzameling van de Kring onderge'bracht.

lrJie de lotgevallen van dit Velpse monument nog eens wil
naI ez en t doet verstandig het 'boekje aan te s chaf'f en dat
de heE?r H-dCerkkampschreef onder de ti telllDe Van.Lenneps~
molen uit puin en as herrezen", en dat door onze Kring
werd uitgegeven. Het 'boekje is keurig ge5:l1ustreerd,ge-
.dr-ukt 'bij de N,V.rtliddenstandsdrukkerij te Velp, De prijs
.i s f.,2,25. Verkrijgbaar 'bij de heer HeKerkké'omPrKer-k-
straat 2, Velp, bij de Velpse boekhandelaren en bij de.
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secretaris váii.-deKring5- Hogestraat 7, Dieren. Hie bij de
laatstgenoemde wil bestellen., stort e f", 2,25 op giroreke-
ning 93 7819 t.XLV, E.J .Jansen te Dieren.

U; t de ,Ledenkring_
}nges chr even werden:

Mevr.Jkvr.J;T.v.d.Brandeler-Kolff, Rozendaal
J.G.Bulten,' Dieren
Hr.en Mevr, Ir M.Dirkzwager, Ellecom
A.H.Evers, Dieren
Gemeentemuseum Arnhem
Mevr. rLS. Haag-Huender j Velp
S.A.Hermus, Velp
A .iV' .Jongkindf Ellecorri
vI .A.Kl.aver-s 7 Dieren
A .K oLkmari., Rhed.en
C.de Kruyf1 Rozendaal
A.Lentink, Dieren
Bvl.ubb er-huá.z en , Dieren:
Drs D.M.H.Palsma, Velp
Mevr. G .L.Schortinghuis-Hichers 1 Dieren
J. Slijper, Dieren
J.W. Smeier, Dieren
J .NLStikvoort, Roz endaa.L
J.IL VJesteraj Dieren.

Afgeschreven werden:
H.Enklaar, Dieren
Hans van Griethuyzen, Velp
Drs AaN.Jaden Hartogh, Rolde
J.G.Htipkes 1 Dieren (overI.)
Ir P.N.Ruige, Velp
H ,J.Stenfert, Dieren (overI.)
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VAN DE SECREl'ARIS.

D.e oproep van de heer Kerkkamp in het vorige nummer
is niet zonder resultaat gebleven.
Verschillende leden schonken di a i S voor onze verza-

meling: de heer J.Harenberg 13 stuks van Rozendaal,
de secretaris 3 stuks van Dieren en 9 filmbeelden,
de f'am, De Hoop nog 2 dia v s van de'Ü1i.cleJan te Velp.
Elders in dit blad wor-den de dig'syermeld, die tij-
dens de tentoonstelling in de Van r.,ennepsmolen zlJn
g-emaakt en die aan de Kril?,g zijn ges choriken .door de
directie van het Nederlands Openluchtmuseum.

:Bestuursleden van verenigingen of stichtil'J:gen in de
gemeenten Rheden en Rozendaal, die wordèn opgeheven
- of inmiddels zi jn opgeheven! - worden, dr-a.ng end ver-
zocht de notulenboeken en andere bescheiden aan de
Oudheidkundige Kring over te dragen om die zodoende
voor liet nageslacht te bewaren.
Dergelijke verenigingsarchieveu kunnen belangrijke ge--
gevens bevatten voor de regionale en plaatselijke ge--
schiedschrijving. Zegt het voort !

Herd_ruk nROZENDAAL,EENHEERLIJKHEID".

Vijf jaar geleden verscheen de eerste druk van "Rozen-
daal, een heerlijkheid" door H.Kerkkamp.
Niemand kon toen voor-zi.en dat dit boekje een bestsel-
ler zou worden; het is nu eenmaal erg moeilijk om de
behoefte Vé'J) het lezend publiek te peilen.
Het werkje raakte na enkele jaren uitverkocht en wordt
nu j her zi.en en vermeerderd 1 opnieuw aanbevolen in de
aandacht van de hist oriemirmaars c

Uit de inhoud: Over de poëtische naam, - Landsheer-
li jke residentie j - Het leven op de burcht ,:- Een



stukje dorpshistorie, - Wentelende waterraderen, -
Waar de doden rusten? - Over jagen en .,. stropen, -
Keurig gedrukt, geîllustreerd, 130 pagina's, stevig
en fleurig omslag. Prijs f. 3,50,
Af te halen bij de heer H.Kerkkamp, Kerkstraat 2,Velp.
Te koop bij de boekhandelaar, Te bestellen bij de
secretaris E.J.Jansenj Hogestraat 71 Dieren! door
storting van f' . 3,50 op diens postrekening 937.819.

