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ZORG OM EEN MONUMENT

Toen de architect J.W.Boerbooms in 1885 de O.L.Vrouwekerk aan
de Errrrnastraatin Velp bouwde stichtte hij een ,monument. Dat kan
zonder meer gesteld worden. Het was de eerste kerk die Boerbooms
bouwde van de zeven, die door hem zijn ontworpen. Hij stierf in
1899 op 50-jarige leeftijd in het jaar, waarin zijn beste werk
- de R.K.kerk te Zieuwent in de Achterhoek - werd gewijd.

De O.L.Vrouwekerk in Velp is een heel goed voorbeeld van de
neogotische architectuur, een bouwstijl die lange tijd weinig
waardering vond in de kringen der kunsthistorici. Maar de laat-
ste jaren groeit de belangstelling voor de neogotiek, die type-
rend was voor het tijdperk en die toch wel kwaliteiten had en,
ondanks de naam, een eigen karakter.

Er is een grote zorg om de O.L.Vrouwekerk. Het gebouw moet
dringend gerestaureerd worden en daarvoor is een ,bedrag nodig
van f 150.000,-. Dat moet vóór 1 oktober a.s. bij elkaar ge-
bracht worden. De mogelijkhëla-Is-aan-aanwëzlg dat het gebouw
op de lijst van beschermde monumenten wordt geplaatst en dan is
het voortbestaan verzekerd. Lukt dit plan niet dan wordt de kerk
gesloopt en dan is Velp voorgoed zijn meest karakteristieke ge-
bouw kwijt!! Onze Oudheidkundige Kring.wil vanzelfsprekend de
helpende hand bieden. Het bestuur wekt in de eerste plaats de
leden op een bijdrage te schenken voor de .instandhouding van het
monument. Op de inliggende folder zijn bijzonderheden te lezen.

Voorts wordt door de Kring op donderdag 13 april a.s. in de
zaal onder de Gereformeerde kerk aan de Parkstraat te Velp een
bijeenkomst gehouden. Drs.H.P.R.Rosenberg, wetenschappelijk
ambtenaar bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, spreekt
over "Bedreigde 19de eeuwse kerken." Daarbij zal speciale aan-
dacht worden geschonken aan de Velpse kerk. Tevoren wordt de
O.L.Vrouwekerk ter bezichtiging opengesteld. (Zie de aankondi-
ging elders in dit blad). Kr.J.
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D EEN GEL d oor H. Kerkkamp

De oude herberg "de Engel", later hotel, is de laatste
maanden meermalen het onderwerp in gesprek en in geschrifte
geweest.

Waar kwam de naam vandaan? De laatste jaren hing er weer -
nadat er enige tientallen jaren op de plaats van het uithang-
teken een klok de tijd aanwees - een vergulde engel uit.
Was dit teken de vrije keus van een der voorgangers van de
heer Wentink? Van Engel Jansen wellicht en was het een inval
om zi.jn voornaam te verduurzamen1_
Of heeft zo'n naamgeving vaak een betekenis, die in latere
eeuwen in het vergeetboek raakte?

In een Vlaamse toponymie lezen we: "De Engel" is een zeer
gewone naam voor een herberg - meest alle op hoeken van stra-
ten of wel hoekige kromten in de landelijke wegen."
Dat klopt hier precies!

Op Heuven (Rheden) heet de plaats waar twee diep ingesne-
den dalen samenkomen, nl. de grote en de kleine vallei, het
Engeland.
".Angle", eng. d.i. hoek.

+++++++++++++++++

o VELPSE VELDNAMEN HERVONDEN? 8
80000000000000000000000000000000000000000000000000000000008

door Mr.J.Rinzema, Rijksarchivaris in Friesland
Onder de titel "Eén middeleeuwse korenmolen méér dan bekend,
en een oeroude Velpse veldnaam hervonden" schreef de heer
H. Kerkkamp in de nrs. 39 en 40 (maart en september 1968) van
de Mededelingen een artikel, waarin hij o.m. eentlveïKf51c-ring"
geeft van het toponiem ''Middachten''. .

