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A V 0 N DOP MlD D ACH TEN
Onze medeleden, de Hoogedelgestrenge Heer en Mevrouw
Geertsema-Schoonenberg, stellen op DINSDAG 12 OKTOBER 1976
om 20 uur welwillend het kasteel Midd~~ht~~-b~s~hIkb~~r-~öor
het houden van een lezing met lichtbeelden over:

"DE HISTORIE VAN MlDDACHTEN"-------------~~~Ë=~E~=~~~~=~~~_Q~~~~~_~!~~g~!~~~·
In verband met de plaatsruimte kunnen niet meer dan 100 leden
worden toegelaten. Daarom is voor deze avond aanmelding ver-
plicht: per telefoon aan de Iste secretaris, E.J.Kruijswijk
Jansen, tel. 08330-14692.'
WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT! Introductie is ~~~~ moge-
lijk. Men wordt verzocht tegelijk met de aanmelding f 1,50 te
storten op postrekening 116.42.91 t.n.v. de penningmeester
van de Oudheidkundige Kring te Velp (G.) of op de rentegiro-
rekening nr. 53.36.17.200 t.n.v. de Kring bij de Algemene
Bank Nederland te Velp (G.) als bijdrage in de kosten, w.o.
een kopje koffie in de pauze.
Autobezitters worden verzocht via de Smidsallee en dan links-
af langs het kantoor van de rentmeester te rijden en de
wagen te parkeren vóór de eerste brug, dus niet op het voor-
plein.
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EEN STUKJE 16E EEUWSE KERKGESCHIEDENIS

In 1670 verscheen te Keulen bij de uitgeverij Joachim van Mete-
len een boek van Joannes Lindeborn, dat de titel droeg:"Historia
sive Notitia Episcopatus Daventriensis".
Dit boek vermeldt veel historische gegevens (ook van onze omgeving)
uit de periode der 15e en 16e eeuw. Het wordt daarom vaak geciteerd.
Omdat het voor geïnteresseerden in de streekgeschiedenis, die geen
Latijn verstaan, nuttig kan zijn de gehele tekst en niet slechts
enkele zinnen ter beschikking te hebben, volgt hier een vertaling
in het Nederland.

Om het boek beter te kunnen plaatsen zijn misschien enkele voor-
afgaande opmerkingen over de schrijver, het boek en zijn onderwerp
gewenst.