Eén middeleeuwse korenmolen méér I dan bekend~
en een oeroude Velpse veldnaam hervonden. -

door H'i Ker-kkamp,
Bijna duizend jaren hebben de boeren hun broodkoren

naar de molen gebracht en de zakken meel weer af'g eha.a.Ld ,
De geschiedenis der middeleeuwen heeft er niet zoveeL
over geboekst aafd . Ja, zelfs het vaststellen van. het
aantal mol.ensbrengt problemen mee. VJ e beschikken voor
de vroegste tijden slechts over schaarse gegevens: van.
omstreeks het jaar 1000 tot even vóór 1600.

Bij de schenking in 1076 van. de Duitse koning Hendrik
IV aan het kapittel van St.Pieter te Utrecht waren de
aan Broekerhave onderhorige molens daaronder begrepen:
de van-Lennepsmolen (hof te Bovendorpe) en de (beneden-
ste) Jeruzalemse (Erckelentz molen) \ een oliemolen.

Johan Mompelier van Overhagen verkreeg in 1381 van
hert og Tüllem 'van Gulik het recht op zi,jn goed een mo-
len te leggen: de Overhagensemolen.

Een studie over het ontstaan en de dienst der Velpse
molens gaf de zekerheid, dat er,vóór de papiermolens in'
bedri jf kwamen! b ehaLve de genoemde drie nog een vierde
is geweest; één der bekende papiermolens moet al eeuwen
als koren.molen hebben bes t aan. De enige mogeli jkheid.

Omtrent hun aantal geven de cedels van de schildschat-
ting van 1592 tot 1632 d~ beste uitkomst. Méér bleven
er helaas niet bewaard en daartussen ontbreken er nog
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een aantal. In de vroegste komt men tot een aantal van
vier: een oliemolen en drie korenmolens. De vierde,die
niet .terstond viel te localiseren - een korenmolen, de
vroegste op de Veluwe, die papierfabriceerdej zou van
1592 z.i,jn - leverde de li jst van opeenvolgende mo.Lenaars
op: leJilhelm Mül1er of T,hllem de Muller, \hllem de r'Iul-
Iers Weedwe nu Br andf t ) Rycks (Ryxs z }, 'Marten op Middag-
ter Muelen, Rick Snellenbe:t::ghJ-bergh, - bur ch ) op Nid-
dacht er Muellenj Henrick Willems opter Middachter moele.
11'11631 wordt deze naam VOBr' de op een na laatste maal
vermeld om dan onder het stof van meer dan drie eeuwen
te verdwi jn en ,

Intussen is er een vroegere vermelding van de naam
Middachten (binnen de kerspelgrenzen), die echter zonder
kennis van het v or-eris taande duister bleef. Van 1600 of
iets later. In dit jaar treffen we onder i1d'opkumsten
der pastorie toe Velp! a.anget e.ickerrt bij de hant van
jonker Rudolph van Lennep" aan:nDie van Middachten uit
haren moelen een schepel roggen j een. .sch epeL boi.ckweyt enë
Kennelijk is hier sprake van :een Velps goed, dat een oer-
oude last (vermoedelijk reeds bij de kerkstichting over-
eengekomen) aan de pastorie b:açt op rte brengen. ~,~et!ldie
van Middachten" kan niet de heer van Middachten bedoeld
zi jn. en dat hier sprake zou kunnen lüjn van een korenuit-
gang van een molen nabij 'tkaste:el:Middachten is vol-
strekt, onaannemeLa jk , Dat~vé1,t later á emarid schreef :
"Go;esen mindervoet opt en molen à.es heren van~1i(idagten"
~ ~oen al - is begrijpelijk. Hij leverde bepaald geen

·'.bijdrage voor de naamsverklaring ,
, De voormalige molenerven 70ijn alle bekend. De gezoch-.
te onbekende moet op de J3eekhuizer 'beek gelegen hebben
en naderhand pàpiermolen zijn geworden.

