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Het is verboden artikelen of gedeelten
daarvan over te nemen zonder toestemming
van de redactie.

Na het doorleefde.

B~ gelegenheid van m~n 80ste verjaardag werden m~
vele bl~ken van medeleven en waardering betoond.
Tot de, wegens vorm en omvang, waarin het uitgroei-
de, onverwachte, behoorde het prachtige geschenk
van de leden van de Oudheidkundige Kring: een schil-
der~ van Antoon Markus!
Een gehucht aan een riviertje in Frankr~k. Onder de
dreiging van een loodzware lucht valt er nog wat licht
over het water~ enkele huizen langs de oevers, een
paar bomen, de Romeinse brug op de achtergrond.
Hiermee werd een b~zonà.ere wens vervuld. Het kreeg
een goede plaats in de huiskamer.
Het is m~ niet mogel~k allen persoonl~k te bedanken,
zoals dat heetc
Allen krijgen echter onze "MededeLd.ng err'' toegezonden.
Mag ik aannemen, dat hun daarin m~n "heel, heel harte-
l~ke dankt!niet zal ontgaan?

Velp, 11 mei 1970 H. Kerkkamp
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Bibliographie van H. Kerkkamp
supplement - 1 september 1970

Artikelen:

Iets over Velpse kostscholen, Velpsche Courant, datum
nu bekend: 3 oktober 1952. (Dit artikel werd reeds ver-
meld in no. 46 van de Med-edelingen) .
Hoe het er in 1795 in onze omgeving uitzag, Velpsche
Courant, 19 nov. 1932.
De kerkplaatsen vrij en gelijk? Hervormde Gemeente te Velp
bezint zich op het antwoord, Arnhemsche Courant 29 okt.
1946.
Elisabeth Post, een Velps dichteres, Arnhemsche Courant
6 en 7 mei 1947.
Een amoureus avontuur in Velp van "De Oude Heer Smits",
:Arnhemsche Courant, aug. 19470
Rond de Biljoense vijver~ De aanleg was een verzetje voor
Pruisische soldaten. Arnhemsche Courant, aug. 1947.
'Op zoek naar oude namen, ArnhemscheCourant, mei 1948.
Des konings druiventros werd door de bakkers zoon meege-
nomen (Rozendaal) , Arnhemsche Courant, juni 1948.
Oorsprong middeleeuws kasteel ligt misschien bij een ronde
toren (d-enHaag of Nederhagen bijBiljoen), Arnhemsche
'Couran t, nov. 1948 .
De schutterij in de goede oude tijd, Arnhemsche Courant,
:29 nov. 1 948.
Heidense cultusplaats waarschijnlijklater hof der k-erk
geworden, Arnhemsche Courant, 24 dec. 1948.
In de middeleeuwen was kerkespraak belangrijk, Arnhemsche
Courant, dec. 1949.
Romeinse heirbanen en koningswegen. Het Hof te Dieren als
middelpunt, Arnhemsche Courant, omstreeks 1950.
Qp Beekhuizen heeft waarschijnlijkeen heidense tempel ge-
staan. Arnhemsche Courant, omstreeks 1950.
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Flitsen uit de geschiedenis der gemeente Rheden, Velp-
sche Courant, verm. dec. 1947.
Landverhuizers en de Afgescheiden Gemeente te Velp,
Àrnhemsche Courant, omstreeks 1950.
Mooi-Ann van Biljoen, het ontstaan ener sage, Arnhem-
sche Courant, omstreeks 1950.
Velp wachtte tevergeefs op keizer Napoleon, Arnhemsche
Courant, omstreeks 1950.
Strijd om Rheden1s wapen. Naamsverwisseling in het spel?,
Arnhemsche Courant, omstreeks 1950.
Oude broekgronden ~~dden verschillende namen, Arnhem-
sche Courant, omstreeks 1950.
Het oude "Nederhagen" viel onder slopershanden, Arnhem-
sche Courant, omstreeks 1950.
Tribuut voor de tiendheer, Arnhemsche Courant, 6 mei '50.
Witte wieven maakten bos en heide onveilig,
Courant, 21 okt. 1950.
Uit het grijsverleden (de kerk te Ellecom) ,
Courant, 7 nov. 1952.
Wat men in 1798 bijeen kruidenier verkocht,
rant, 27 maart 1956.