De schrijver, Joannes Lindeborn, was een R.K. saeculiere pries-
ter van de Hollandse Zending. Een geleerd en zeer ijverig man, die
in de 2e helft van de 17e eeuw vele belangrijke kerkelijke functies
heeft vervuld. Hij moet een uitstekende opleiding (te Keulen?) heb-
ben genoten, want hij schrijft meerdere boeken: een ascetisch werk
"Spong i.a" genaamd (1667), een geschiedkundig werk "Historia" (1670)
en hij voert in 1668 in geschriften een geleerde discussie met de
priester Bellacurius. Daarbij gebruikte hij de taal der bestudeer-
den van die dagen, het Latijn. }Iaarwat voor een Latijn! Niet een
verlatijnst Nederlands, zoals zo veel van zijn medepriesters, maar
een doorwrocht met veel Grieks doorspekt humanistisch Latijn.
De vertaling in goed lopend Nederlands is dan ook niet altijd even
goed mogelijk.
De functies, die hij bekleedde, waren o.a. rector van het zusters-
klooster te Tubbergen in het dekenaat Almelo, dat toen nog vrijheid
genoot (1656). In 1662 werd hij door de Apostolische Vicaris (=mis-
siebisschop) J. van Neercassel bestemd voor pastoor te Zwolle
(statie "Agter de Bogeri') en Aartspriester (=een deken met ruime
bevoegdheden) van Salland. Dat ging echter niet door.
Daarna treedt Lindeborn op als secretaris van Neercassel en reist
hij in diens opdracht in 1667 naar Rome om daar vijf Nederlandse
candidaten van het priesterseminarie van de Congregatio de Propa-
ganda Fide heen te brengen.
Na zijn terugkeer wordt hij in 1669 aan het Utrechts kapittel toe-
gevoegd. In 1670 reist hij via Zwolle en de Glaan naar Munster.
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In 1673 is hij pastoor te Utrecht (statie "Agter de Wal").
Als kapittelheer is hij intens betrokken bij de opvolging van de
Apostolisch Vicaris. Nadat Lindeborn in 1686 met deze op reis was
geweest door Twente (hij was in 1685 tevens provicaris van het bis-
dom Deventer) werd van Neercassel te Zwolle ernstig ziek.
Op 5 juni reisde Lindeborn naar Utrecht, om daar de lijfarts van
de stervende bisschop, de katholieke medicus Van Beest, te gaan
halen. Maar zij kwamen te laat in Zwolle aan: Van Neercassel was
al gestorven. De functie van de Apostolische Vicaris werd niet on-
middellijk door Rome opgevuld. Men wilde, alvorens tot een benoe-
ming over te gaan, kennelijk goed geïnformeerd zijn. Er begonnen
n.l. in de Hollandse Zending moeilijkheden te ontstaan door
Jansenistische neigingen onder de clergé. Ondanks herhaalde pogin-
gen om een snelle beslissing te verkrijgen (o.a. een brief van
29-7-1687 uit Gouda, waar het kapittel bijeen was), slaagden Lin-
deborn en zijn collega-capitularii er niet in het Romeinse talmen
te doorbreken.
Tenslotte werd in 1688 de onverdachte Leidse pastoor Theodorus de
Cock (een van de vijf studenten van 1667) naar Rome gestuurd met
aanbevelingsbrieven van o.a. Lindeborn. Dat had meer succes.
Benoemd werd Petrus Codde, die echter tenslotte toch mede de af-
scheiding bewerkte van de "Oud-Bisschoppelijke Clerezij".
Lindeborn bleef pastoor te Utrecht tot hij op 5-8-1696 daar stierf.

Was Lindeborn zelf ook Jansenistisch geneigd? Veel lijkt er op
te wijzen: Hij werd begunstigd door van Neercassel, is goed be-
vriend met Franciscus Hugo van Heussen, die Lindeborn's "Historia"
opneemt in zijn eigen boek "Historia Episcopatuum Foederati Belgii"
(1719), hij werkt samen met Codde en na zijn dood benoemt deze de
Jansenistische pastoor Petrus Holle tot opvolger "Agter de Wal".
Toch was Lindeborn het niet: daar staat het getuigenis van Th. de
Cock, een bestr~jder van het Jansenistische schisma, borg voor.
Hij noemt Lindeborn in verslagen voor Rome in 1689: een "waardig
arbeider in de Utrechtse Zending" en "een opvallend goede arbeider
~n de stad Utrecht".

Zijn boek over de geschiedenis van het Bisdom Deventer stelde
Lindeborn samen - naar z~Jn eigen getuigenis in de ondertitel
uit authentieke charters en boeken van kerken en kloosters en uit
geschriften van klassieke auteurs.
Hij heeft er heel wat speurwerk voor verricht. Zo weten we, dat
hij nog in het verschijningsjaar 1670 de kloosterkerk van Albergen
bezocht. Na het verschijnen gaf hij aan mensen, die hem bijzonder
geholpen hadden door hem stukken of boeken uit te lenen, een
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present-exemplaar. Arnold Waaijer, de Aartspriester van Zwolle
schrijft in zijn Autobiografie:" .•. mits ick hem daartoe veele
boecken geleent hadde".
Voor zichzelf had Lindeborn een doorschoten exemplaar laten in-
binden; op de blanco pagina's schreef hij de aanvullingen, die
hij later vond.
Voor wat onze omgeving betreft, putte hij o.a. uit het verslag
van de visitatiereis, die Aegidius de Uonte, 2e bisschop van
Deventer in 1571 o.a. door onze streek hield, en uit archief-
stukken van het bisdom.