Nu had ik - destijds chartermeester aan het Rijksarchief
in Gelderland - allang, bij alle bewondering voor het werk
van deze streekhistoricus, ernstige bedenkingen tegen de the-
orieën waar hij bij zijn naamsverklaringen van uitgaat en de
werkwijze die hij op grond daarvan volgt.
De argeloze lezer heeft recht op een tegenwicht. Het genoemde
artikel was voor mij aanleiding tot het besluit een grondige
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kritiek te leveren op theorieën en werkwijze.
In september 1968 stond echter mijn benoeming in Friesland

al vast en voorlopig had ik mijn handen vol aan het afsluiten
van mijn werkzaamheden in Arnhem. Eenmaal in Leeuwarden werd
ik meteen zo bedolven onder nieuwe taken dat ik aan Gelderse
zaken niet meer toekwam.
Nu, met de Nieuwjaarsinventarisatie, heb ik definitief van het
plan afgezien, maar ik kan het toch niet laten een paar woor-
den van immanente methodologische kritiek te laten horen, waar-
voor dus geen moeizaam voorwerk nodig is. Ook voor de lezer
heeft dit hetzelfde voordeel, dat hij niet deskundig hoeft te
zijn of literatuurverwijzingen hoeft te raadplegen om zich een
oordeel te vormen: hij heeft genoeg aan zijn gezond verstand.

Eén van Kerkkamp's theorieën (waarvan de juistheid hier dus
buiten discussie blijft) is de volgende:
a. de toponiemen (veldnamen e.d.) in Velp en omstreken dateren

uit een tijd toen deze streken bewoond waren door mensen
die deel uitmaakten van een door hem, in navolging van ande-
ren, "Ingwaenoons" genoemde taalgemeenschap;

b , deze Ingwaeonen vertrokken tijdens de Volksverhuizing (waar-
schijnlijk naar Engeland) en hun plaats werd ingenomen door
anderstalige Germanen, die de toponiemen,onbegrepen overna-
men.en vervormden;

c. in Brittannië, door Ingwaeonen veroverd, bleef het ingwae-
oons behouden en ontwikkelde het zich door de eeuwen heen
tot engels.

Op grond van deze theorie concludeert hij tot de volgende werk-
wijze: veldnamen uit Velp e.o. moeten verklaard worden vanuit
het (moderne) engels.

Dit laatste nu is vreemd. Ons boerenverstand zegt ons in
zo'n geval diè taal te raadplegen, die het dichtst bij de ver-
dwenen oorspronkelijke taal staat, hier dus het oudst bekende
angelsaksisch. Nu zijn we wat dat betreft (anders dan bij de
meeste germaanse talen) zo fortuinlijk dat we al over aardig
wat geschreven angelsaksisch van betrekkelijk kort na de Volks-
verhuizing beschikken (7e eeuw). Dat zou nog bijna identiek
moeten zijn met het "oer-velps" van K. Waarom neemt hij dit
niet gretig te baat, maar blijft hij staan op het gebruik van
het zo'n 1500 jaar jongere modern-engels als hulpmiddel?
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Weliswaar bagatelliseert K. dit tijdsverschil door te schrij-
ven: "De schrij fwi j ze en de klank kunnen zich allengs iets ge-
wijzigd hebben, de betekenis wat verschoven, maar zeker niet
tot onherkenbaarwcrdens toe. I I Maar dan zou ik zeggen: een re-
den te meer om, nu het angelsaksisch blijkbaar voor de onge-
schoolde moderne lezer nauwelijks moeilijkheden kan opleveren,
zelfs het risiko van deze kleine veranderingen uit te sluiten.
Waarom dus niet het angelsaksisch?

Wie het anuvoord weten wil moet de proef maar eens op de
som nemen, in de bibliotheek een uitgave van bv. het Beowulf-
epos ter inzage vragen en proberen of hij aan ook maar één
regel kop of staart kan vinden, al is hij nog zo goed in en-
gels.
Let wel, ik twijfel niet aan K. 's goede trouw: hij weet ken-
nelijk niets van angelsaksisch. Maar ik geloof dat hij er
(onbewust?) ook geen kennis van heeft willen nemen, om zijn
theorie van het eeuwig onveranderlijke lngwaeoons niet in
duigen te zien vallen.
Visionaire ideeën worden helaas in hun ontplooiing nu eenmaal
dikwijls gefnuikt door kennis van zaken. In dit verband is
ook K; 's lelijke, anti -intellectualistische. ui tval tegen "de
philoloog", in hetzelfde artikel, begrijpelijk, maar daarom
niet minder ontsierend.