Arnhemsche

Velpsche

Velpsche Cou-

Huis der melaatsen (te De steeg),
aug. 1956.

Velpsche Courant, 24

Toeback, dat edel kruyd!, Velpsche Courant 12 okt. 1956.
"Den besten boom in Wort.reder bosschen tot eenen meyboom",
Velpsche Courant, 31 mei 1957.
Waarom historische straatnamen?,
juni 1957 (ingezonden stuk).

Velpsche Courant, 18

Werven van ruiters, Velpsche Courant, 29 okt. 1957.
De Engelse Heg, omlijstingvan een kleurig schilderij,
Velpsche Courant, 20 dec. 1957.
Afbranden "Zwitserse boerderij" groot verlies, Arnhemsche
Courant, 20 nov. 1963.
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Handelswegen en handelsbeweging in vroeg,ere eeuwen, in:
Nuha-Adresboek voor de Gemeente Rheden, 1967.
B:erinneringen uit 75 jaar Velp en
schie-denis der Velpsche Courant),
nov. 1967.

Rozendaal (uit de ge-
Velpsche Courant, 10

Dat er nog 34 artikelen van de heer Kerkkamp tevGorsch:ijn
zouden komen na de publicatie van de Bibliographi,e in
het vorige nummer had ik niet verwacht. Een bew:ijstemeer
voor Kerkkamp's vruchtbare pen! Voor verdere aanvulling
houd ik m:ijaanbevolen.

E.J. Jansen.

Huldiging van de heer H.Kerkkamp te Rozendaal.

In een b:ijzondereopenbare vergadering Van de Raad der
gemeente Rozendaal, gehouden op vr:ijdag8 mei 1970 heeft
de burgemeester, mevrouw H.L.M.Flugivàn Aspermont-
d 'Hangest barones d 'Yvoy van Mijdrecht, aan de heer Kerk-
kamp de zilveren legpenning der gemeente overhandigd. De
burgemees'ter hield daarb:ijde volgende toespraak:

Ik open deze b:ijzondereraadsvergadering op de 8ste van
d.amaand mei 1970 en heet u allen van harte welkom in
dit huis der gemeente.
Een speciaal woord van welkom aan u, m:ijnheerKerkkamp en
mevrouw, uw familie, het bestuur van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal en de pers.
Het feit, dat u nog ~lechts 3 uur en 57 minuten ver,.;1:ijderd
bent van uw 80ste verjaardag, heeft ons allen hier doen
samenkomen.
Onze hartel:ijkegelukwensen storten zich over u uit,m:ijn-
heer KerkkamP1 zoals met kracht en helder geklaterin on-
ze geme errt s de watervallen zich naar beneden storten!
Begr:ijptu wel - concreet zouden we u dit niet toewensen!
M:ijnheerKerkkamp, het is voor een gemeente een b:ijzonder
aantrekkelijke zaak, dat daar aan geschiedschr:ijving gedaan
wordt. Vele dagen en uren van studie, naspeuren van alle
bronnen, kortom inspanning moeten hieraan vooraf gegaan
z:ijn.Alleen z:ij,die u het meest nastaat, weet wat dit
voor u en u beiden betekend hee~t~ zowel in positieve als
in negatieve zin.
Uw interesse en aanleg, te onde'rzoeken en te doorgronden,
is, naar ,ik veronderstel, waarsch:ijnl:ijkmede aanleiding
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geweest dat u, na uw periode als onderw~zer, een journa-
listieke loopbaan begon en wel b~ de Velpsche Courant.
Helaas is het thans maar weinigen gegeven historische ge-
gevens over de gemeente op zodanige w~ze te verzamelen
dat aantrekkel~ke werken worden geschapen, die het odium
onsterfl~k mogen·dragen, omdat ze nu, maar ook in ons
verre, verre nageslacht zullen worden gelezen en aange-
haald. Waarom?
Omdat u erin geslaagd bent op een ons zeer aansprekende
wijzehet verleden te doen herleven, als beleefden w~ het
vandaag!
Want juist ook vandaag is er een steeds toenemende belang-
stelling waar te nemen naar de historie die vooraf ging,
met als gevolg daarvan de verbondenheid met de bouwkun-
dige en landschappel~ke voorbeelden, waaraan onze gemeente
nog zo r~k is.
Dit alles moet in stand worden gehouden, of het nu een
pomp, een hek of een creatie van Daniël Marot (park) be-
treft.
Deze monumenten te conserveren met alle middelen en moge-
l~kheden, die ons in 1970 ten dienste staan, is m~n
grootst)3wens. U hebt de gemeente een onschatbare dienst
bewezen en wat ik nu ga vertellen zal misschien in de ver-
re toekomst evenzeer een stukje historie betekenen voor
Rozendaal (de geschiedschr~ving gebeurt ook thans, waar
dOesekretaris notuleert) en als gemeenteb estuur van Ro-
zendaal verheugt het ons zeer dit facet van de historie
te mogen beleven en er zelf in te mogen meespelen, nl.
door u de mededeling te mogen doen van het besluit van
het gemeentebestuur, uit erkentel~kheid voor uw b~drage
aan Rozendaals r~ke historie, u te mogen overhandigen de
zilveren legpenning van de gemeente Rozendaal.
Ik moge dan met de woorden, waarmee u de uitgave de
"Historie van Velp en Rozendaal" zelf besloot, eindigen.
Het minste nl. dat men van eigen werk mag zeggen is wel,
met de dichter Gustav Falke:

Nun hab' ich doch etwas Papier beschrieben.
Bezeugen kann jeder, will er es lesen,
der Mann ist erstaunlich fleissig gewesen.
Seids auch! die Welt könnt nicht bestehen,
wollten wir sitzen und Daumen drehen.

Ook deze bescheidenheid in u willen w~ met deze legpenning
bezegelen. Ik heb gezegd!
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Vervolgens overhandigt de burgemeester aan de heer Kerk-
kamp de zilveren legpenning der gemeente Rozendaal.
De heer Kerkkamp zegt het gemeentebestuur dank voor deze'
ondersche.iding. Hij heef't zich met veel plezier gewijd aan
de historie van het dorp Ro.zarrda.a.L, waarvan het kasteel
het middelpunt vormt. Dank brengt hij aan W.F.T. Baron
van Pallandt, die onlangs het archief' van de Heerlijkheid
in bruikleen af'stond aan het Rijksarchief in Gelderland.
Ook memoreert hij het werk van wijlen doehearJ .A. Slemp-
kas voor de geschiedschrijving van Rozendaal.
De heerW.J. Bakker neemt tenslotte het woord om, namens
de leden van de Oudheidkundige Kring en ook namens scho-
len in Rozendaal en Velp de jubilaris te bedanken voor
zijnnuttige werk ten behoeve van het onderwijs in de plaat-
selijke geschiedenis.

E.X C U R SI E NEDERR-J:-aN&B.GÜT-IEK.

De in het vooruitzicht gestelde excursie langs kerken van
de Nederrijnse gotiek zal plaats hebben op

- -ZATERDAG 19 SEPTEMBER a.s.
~aafloop van de lezing over de Nederrijnse gotiek, op 23
februari jl., is af'gesproken dat de jaarlijkse excursie
dit keer langs kerken zou gaan, die het kenmerk van deze
bouwstijl vertonen.
Het is bijzonder plezierig dat de spreker van die avond,
drs.H.P.R.Rosenberg uit den Haag~wetenschappelijk mede-
werker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de tocht
meemaakt. Hij zal voor een deskundige toelichting zorgen!
De leiding van de tocht berust bij de penningmeester van
de Kring, mr. J.C.Wilhelmy van Ha,sselt.
PROGRAMMA:

8.15 vertrek vanaf' het G.T:W~::':15usstationte Dieren.
8.30 vertrek' vanaf' het Naef'f'-f'lat,Hoof'dstraat, Velp.

(Zoals gebruikelijk worden deelnemers uit de tus-
sengelegen plaatsen onderweg opgenomen).