Tenslotte iets over het bisdom Deventer, het onderwerp van
het boek.
Dit bisdom werd bij de reorganisatie van de Nederlandse Kerk
door Paus Paulus IV op verzoek van.Philips 11 opgericht in 1559.
Paus pius IV omschreef de grenzen in de bulle Regimini Universa-
lis van 7 augustus 1561. Daarbij werden grote delen van de pro-
vincie Overijssel, het Graafschap Lingen en delen van Gelderland,
o.a. een deel van de Veluwe, bij Deventer ingelijfd.
De grens tussen het bisdom Deventer en het Aartsbisdom Utrecht
liep daarbij dwars door De Steeg: Uiddachten kwam met het kerspel
Ellecom onder het nieuwe bisdom te vallen, als deel van het nieuw
opgerichte dekenaat Doesburg. Maar Rhedersteeg bleef behoren tot
het kerspel Rheden in het Aartsbisdom Utrecht, als onderdeel van
het dekenaat van de Veluwe.
Zoals bekend was aan het bisdom Deventer geen lang bestaan be-
schoren. Toen anderhalf jaar na Mgr. de Monte's dood de stad De-
venter zich in 1578 aan Rennenberg overgaf, betekende dat in
feite het einde.
Wel k~am in 1587 tijdens een tijdelijke Spaanse overheersing de
wij-bisschop Govert van Mierio uit Munster naar Deventer om er
het katholicisme te herstellen en werd in 1589 Gijsbertus Coe-
verincx tot bisschop benoemd, maar tot een echt herstel kwam het
niet meer.
Na overgave van Deventer aan Prins Maurits (1591) begon de pro-
testantisering definitief. (In 1599 wordt de Ellecomse pastoor
onder Anna van Middachten voor het eerst predikant genoemd).
Als Lindeborn in 1685 in verband met het bisdom genoemd wordt,
is hij dan ook alleen maar EE~vicaris. Hangt die benoeming ech-
ter mogelijk samen met zijn uitgebreide kennis van de historie
van het bisdom?

Wat Joannes Lindeborn in zijn boek "Geschiedenis of Aanteke-
ningen over het bisdom Deventer", Keulen, 1670, meedeelt over
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Ellecom, Dieren en Spankeren in het Dekenaat Doesburg:
ELLECO~1

Een dorp van de Veluwe, door Pighius in "Hercule Prodicio" AEli
Domus I "Ellicheim" genoemd. De kerk staat onder de bescherming
van Sint Nicolaas en onder het patronaat van het Zutphense Kapit-
tel vanwege de schenking door Ger~ard 11, graaf van Zutphen en
Gelre onder Andreas, bisschop van Utrecht, waarvan ik het getuig-
schrift toevoeg:
"Wij weten, dat een tijdelijke vermelding verdwijnt. Daarom is een
wettig bewijsmiddel noodzakelijk, wat hierbij op schrift wordt ge-
steld. De regerende graaf van Gelre, samen met zijn zoon Hendrik
en met toestemming van z~Jn wettige vrouw Ermegard, draagt de ka-
pel die in Ellenchem is met al zijn tiendrechten over aan de kerk
van Zutphen en schenkt haar als een praebende aan de Fraters, die
daar wonen, tot verlossing en vertroosting van de zielen van zijn
hele geslacht. De toen aanwezige Ftaters namen in dank voor het
geschonken benefice de devote plicht op zich van veelvuldig gebed,
welke plicht zij zich moeten blijven herinneren en welke hun op-
volgers niet minder zullen vervullen om zo voor de genoemde erf-
genamen zieleheil, voor de levenden eer en voor de overledenen
vergiffenis te kunnen verkrijgen.
Bij deze schenking waren velen aanwezig, aan wier getuigenis wij
geloof schenken.
Van de adel: Adam van Brunckhorst en Bernard van Bockhorst en nog
velen van gelijke rang. Bovendien nog een groot aantal dienaren,
waarvan de namen de volgende zijn:
Udo van Sutphen, Pilegrim Drochwart, Wenzo van Frollehorst,Wenzo
van Lestnen, Wilbracht van Bocholt, Reinso van Angerhen, Rodbracht
van Asche".
Van deze godsdienstige schenking in het jaar 1131 maakt Pontanus
in de Historia Gelrica melding.
De vicaris van Sint Nicolaas heeft als verplichting het Eucharis-
tisch Offer op dinsdag en het Officie van Sint Anna op een andere
weekdag. Het patronaatsrecht over beide heeft de Heer van Middach-
ten.