Juist hier, bij de zg. verklaring van de naam "Middachten"
is het gebrek aan kennis van het angelsaksisch te betreuren,
want die zou K. voor een grove vergissing hebben bewaard
(hier verlaten we even het formele terrein van de methodolo-
gie om op een stukje inhoud van het artikel in te gaan).
Hij zou dan nl. geweten hebben dat de latere oud-engelse
(werk)woordstam - mêt - (nieuw-engels "meet") vóór 700 nog
niet met.dit vokalisme kon voorkomen, maar slechts als -möt-
(geschreven "mee t"), met daarnaast nog lang de (vocra] sub-
stantief) vormen zonder Umlaut: ;.im6t-.De verschuiving ö) ê

(ontronding) is inderdaad typisch voor de anglo-friese talen-
groep, alleen, die ontronding begon pas aarzelend in de 8e
eeuwen is eerst ca 1000 definitief voltrokken, ook in de
noordelijke dialecten.
Nog weer eeuwen later, aan het eind van de middeleeuwen, vol-
trok zich in het engels pas de verschuiving ("vernauwind~')
ê) î (in de verstarrende spelling niet meer gehonoreerd), op
welke nieuw-engelse klank K. zich baseert voor de afleiding
van het eerste lid .(mid-) van "Middachten"; dus ca 1000 jaar
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na het vertrek van zlJn ingwaeoonse Velpenaren. De nieuwgeko-
menen zouden hoogstens een naam die met m6t - of (waarschijn-
lijker) mot - (nederl. te-ge-moet) begon hebben kunnen aan-
treffen. Waar K. zelf zegt dat ze de namen "verhaspelden,
vernederlandsten", is er geen reden om aan te nemen dat ze uit
piëteit voor deze namen de klankontwikkelingen van de overkant
van het Kanaal zouden hebben gekopiëerd.

Trouwens, er is aan de vormen - möt - en - mot - (nog)
niets specifiek "ingwaeoons", ze zijn gewoon algemeen oud-ger-
maans (met uitzondering misschien toen al van Zuidduitsland)'-
De nieuwe stammen zouden ze terstond herkend hebben en als hun
eigen plaatsnamen verder ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor -tÛll,
waarvan K. -ten wil afleiden en dat hij oud-engels noemt. Ook
dit is algemeen-germaans en bestaat in deze vorm op vele plaat-
sen voort tot op de dag van vandaag. Ik wil niet a priori uit-
sluiten dat -ten van -tûn is afgeleid, maar daar hoeft geen
"ingwaeoons" of oud-engels aan te pas te komen.

Hoewel hier niets zeker is, en alles ook anders kan worden
uitgelegd, zijn er inderdaad enkele dialectgeografische aan-
wijzingen voor, dat er omstreeks de Volksverhuizing in een
groot gebied op het vasteland van noordelijk West-Europa een
taalgemeenschap zou hebben bestaan, die zich van het overige
westgermaans onderscheidde door een aantal progressieve veran-
deringen (en die bij gebrek aan beter met de misleidende naam
"ingwaeoons" getooid wordt). Dit taalgebied zou dan, te begin-
nen in de merovingische tijd, vanuit het zuiden vrij snel gro-
tendeels zijn opgerold.

Intussen erkennen de aanhangers van deze theorie dat er bin-
nen deze gemeenschap grote verschillen bestaan moeten hebben,
met name tussen een oostelijk en een westelijk gedeelte.
Bi~~en dit westelijk deel zou zich in een smalle kuststrook nog
weer een speciale, progressieve ontwikkeling hebben voorgedaan
(de taal die we voor het eerst in geschriften tegenkomen als
oud-fries), in nauwe samenhang·met het gekoloniseerde Engeland.
Maar laatstgenoemde ontwikkeling heeft zich pas voltrokken,
althans voor het grootste deel, in de 5 eeuwen na de Volksver-
huizing, dus toen het ingwaeoonse gebied alweer-grotendeels
was "geontingwaeoniseerd".

De methodische fouten van K. zijn nu:
1e. Dat hij een aardige hypothese als vaststaande historie aan-
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neemt.
2e. Dat hij alle velpse toponiemen, zonder bewijs of aanwijzing

daarvoor, uit deze (veronderstelde) taalgemeenschap wil la-
ten stammen.

3e. Dat hij geen oog heeft voor de enorme verschillen die bin-
nen zo'n taalgemeenschap in ruimte en tijd kunnen be- en
ontstaan, maar die gemeenschap ziet als een uniforme, onver-
anderlijke eenheid, waardoor hij er toe komt het veronder-
stelde ingwaeoons zonder vorm van proces te indentificeren
met modern engels. (Terloops ziet hij hier nog over het
hoofd de immense toevloed van deense en franse woorden die
het engels ondergaan heeft tijdens resp. de Wikingtijd en
de Normandische Verovering).