De tocht voert via de autoweg naar Emmerik en vandaar
naar X a n ten. Beziohtigd wordt daar de Dom.
Ook een bezoek aan de Nicolaaskerk te K alk e r staat
op het programma.
In K lee f'wordt de Stif'tskerk bezichtigd en, tot slot,
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te N ~ m e gen de Stevenskerk.
Vanaf N~megeri wordt via Arnhem naar Velp gereden (aan-
komst omstreeks 5.30) en Dieren (aankomst omstreeks.
5.45) .
Het is (nog) niet mogel~k precies het verloop van de
tocht weer te geven. In de loop van de ochtend wordt
koffie gedronken en er staat ook een koffietafel op
het programma.
Voor eigen rekening kan tenslotte in N~megen een con-
sumptie gebruikt worden.
Introductie is mogel~k voorzover er plaatsen beschik-
baar z~n. Degenen, die van plan z~n extra consumpties
te bestellen of inkopen te doen wordt ~angeraden duits
geld mee te nemen. Nodig is dit niet!
Wèl moet iedere deelnemer een paspoort b~ zich hebben.
Dat mag een pas z~n~ die verlopen is, mits niet langer
dan 5 jaar.
De kosten bedragen f 17,50 per persoon. Vooraf te be-
talen door storting op postrekening 1164291 t"n.v.
de penningmeester van de Oudheidkundige Kring te Arn-
hem, met vermelding "Excursie\l~
Men gelieve zich aan te melden door middel van de in
dit nummer gelegde strook.

DE PENNINGMEESTER verzoekt de leden de contributie voor
het nieuwe verenigingsjaar, dat op 1 september is be-
gonnen, te storten op postrekening 1'164291t.n.v. de
penningmeester van de Oudheidkundige Kring te Arnhem.
De contributie voor gewone leden bedraagt minstensr 5, - per Jaar, voor jeugdleden minstens f 2,- per
jaar. Ieder zal wel begr~pen wat het woordje "minstens"
hier beduidt! Men wordt verzocht de contributie afzon-
;derl~k te gireren!
CURSUS VOOR AMATEUR-HISTORICI 1970 - 1971.

In de komende maanden wordt door de Stichting Contact
van Gelderse oudhe.idkundige Verenigingen en - Musea
voor de zesde keer een cursus georganiseerd voor hen,
die als amateurs de plaatsel~ke en/of regionale ge-
schiedenis bestuderen.
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In Arnhem en Tricht bestaat gelegenheid lessen te volgen
in het lezen van oud schrift. In het Rijksarchief te Arn-
hem wordt op 8 zaterdagochtenden een reeks voordrachten
gehouden over ARCHEOLOGIE IN GELDERLAND.
Belangstellenden kunnen zonder verplichting tot deelname
het cursusprogramma aanvragen bij de cursusleider:
E.J. Jansen, Hogestraat 7, Dieren, tel. 08330 - 4 6 9 2.
Het wordt gratis toegezonden.
N.Bo Degenen, die aan één of meer cursussen hebben deel-
genomen, hebben het programma inmiddels ontvangen. Even-
eens de leden van de archeologische werkgroepen in Gel-
derland.

GELDERSE HISTORIE VOOR DE RON O.

In het Gelders programma van de RONO zal in de loop van
het winterseizoen worden gestart met een serie over de
historie van het gewest Gelderland. Deze historische
reeks wordt samengesteld in overleg met het Gelders
Oudheidkundig Contakt. Er is een commissie van voorbe-
reiding gevormd, die bestaat uit Prof. Dr. W. Jappe
Alberts, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit in Utrecht,
Drs. P.Jo Mey, Rijksarchivaris in Gelderland, Dr. C.A.
Rutgers, leraar aan het Heldring college in Zetten,
Drs. P.R.Au van Iddekinge, namens het Gemeente archief
te Arnhem, Drs. G.J. Mentink, en J. den Draak, beiden
verbonden aan het Rijksarchief in Gelderland, E.J. Jansen,
secretaris van het Gelders oudheidkundig Contakt en
G.J.H. Krosenbrink, namens de RONO.
Met de uitzendingen zal begin oktober worden gestart en
het ligt in de bedoeling na afloop van de serie - 10 uit-
zendingen - de voordrachten te bundelen en tegen een aan-
trekkelijke prijs verkrijgbaar te stellen" Belangstellenden
hiervoor kunnen zich nu reeds opgeven bij de RONO, Henge-
losestraat 40 te Enschede.
De historische reeks zal bestaan uit de volgende uitzen-
dingen:
1. Het vroegste christendom in Gelderland -