DIE REN
Een dorp van de Veluwe, waar~n volgens Slichtenhorst, door de vro-
me vrijgevigheid van de graven van den Berg onder de Camera·~rror-
alis van Utrecht is ontstaan en gegroeid de Commanci.erijevan de
Duitse Ridderorde van de Heilige Maagd Maria, waarvan, naar men
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zegt, in het jaar 1647 de inkomsten 5000 guldens bedroegen.
De eerste vermelding van dit huis vind ik mijn stukken in het jaar
1312, toen, op de feestdag van de Heilige Belijder Remigius ridder
Fredericus van Reede er vrijwillig het gebruik van een stuk land
in Wensela aan afstond. In het jaar 1444 bestuurde F. Wolter de
Gruter de praeceptoria, in het jaar 1474 Wilhelmus van Sandtwijck,
in het jaar 1628 Wilhelmus Mulaert en Ln het jaar 1636 Alexander
van Renesse.
De parochiekerk krijgt zijn rector en koster van de Commandant,
die er zonder kerkmeesters de zorg voor heeft.
In 1648 en de volgende jaren heeft Prins willem van Oranje het
huis van de Orde en de omgeving gekocht en het complex van de
Wiltbaen (met een omtrek van ongeveer vier uur en zeven wouden om-
vattend) aangelegd. Maar, nadat de omheining was weggehaald en het
park in 1661 verkocht was, is die weer verdwenen.

SPA N K ERE N
Een dorp van de Veluwe. De Commandant van Dieren "huwt" de paro-
chiekerk, waaraan de verplichting is verbonden om vrijdags de Hei-
lige Dienst te verrichten en die is toegewijd aan Sint Petrus, de
vorst der apostelen, "uit" aan zijn rector. In 1571 noteert bis-
schop de Monte:"Er is daar geen eigen bezit, er zijn geen kerkmees-
ters, maar de pastoor zelf is gehouden de kerk, de lichten en al
het noodzakelijke op eigen kosten te verzorgen.
Het is een kleine parochie, die nog geen veertig communicanten
telt, maar het is de oudste kerk van de hele Veluwe".

~~2~~~~:J. Lindeborn, "Historia SLVe Notitia", 1670 Keulen.
Archief Aartsbisdom Utrecht.
L.J. Rogier, "Geschiedenis van het Katholicisme in Noord

Nederland in de 16e en 17e eeuw",
1947 Amsterdam.

Arnold Waaijers autobiografie.
A. v.d. Burg, "Geschiedenis van Ellecom", 1962.