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++
t WEE R W OOR D d H K kk tt+ oor . er amp ++
+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het toeval wil, dat ik enkele dagen geleden een inleiding schreef
voor een volgende uitgave: "Vergaard en verklaard", waarin alle
bekende aardrijkskundige en aanverwante namen uit Velp en Rozen-
daal worden bijeengebracht en, voorzover mogelijk, verklaard.
Een enkele gedachte neem ik over.
"Het·is opmerkelijk - doch ook zwijgen kan veelzeggend zijn -
dat in aankondigingen van "De voorgeschiedenis van een dorp"
vele vriendelijke en waarderende woorden aan deze studie werden
gewijd, doch dat zich daaronder slechts één critische bespreking
bevond: in Bijdragen en Mededelingen van Ge1re 1962/64. Het ver-
dient vanzelfsprekend veel waardering dat de criticus zoveel aan-
dacht aan de inhoud heeft willen besteden en zijn bedenkingen
daartegenover wilde stellen. Daarop in te garu~ is meestal weinig
elegant.
Doch thans, na 10 jaren, terwille van het juiste begrip ..••••• "
(Die bespreking was van de hand van mr. R. - K.)

We citeren nog een zin:"Natuurlijk zou een oudere taalvorm
van het Engels verkieslijker zijn, doch die is minder toeganke-
lijk en ook niet betrouwbaar: de samensteller van de woorden-
lijst wist evenmin van de samenhang met de cultuur der pre-
historie".
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Onze veldnamen hebben hun geschiedenis. Dr.M.Schönfeld heeft·
de oogst van namenlijsten, die.de Kon.Mij. van Wetenschappen
op een enquête uit het gehele land binnenkreeg, verwerkt in
zijn ''Veldnamen van Nederland" •.
Hij meent, dat de grote massa der oudste laag stamt uit de
vroege middeleeuwen. Al zag hij incidente~l dieper, hij deel-
de ze in groepen in naar landschappelijke kenmerken. Wel zag
hij in, dat de weg tot verklaring leidde naar de cultuur-
historie der ontstaansperiode, maar hij vermocht niet zelf die
weg te gaan. Bij zijn bespreking der ingväonismen, zag hij
voorts voorbij - althans hij maakt er geen melding van -dat
deze namen uit de oertaal aan de andere zijde van de Noordzee
in de taal, die daar bleef leven, een normale ontwikkeling
volgden.
Mr.R. acht deze "theorie" (op e~n andere plaats schrijft hij,
op z'n minst verwarrend, van "hypothesen", waar het 10gische
conclusies zijn, uit de studie voortvloeiend) althans niet
bij voorbaat verwerpelijk.
Het lesje in histor~sche grammatica geeft hij evenwel met'mis-
kenning van het bijzondere karakter van diezelfde namen hier.
Vele leven als ingväonismen.in onze Nederlandse taal voort.
Bij het ontstaan daarvan - uiteen Frankisch dialect - werden
ze door mondelinge overdracht daarin opgenomen. Toen. ze na
verloop van tijd door deze taalverandering en later door de
overgang naar het Christendom en verandering in de agrarische
bedri~fsvoering niet meer werden verstaaJl'lging de volksety-
mologIehaar spel er mee spelen.
Nu pretenderen wij allerminst deskundigheid op het gebied der
taalgeschiedenis. Omdat wij er voor het verklaren van veldna-
men een en ,ander ervan dienden te weten, hebben we getracht
dit aan de beste bronnen, naar onze mening, te ontl~hen.
Om een aantal veldnamen uit die oudste laag (ingväonismen dus)
te kunnen verklaren, hebben we gezocht in het Engels (als het
meest toegankelijk), zo mogelijk ook in Angelsaksische of
Oud-Engelse woordenlijsten, om de naam te "herkennen" en even-
tueel de oorspronkelijke betekenis te achterhalen.
Fouten maken in deze.situatie is normaal. We moeten af en toe
ook onszelf corrigeren.
Nu zijn we voor de verklaring van een veldnaam gelukkig niet
aangewezen op het ,woord alleen. Bij een meer dan oppervlakkig
onderzoek moet de naam gelocaliseerd worden. En dit is nu het,
struikelblok voor de Vakmensen. Om niet te zeggen een gesloten
deur. Zij kunnen de juistheid hiervan niet controleren.
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Want de historische heemkennis daarvoor kan nooit grondig ge-
noeg zijn. En dit kost jaren en jaren. Tientallen jaren zelfs.
Bij uitstek een terrein voor een plaatselijke historicus met
veel belangstelling voor de prehistorie. Deze speurarbeid is
meer dan "veel detailwerk", waarvan sch. schrijft. Bij voort-:-
gezet onderzoek blijkt dat zo'n naam ni~t alleen leeft, maar
in verband met vele andere. Ook uit dit verband blijkt iets
van de betekenis. Tenslotte ontdekt men vele analoge groepen.
Wat in de ene groep niet duidelijk is, komt soms in een ander
helder naar voren.
En wanneer het bij de eerste "Anstürm" niet .gelukt, moet men
de veldnaam niet met alle geweld willen verklaren: bij de
voortschrijding der wetenschap komt het later wel, aldus een
Duits toponymist. Zo ontstaat met oneindig geduld en de aan-
wending van zoveel mogelijk hulpwetenschappen geleidelijk een
beeld uit een millennium, voorafgaande aan onze christelijke
beschaving, waarvan we helaas altijd nog veel te weinig we-
ten.