prof. Wv Jappe Alberts.
2. De moderne devotie in Gelderland -

prof. dr. W. Jappe Alberts.
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3. Herbergen in Gelderland in het verleden -

prof. dr. W. Jappe Alberts.
4. Maarten van Rossum en Karel van Gelre -

prof. dr. W. Jappe Alberts.
5. Heldring , of het reveil in Gelderland -

Dr. C.A. Rutgers en E.J. Jansen.
6. Het historisch toerisme -

Drs. PeR.A. van Iddekinge.
7. Gelderse historieliederen - Drs. P.J. Mey.
8. De patriottentijd.
9. Het rampjaar 1672.

10. Watersnoden in Gelderland -
Drs, G.J. Mentink en J. den Draak.

Over het schrijven van twee teksten wordt nog overleg
gepleegd met de eventuele auteurs.
De bedoeling van deze serie is de inwoners van Gelder-
land meer vertro~wd te maken met de historie van het
eigen gewest.
Te zijner tijd zullen de exacte tijden van de uitzending
in de pers en de diverse programmabl~den bekend worden
gemaakt.

UIT DE LEDENKRI_G.

Ingeschreven werden:
D. Akkermans, A~~~em (jeugdlid)
Mej. A. Baakman, Terborg
Hr. Balster, Ede
P. Bik, Doetinchem
CeA. Baronesse van Boetzelaer-Baronesse van Pallandt,
G.W. Bos, Ede Rozendaal
Mevr. H. Brouwer-Slik, Dieren
R.B. v i d , Brul, Arnhem (jeugdlid)
B.T.J. Buddendorf, Doesburg
Mej. L. Buiter1 Doetinchem
Mevr. W. Corbijn,.Velp
A.J. Drosten, Doetinchem
E. Falkenstein, A~~em.
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(vervolg uit de ledenkring)
P. Geytenbeek, Doetinchem
J. Gideonse, Velp
H. Goedkoop, Arnhem (jeugdlid)
Th. Goosseh, Zevenaar
Mevr. W. Haanschoten, Zevenaar
J. Hey, Arnhem
J. Heyting, Dieren
H. Hügen, Zevenas.,r
Hr. en Mevr. Jalink-Colenbrander, Doetinchem
H. Jongbloed, Arnhem
J.P.C. Jurcka, Arnhem
G. Koenders, Zevenaar
Drs. G. van Koeveringe, Doetinchem
Mej. Ho Kuilman, Lobith-Tolkamer
F. Kunst, N~megen
Mej. A. Laarman, Aal ten (jeugdlid)
Mej. W. Lammers, Terborg
A. Meijer, Beek (gem. Bergh)
Museumvereniging Stad en Ambt Doesburg
Tom Ordelman, Arnhem (jeugdlid)
Mej. M. Pieters) Aalten
Mevr. R. Ri spen-Palm, Arnhem
P.J.Schr~ver, Arnhem
P. Schut, Aalten (jeugdlid)
Mevr. L.M.P. Sikkema-van Lerven, Arnhem
Stedel~k Museum, Zutphen
J.P. Steenhuisen, Terbörg
H. Stöteler, Groenlo
F.J. Ulrich, Arnhem
Veluws Museum, Harderw~k
R. Verhaaf, Dieren
Drs. P.E.M. v.d. We~er, Zelhem
Mevr. J. Wissink-Grond, Doetinchem
F. Zandstra, Epe
F. Zuurdeeg, Ede.

Afgeschreven werden:
Hr. en Mevr. v.d. Barselaar-Esser, Rheden
Ir. M.G. Breukink, Dieren (overleden)
Mej. J.E.M. Homoet, Ellecom (overleden)
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(vervolg uit de ledBnkring)

Hr-. en Mevr. Ir. H.J. Kist, Velp
Hr_oen Mevr. Meyes-Limborgh Me:ijer, Velp
Mevr. W.J. Roscam Abbing - v.d. Wall, WO:r'th-Rheden
Ir. R.P. Sybesma, Dieren (vertrokken).

'N.B. Het ledental b~draagt thans 4 5 9-.
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