D EBI L JOE N S E G RAF K E L DER

+ Het artikeltje over deze grafkelder op de begraafplaats aan de
Reinaldstraat te Velp in nummer 58 van onze "Mededelingen" lokte
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een reactie - overigens een aangename en welkome - uit van een
zijde, die door zijn 'relaties daarover zeer goed is ingelicht.
Het is voor ons aanleiding uit zijn mededelingen hier iets te ver-
tellen. Vervlochten met andere.
+ De begraafplaats dateert van 1844; de kelder dus vermoedelijk
van kort daarna.
De laatste Van Spaen van Biljoen, Alexander Jacob, overleed, ja-
gend op het terrein tussen Pinkenberg en Keienberg, plotseling
(1848). Hij was kinderloos. De rangschikking der wapens geeft
geen reden te veronderstellen, dat hij in de kelder werd bijgezet.
Er ligt in de onmiddellijke nabijheid ook nog een zerk met de
naam Van Spaen.
+ Na zijn dood kwam zijn bezit aan de zoon zijner zuster Justine:
Johan Frederik Willem Carel baron van Hardenbroek, geb. in 1807 op
het huis Nederhagen te Velp.
De nieuwe eigenaar heeft kasteel Biljoen niet bewoond. Hij was
kamerheer in buitengewone dienst en verbleef meestal te Parijs.
Van kasteel Biljoen maakte hij een museum.
Na een langdurig lijden, tenslotte totaal verlamd, overleed hij in
de Franse hoofdstad in zijn hotel (1871).
Nog bij zijn leven, in 1867, had hij Beekhuizen verkocht aan
J.H.W. Lüps, die na het heengaan van Van Hardenbroek ook eigenaar
werd van het kasteel en het overige grondbezit.
Niet daartoe behoorden de grafkelder en de inventaris; waarbij het
museumbezit. Dit laatste werd, juist na de rampzalige oorlog
1870-1871 te Parijs geveild. Het had tonnen gouds gekost; de op-
brengst bedroeg slechts een klein deel daarvan.
Het testament van Van Hardenbroek bepaalt de verlening van een
groot aantal legaten aan het vaste personeel van kasteel Biljoen;
grote legaten en alle familieportretten (thans op de Cannenburch
te Vaassen) aan de beide dochters van de zuster van de erflater.
Deze, de zuster, was gehuwd met een graaf van Rechteren. Al het
overige ging naar zijn erkende dochter.
Volgens testament moest Biljoen binnen 2 jaar verkocht worden.
Heeft zij daar Nederhagen uitgenomen? zij woonder er in 1867. Daar
werden een zoon en twee dochters geboren. Vermoedelijk na de dood
van haar vader kocht zij huize de Raaphorst aan de Velperweg
(hoek Raapopseweg). Nu staat er een modern gebouw, waarin de kan-
toren van Zwitserse pharmaceutische fabriek Ciba.
+ De grafkelder vererfde in een andere lijn. J.F.W.C. baron van
Hardenbroek had een erkende dochter bij Victorine Louise Albrie,
een 17-jarige Parisienne. Hoge hofdignitarissen traden als getuige
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op bij de geboorteaangifte.
Deze dochter, Pauline Albertine, werd geboren op 9 oktober 1837.
Ze stierf op kasteel Hardenbroek en werd in de crypt van de kerk
te Neerlangbroek begraven.
Pauline Albertine is tweemaal gehuwd geweest: Je. met Jean Fran-
cois des Tombe; Ze. met Gijsbert Carel Dubo d'Aumale baron van
Hardenbroek (18e heer van Hardenbroek).
Bij le. verschijnt dan de geslachtsnaam des Tombe in deze graf-
kelder geschiedenis. Het familiewapen prijkt rechts in het fron-
ton, gedekt met een jonkherenkroon, doordat een verdienstelijk
generaal van deze naam enkel deze tak, met de adellijke titel
werd beloond. De eigendom van de kelder behoort thans aan leden
van dit geslacht of die daarmee nauw zijn geparenteerd. We zullen
de genealogie niet vervolgen tot de tijd van nu: we schrijven
plaatselijke geschiedenis, belegen verleden.
+ Als no. 5 (in art. I) had aan de kinderen van Des Tombe moeten
worden toegevoegd: Frederik Willem Des Tombe, geboren te Velp,
11 augustus 1871. Deze liet + 1945 de kelder opkriappen, de oude
kisten verwijderen en de overblijfselen in één of twee nieuwe
kisten overbrengen om plaats te maken voor meerderen. Het was
zijn bedoeling daar zelf te worden bijgezet. Zulks is niet ge-
schied. Na zijn overlijden bleek, dat hij er de voorkeur aan gaf,
dat zijn stoffelijk omhulsel werd gecremeerd (! 1960).
In maart 1946 werden in de kelder bijgezet Jeanne Fréderique
Des Tombe, een zuster van voornoemde, die bij het neerstorten van
een V-Z, bedoeld op Antwerpen, onder haar huis te Brussel bedol-
ven raakte, benevens het stoffelijk overschot van haar 4e en
jongste dochter.
Waarschijnlijk heeft eerder Jean Francois Des Tombe in de kelder
een laatste rustplaats gevonden.
De begraafplaats is thans gesloten, behoudens voor bestaande en
erkende rechthebbenden.