Rat is logisch te ver-onder-s te Ll en , dat de eerste 1Velp-
se wat er-moLen - een technisch wonder in de ogen van. de
mensen der vroege middeleeuwen - te 'danken was aan de be-
woner van de hoofdhof , Br-oeker have 1 en in de nabi jheicl
van' de hof gelegen moet hebben.
Omhet vereiste niveauverschil te verkrijgen werd in

eerste aanleg een molenhoofd gevormd en daarvóór de aarde



weggegraven. De opwerping van een dam bovenvals vorder-
de meer arbeid en wijst daarom op later tijd.

(wordt vervolgd)

BEZICHTIGING VAN HET
NIEUWE RIJKSARCHIEF TE ARNHEM

Op .WOENSDAGAVOND 20 :MAART 196~ worden de leden
van de Oudheidkundige Kring in de gele:,S'enheid
gesteld, het nieuwe Rijksarchief in Gelderland
aan de Markt te Arnhem te b ez.ach'ti.gen,
Drs G.J.Mentink) èhartermeèster aan het Rijks-
archief, ~al een causerie houdan over het nieu-
we gebouw en een toelichting geven bij de zeer
be~ienswaardige tentoonstelling van archief-
stukken, kaarten, zegels e.d., die in een der
zaLeri is opgesteld »Ór De b ezoeker-s worden in de
gelegenheid gesteld om het gebouw te be70ichti-
gen. Voor eigen rekening kan een kopje koffie
genuttigd worden.
Het bestuur is verheugd de leden te kunnen
laten profiteren van de gelegenheid om eens
een kijkje te nemen in Nederlands modernste
archief, een archief; dat wil opens t aan voor
allen, die belangstelling hebben voor de ge···
schiedenis van Gelderland. Deelnemers verza-
melen 70ichomS uur in de vergader70aal V8..n het
Rijksarchief 7 Markt 11 A.rnhem. Toegang vrij 0

Aanmelding vooraf is niet nodig 0

ALGEHEtm LEDEiWERGADERING
op MWTDAG 21) MAART 1968 om S uur in de

11.



VELPSEWATERMOLEN.!(In ver-band met de plaêl,ts.,·
ruimte alleen voor Leden i oe:-
ganke Lajk ,.)

AGENDA:'

1. Opening, 2. Ingekomen stukken.
3, Notulen. -Alg ,Lëde!Jverga,dering 15 maar-t !67e

.. 4 c .Jaar-ver-s Lag van de s ecr-et ar i.e
5. Verslag van de kascommissie
6. .Iaar-v er-s Lag van de'pennin.gmeester
7, Begroting 1968/1969 .
8, Aanwi. j7ling van een n.i euwe kas commi.ss i.e
9. Jaa,rversla,g va,n de archivaris

10. Bestuursverkiezing. Aftredend is de heer
C.0 ,A .Baron Schimmelpenninck van der Oye
(he:rkiesoe,ar)

11. Eventuele bestuursmededelingen en rondvraag.
;N.B~ Deze huishoudelijke vergadering zal

verm. 20 à 30min.iri beslag nemen.
12. Eerste pauz~. Het bestuur biedt de leden

een eenvoudige consumpti e (koffie of thee)
aan,

13. LEZINGMETLICHTBEELDENdoor ons medelid

de heer J .~1oStikvoort 9 Hoofd Afd. Voorlich-
ting v oh, Neder-Lands Openluchtmuseum

Onderwerp: WENTELENDERADEREN
De geschiedenis van de Neder-
Larid.se waterradmolen 0

NoB. De heeI;' J.T1allisse te Arnhemy technisch
adviseur Stichting "Vrienden v.cLGelder-
se Molenll zal voor deze gelegenheid

het moLenwerk doen draaien en koren ma-'
len met waterkracht !

Er wordt verwacht dat de leden tijdens de
2e '1 .pauze voor ea.gen re cen i ng een c onsump-
tjebestellen. 14, Sluiting.

Inzage jaarrekening 167/68 en begroting 167/68
een half uur vóór de vergadering bi j de pe:nningm.