De wijze, waarop mr.R. zijn bezwaren en zijn misnoegen
uit, zullen we niet navolgen. We hopen echter met deze uit-
eenzetting vele lezers een indruk te hebben gegeven van, hoe
moeilijk het veldnamenonderzoek is, hoe omvangrijk en wat
uiteindelijk het doel is. Een groot deel van de plaatselijke
veldnamen uit de oudste laag komt in alle vroeg bewoonde
streken van ons land voor en ver daarbuiten in aangrenzende
landstreken. Daarom is een grondig plaatselijk veldnamenon-
derzoek van veel meer dan plaatselijke betekenis.
De wetenschap heeft de laatste decennia ook op dit speciale
terrein van de prehistorie aanzienlijke vorderingen gemaakt.
En zij schrijdt, niet zonder uitglijden en struikelen, nog
steeds gestadig voort. oo~oooooooooooo~

0000000000000++

SCHADE DOOR VREEMDE TROEPEN--------------------------------------------------

aan de ijskelder. Vele (jacht)geweren bleken meegenomen, be-
nevens 2 kleine kanonnen; met 50 pond kruit.

Van·de veestapel en uit de hoenderhof gingen verloren:
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een klein melkpaard, 3 koebeesten (in plaats waarvan een 2-tal
andere door emigranten werden achtergelaten), 32 pauwen, 60
kippen en 30 eenden en ganzen. Een 4-tal jachthonden werd weer
van de lijst afgevoerd.

Aan provisie: 500 pond rundvlees, 1000 pond varkensvlees,
100 pond smout, 100 pond boter, 100 pond gesmolten ongel (vet),
20 kan boomolie, à aam raapolie, !anker wijnazijn, 14 zakken .
aardappelen uit de kelder, 12 zakken haver, 5 zakken boekweit~

Wat de schade aan andere huizen, schuren en schaapsschotten
betreft, memoreren we: bij Labots, de papiermolenaar in de
Kerklaan, gesprongen ruiten "door het losschieten van een Ca-
non"; de tabaksschuur bij de Kappellèberg bijna geheel gesloopt;
idem twee schaapsschotten bij boer Wenting op "de boerderij";
het huis "de Nord" onder Velp door Hannoverse ruiters verbrand;
het schot van boer Berends op "het Zaalbos" onder Velp ging
eveneens in vlammen op.

De palissadering om de wildbaan, (d.i. de strook weiland
langs de beek benoorden de voormalige korenmolen), werd opge-
trokken; de palen dienden tot voeding van de vuren. De kudde
van niet minder dan 80 herten en "ander gediertens" was gelei-
delijk afgeschoten. Ze volgden, gelijk het tableau van elke
jachtpartij, de weg van alle vlees.

De schade aan houtgewassen werd op meer dan een derde van
het totaal begroot. De bossen op tal van plaatsen kaalgeslagen
of ruïneus gedund. Voor de lanen geldt hetzelfde. Ook in Velp,
waar Rozendaal langs verschillende wegen het pootrecht bezat.

Veel geleden had het bos achter de ijskelder (de zgn. onder-
aardse gang). En de dennenbossen wederzijds de Kapelleberg.
Een nieuw geplant beukenbos daar geheel gehakt. Dan het eiken-
bos bij Daalhuizen en een bosje in 't Laar. Het houtgewas in
en naast de Wildbaan gans geruïneerd.

De Arnhemse allée, de Wageningse allée, de Rozendaalselaan,
de verl. Daalhuizerweg werden zeer beschadigd, evenals gedeel-
ten van de Ringallée bij de korenmolen en bij de Geitenkamp.