N A r·l E N I N RHEDEN (vervolg)
door Adr. Kolkman

In het artikeltje onder dezelfde naam in "Mededelingen No. 57",
werd o.a. genoemd de Köttelsteeg. Aangezien Rheden bekend staat
(of stond?) door het geven-vanrbi.j namen lághetvnordehand om te
veronderstellen dat dit geen officiële naam was. Het blijkt
echter een veel oudere naam te zijn. Bij het napluizen van gege-
vens voor een pand aan de Groenestraat kwam ik het volgende tegen:
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Op 24 november 1731 wordt de koop geregistreerd van een huys,
sehuer en hoff, met het reeht om op de gemeente bomen te mogen
planten, eigendom van Willem Jansen in den ampte en dorpe van Rhe-
den aen de Laeek. De begrenzing van dit stuk grond met opstallen
wordt als volgt aangeduid:
oostw de gemene Steeg, west de KEUTELSTEEG, zuytw de gemenestraet
en noort de wed. van Breunis van-ii~~;:~n-~nde pastore van Rheden.
Als deze Keutelsteeg dezelfde is als de Köttelsteeg, dan moet de
gemene Steeg thans zijn: de Groenestraat en de gemene straet: de
huidige Methorsterweg. Dat kan wel, want de huidige Oranjeweg is
een nieuw aangelegde weg van de laatste veertig jaar. De grond ,
vanaf de Methorsterweg liep zonder onderbrekingen door tot aan de
Willem de Zwijgerschool.
Dat de verkochte grond in het noorden wordt begrenst door de grond
van een ander, versterkt de gedachte dat de twee namen inderdaad
dezelfde zijn.
De personen die bij deze verkoop betrokken waren, werden als volgt
beschreven:
Willem Martinisse Pomp(?) en zijn huysvrouw Steffentje de Roos;
Derik Willems de Roos en zijn huysvrouw Marritj e Bellae.rt;
Dirk Jansen als voogd van de kinderen van Roelof Jansen en "het
onmundige kint van Willem Janse bij Itje Jans verweekt";
(gegevens ontleend aan het Rechterlijk Archief van het Kwartier
van Veluwe, inventarisnummer 964, Rijksarchief Arnhem).

BIB L lOG RAF I E
van H. Kerkkamp (supplement VIII-september 1976)

Ezels (Velp en Rozendaal), Biesdelbode, juli/augustus 1975,
:Së-}rg. nr. 7/8.
~~_Y2~~_g~~E_~~h221,(Velp en Rozendaal), Biesdelbode, februari
1976, 6e jrg. nr. 2.
~!~~i!, (Velp en Rozendaal), Biesdelbode, april 1976,6e jrg. nr.4.
~~_~~8~~~~~_~~~_~~_~!2~~~_~~E~~8E2~~~g_~~gg~g_~~_!!~i~!~g_~~g
~~g_~2~~g~~~1,Velpsche Courant, 13 augustus 1976.
Q~~~h~!!~_~~~g,Velpsche Courant, 17 augustus 1976.
Y~~1_Y~E~~~E_~g_8~~~~_~~~!_~E_h~!!~!~~8_!~_~h~~~g,Velpsche Cou-
rant, 24 augustus 1976
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Een hen, die haast had en in Rheden
op een banaan was uitgegleden,
viel op haar stuit, waardoor die hen
gestuit werd in haar kipperen.

Krijntje Flop
(Overgenomen uit:"De Mars",
Overijssels maandblad, juni 1976).