"De allée in het Dorp geheel gehakt". Niet Rozendaal; in
een latere opstelling wordt het gepresteerd: te Velp, aan de-
Arnhemseweg; 128 eiken - d.i. langs de Hoofdstraat - en nog -
64, vermoedelijk van vooraan Velp tot Daalhuizen. Schade
2178 gld. Het is bekend, dat de hoofdweg beplant was.
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Hij werd dus in 1794/95 ontboomd. Toch heeft later - althans.
gedeeltelijk - nog herplanting plaatsgevonden.

Als laatste schadepost werd ingebracht de vermissing van een
aantal kranen. Vermoedelijk koperen kranen van waterwerken.

,,'t Zijn droeve tijden, als de oorlog loeit ....•
als nood en dood vloeken en tieren."

Toch is dit alles slechts kruimelwerk, als we denken aan de
toestand na de Duitse bezetting in de laatste wereldoorlóg.
In ander opzicht was er echter ook een groot verschil: schade
door vreemde troepen in 1794 en 1795 "die nooit vergoed is ge-
worden", staat genoteerd op een omslagje.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 0
800000000000000008

ONS D I A - ARC H I E F

Het beheer van de collectie ~_!_~~~is sinds enige tijd in
tweeën gesplitst. Onze archivaris verzorgt Rheden, De Steeg,
Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren, terwijl Velp, Ro-
zendaal en de afd. archeologie, volksleven e.d. (voor het
gehele rayon) aan ondergetekende bleef toevertrouwd.
De Oudheidkundige Kring bezit thans van Velp 404, van Rozen-
daal 169, over archeologie 76 dia's.
Voor verrijking van deze collectie houden wij ons steeds aan-
bevolen.

K.
U I T DEL EDE N K RIN G

!_~-g-~-~-~-~-~-~-y-~-~--~-~-~-~-~-~:
Hr. en Mevr. H.J. Beek, Dieren
Mevr. J. van Dommelen-Slempkes, Rheden
G. Gerritsen, Velp
T.C. Hekman, Rheden
J. v.d. Heijden, Rheden
Mevr. F. v.d. Hoff-van Koeveringe, Dieren
L. Jacobs, Dieren
G. v.d. Mast, Zevenaar
Hr. en Mevr. J.C. Meijberg, Rozendaal
Mevr. G.P. Ouwejan-v.d. Kaa, Arnhem
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Y~IY2!g_~y!!_g~_!~g~g~I!gg~
J.W. van Petersen, Warnsveld
Drs. ·J.A. Schenk, Aalten
J. Schuurmans, De Steeg
Hr. en Mevr. G. Slagter, Dieren
Drs. S. de Witt, Ellecom.

6_g_g_~_~_~_h_I_~_y_~~g__~_~_I_g_~_g:
Mevr. G. Anthing Vogel-Ruysch, Ellecom
J.F~ ten Berge, Velp .
Th. Boon, Zevenaar
H.Jó B~aakhekke; Arnhem (overleden)
Mevr. Brouwer-v.d. Westeringh, Zuidwolde
E.H. Falkenstein, Arnhem
Dr. J.J. de Gelder, Dieren (overleden)
J.G~ Gleichman, Velp
G. de Keijser, Dieren
M. Majoor, Arnhem
J.J. Martens, Arnhem
Mej. M.Pieters, Aalten
Mevr. L.M.P. Sikkema-van Lerven, Arnhem
Mej. M.J. Sikkema, Arnhem
A. Tinneveld, Didam
Veluws Museum, Harderwijk.

L E Z·I N G met lichtbeelden op DONDERDAG 13 april 1972 -
om 8 uur in.de zaal onder de Gereformeerde
kerk aan de Parkstraat te Velp.

SPREKER: Drs.H.P.R.Rosenberg, wetenschappelijk ambtenaar -
bij de Rijksciienst voor de Monumentenzorg,

- ONDERWERP: BEDREIGDE 19de EEUWSE KERKEN.
- N.B;. Deze avond staat in het teken van de actie tot be-

houd van de O.L.Vrouwekerk aan de Emmastraat te
Velp. Deze bedreigde kerk wordt om 7.30 uur vóór de -
bijeenkomst ter bezichtiging cpenges te.ld,
Voor toelichting wordt gezorgd. .

- LEDEN: Vrije toegang NIET-LEDEN: f 1,- entree -
- ------------------~------------~-------------------------------