VERBETERINGEN - GESCHIEDENIS VAN DE STEEG -
Pastor J. Schuurmans te De Steeg maakte ons attent op
de volgende onnauwkeurigheden, voorkomend in het boek-
je "Korte Geschiedenis van Rheden en Rozendaal", 1975:
Het betreft de R.K. Kerk van De Steeg (pag. 42). Onder "Kerken",
le alinea, 13e regel achteraan staat 1855; dat moet zijn 1885. En
in dezelfde alinea, 17e regel laatste woord "Averwijn" moet z~Jn
"Overwijn".
Voorts kan de zinsnede (8e regel, zelfde alinea) "Tot na de dood
van Ursula van Raesfelt (1721)" nader gepreciseerd worden.
Uit mijn onderzoekingen blijkt dat dit tot rond 1750 moet zijn ge-
weest, zodat het meest waarschijnlijke is, dat de schuilkerk heeft
bestaan tot aan de dood van haar eveneens Katholieke en ongehuwd
gebleven dochter Dorothea (+ 1743), die op Middachten woonde.

N I E UWE BES T U U R S S A MEN S TEL L I N G
Het bestuur heeft de functies nu aldus verdeeld:
Drs.C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, Ellecom,

lste voorzitter, tevens archivaris.
W. Zondervan, Doesburg, 2de voorzitter.
E.J. Kruijswijk Jansen, Dieren, lste secretaris.
P.G.J. Breukink, Dieren, 2de secretaris.
K.J.H. Doude van Troostwijk, Velp, penningmeester.
Adr. Kolkman, Rheden, beheerder diatheek en apparatuur.
H. Kerkkamp, Velp.
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N 1 E UWE LED E N
Mv. A.J. van den Bergh
Mv. J. Bruijning-van Voorthuijsen
Mv. E.H. Eberson-Romgen
Mr. H. Minkman

Arnhem

Velp
Velp
Ellecom

Mv. H.M. van Petersen Dieren.

BOE KEN N E U vJ S

,Q!~f~~L_§E~~~~f~~_~~_~~~g:§~~f~~_!~_~~~~_~~~!~b~~~
door P.G,J. Breukink

Uitgave Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1976.
.75 afbeeldingen van oude prentbriefkaarten en foto's met
onderschriften en inleiding. f 24,90

Nadat "De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten" was uitver •..
kocht hield de vraag naar boekjes met oude prentbriefkaarten van
onze streek aan.
Het is dan ook een verheugend feit dat het jongste bestuurslid
van onze Kring een n i e u wbo e k j e heeft samengesteld dat
de dorpen Dieren, Spankeren en Laag-Soeren tot onderwerp heeft.
We twijfelen er niet aan dat ook dit werkje met spoed zal zijn
uitverkocht!
De auteur heeft zich kennelijk veel moeite gegeven om zoveel mo-
gelijk gegevens te verzamelen en als historicus van professie
verliest hij zich niet in loze fantasieën.
Van har t e a a n b e vol e n!

C U R SUS VOO RAM A T E U R - HlS TOR I C I
Ook in de komende winter organiseert de Stichting Contact van
Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en Musea op ZATERDAGOCHTENDElI
in het Rijksarchief te Arnhem c u r sus sen vëër-h~n-di~-~ï~--
amateurs de plaatselijke of gewestelijke geschiedenis bestuderen.
Er worden lessen gegeven in het lezen van OUD SCHRIFT en het ver-
staan van MIDDELNEDERLANDSE teksten, over bibliotheken en archie-
ven (met rondleiding in een bibliotheek en een archief) en in een
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instructieve voordrachtenreeks worden een groot aantal
"Gelderse figuren" door deskundige docenten behandeld.

Vraagt U gerust het cursusprogramma aan bij de cursus~
leider: E.J. Kruijswijk Jansen,

Hogestraat 7,
Dieren,
Telefoon: 08330 - 1 4 6 9 2.

DE CURSUS BEGINT OP 16 OKTOBER a.s.

VOL GEN D E B IJ EEN KOM S T

spreekt te Velp:
drs. A.N. Paasman over
"E LIS A BET H M A R I APO S Til
een Gelderse dichteres.
(Elisabeth Post woonde in Velp van 1792-1794).

EEN CON V 0 CAT 1 E KOM T t.z.t.

* * * * * * * * * * *


