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L E ZIN G MET L 1 C H T B E E L DEN

Op DINSDAG 22 MAART 1977 spreekt
de heer A.S. Stempher, wetenschappelijk amb-
tenaar aan het Gemeentearchief te Arnhem in
de grote zaal van de Beukenhof, Rozendaalse-
laan, Velp,
over het onderwerp:

ARNHEM - VELP vice versa

Aanvang 20 uur

De toegang voor leden is vr1J.
Niet-leden i 1,- entree
De heer Stemphër heeft al eerder voor onze
Kring (met veel succes) het woord gevoerd.
Er kan gerekend worden op een goede avond!

Het Bestuur



(1868 - 1937) door I.H.Enklaar
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DE CHRISTELIJK NATIONALE ZENDINGSFEESTEN OP MIDDACHTEN

Na 1860 kwam in Nederland het organiseren en VLeren van
"Zendingsfeesten" in zwang. Steeds meer "zendingsvrien-
den" stroomden daarheen samen om een dag te beleven van
onderlinge verbondenheid in liefde tot en actie voor de
verschillende genootschappen van "uit- en inwendige zen-
ding", zoals dat toen heette.
Men hoorde er spreken over de roeping van de christen
tot evangeliserende arbeid in de wereld, dichtbij en
veraf; men werd er geïnformeerd over de voortgang van
het werk en in nieuwe geestdrift gebracht. Het was een
blij en op verheven doel gericht christelijk samenzijn,
waarbij kerkelijke grenzen voor een keertje niet meer
golden. Bovendien een heerlijke dag uit, in de vrije
natuur.
De Hernhutter-broeders en zusters in Zeist waren met de-
ze zendingsdagen vooraan gegaan, maar daar kon men wel-
dra de toestromende menigte niet goed meer herbergen.
Nu werd een nieuw comité opgericht voor wat aanvankelijk
genoemd werd het "Algemeen Evangelisch Nationaal Zen-
dingsfeest", welke naam in 1874 werd gewijzigd in
"Christelijk Nationaal ZendingsfeestlI.
De eerste voorzitter was de bekende voorman van de inwen-
dige zending, ds. Ottho G. Heldring van Hemmen-Zetten.
Voor het vinden van geschikte terreinen was men aangewe-
zen op de landgoederen van adellijke families. In 1863
werd het eerste Zendingsfeest gehouden te Wolfheze, op
het landgoed van Baronesse van BrakelI Doorwerth. Dit
achtte men gunstig gelegen in verband met het feit dat
de zojuist aangelegde Rijnspoorweg er langs liep. Even
dreigde er nog stagnatie, omdat men nog toestemming
moest verkrijgen van de officiële instanties. Maar aan-
gezien de wet "godsdienstige en besloten" samenkomsten
toestond, verleende het parket van de rechtbank te Arn-
hem vergunning en werd politiehulp aangeboden. Dat de
autoriteiten toch nog nerveus beducht waren voor orde-
verstoringen door 'kwaadwilligen', blijkt uit het feit,
dat bij dit eerste Zendingsfeest de militairen in hun
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kazernes geconsigneerd bleven, een heel cordon van poli-
tiebewaking werd opgesteld tussen Arnhem en Wolfheze, en
zelfs een uitkijk op de toren van de Eusebiuskerk werd
neergezet om van verre mogelijk onraad te kunnen signa-
leren. Niets verontrustends geschiedde er echter; later
lezen wij in de verslagen dan ook niets meer van zulke
rigoureuze voorzorgsmaatregelen.
In 1868 werd het Zendingsfeest voor het eerst in het bos
van MIDDACHTEN gevierd.
Nog zestien malen zouden volgen, t.W. in 1869, 1874,
1877, 1885, 1891, 1894, 1897, 1900, 1904, 1909, 1914, en
na de lange pauze van de eerste wereldoorlog en volgende
jaren nogmaals in 1925, 1928, 1931, 1934 en 1937.
Meer dan de ook fraaie landgoederen in het westen en mid-
den des lands, waar de andere jaren het Zendingsfeest ge-
houden werd, lag Middachten het organiserend comit~ na
aan het hart.
Telkens weer wordt in de programma's en verslagen de lof
van Middachten luid bezongen: Middachten ligt ons het
naast aan het hart (1874).
Dat schone landgoed met zijn vriendelijke heuvelen, sta-
tige bosschen, heerlijke wandelingen en geschikte spreek-
plaatsen (1894). Middachten! geen naam is inniger aan ons
Zendingsfeest verbonden (1925). Middachten, dat woord
heeft voor ons een tooverklank (1928). Aanvankelijk kon
men tussen de ochtend- en middagspreekbeurten door, onder
geleide, de mooiste uitzichtspunten al wandelend bezoeken.
In het bijzonder putte men zich uit in dank- en eerbetui-
gingen aan de familie Bentinek, die zo gul en gastvrij de
gronden van Middachten voor de Zendingsfeesten open stel-
de. Dat waren aanvankelijk Karel A.T. Graaf Bentinck
(1792-1864) en zijn echtgenote Caroline M.E.Ch.C.L.C~~fin
zu Waldeck und Pyrmont (1826-1899).
Tot op hoge leeftijd "ontving zij ons met de haar zoo ei-
gene vriendelijkheid. Hoewel van vorstelijken bloede,
nicht van onze Koningin~Moeder, was zij in haar omgang
zeer gemeenzaam, en ons Zendingsfeest heeft veel aan haar
te danken gehad" (1897).
Het Bestuur was in 1899 vertegenwoordigd bij haar begrafe-
n1.s.
Haar zoon, Wilhelm C.Ph.O. Graf von Bentinck und Waldeck-
Limpurg (1848-1912) en zijn echtgenote Maria C. barones
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van Heeckeren van Wassenaer (1877-1912) zetten de
hooggewaardeerde traditie voort. Verschillende malen
sprak Graaf Bentinck het welkomstwoord uit, of gLng
hij voor in het slotgebed. "Dat doet het harte goed,
wanneer ook de jongere leden van onze oud-adellijke
geslachten zich den Christus en zijn Gemeente niet
schamen!" (1885).
Vermeldenswaard dunkt mij het huldelied voor Middach-
ten, dat de eerste maal dat men daar bijeenkwam in
1868 na de openingsrede ten gehore werd gebracht.
Het was een dichtsel van de vice-voorzitter, ds.L.J.
van Rhijn, oud inspecteur van het Ned. Zendeling-
Genootschap, en werd gezongen op de wijs van '0
Vooglenzang' en luidde:

1. 0 Middachten, 0, Middachten!
Wilt gij ons nu ontvangen?
U, die uw prachtig woudtapijt
Thans tot een feestgewaad ons wijdt,
U loven onze zangen!

2. Oud Gelre's hof, - Wat rijke stof
Biedt gij uit vroeg're tijden!
Door Drusus reest gij uit het niet;
Uw graven stierden 't jagtgebied
Aan alle Veluw-zijden.

3. Nog grootscher beeld - komt van uw teelt
Uit 't grauw verleden rijzen:
Van Reeden, dien Oranje-held,
Wiens glorie 't Iersch Athlone meldt,
Blijft woud en burcht hier prijzen.

4. 0 edle drie - dien 'k hulde biê,
Hoe stemt gij 't harte samen:
Historie heft haar stemme luid,
Nat~ur spreidt al haar schoonheid uit,
Genade zegt haar Amen!

5. Want 't vijfde feest - in zending-geest,
Komt Nederland hier vieren.
o zonen, dochtren van dit land,
Die u aan Jezus hebt verpand,
Wilt uw belijdenis sieren!
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Ook hun zoon, William F.Ch.H.Graaf van Aldenburg Ben-
tinck (1880-1958) bood vanaf de twintiger jaren de zo
dankbaar aanvaarde en genoten gastvrijheid in de
prachtige bossen van Middachten.

De toegangen tot het feestterrein waren bij de Kruis-
boom tegenover de oprijlaan naar het kasteel, een
paar honderd meter verder oostwaarts (de hoofdingang),
en nog virder op bij 'de tol van Ellecom'. Men kon al-
leen binnen door aankoop van een feestprogramma (jaren-
lang à 30 cents) met achterin de te zingen 'feestlie-
deren' •
Deze programma's waren van te voren ook op 18 plaatsen
in den lande te koop.
Zo te Arnhem (boekhandel H.B. Breyer), Velp (boekhan-
del G.H. van Hengel Jr.), De Steeg (Wed. de Roos, loge-
mentshoudster) en Dieren (boekhandel E. ter Haar).
Er waren drie of vier spreekpl~atsen, op een kaart
nauwkeurig aangeduid, naast de cantines, lectuurstalle-
tjes, enz.
Geliefde, want akoustisch zeer geschikte plaatsen wa-
ren de Vossenkuil en later de Wolfskuil. Het spreekge-
stoelte stond dan op de diepste plaats van deze heuvel-
kommen, terwijl de toehoorders tegen de hellingen onder
het geboomte geschaard zaten.
Aan sprekers geen gebrek. Soms wel zestien op één dag.
Meteen de eerste keer reeds (in 1868) traden o.a. een
vijftal bekende figuren als sprekers op: dr.Ph.J.Hoede-
maker van Veenendaal, later een der eerste hoogleraren
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (tot 1887), de
Afgescheiden prof. A. Brummelkamp van Kampen, J.L. van
't Lindenhoutvan de weesinrichting te Neerbosch, dr.
F,L. Rutgers te Brummen, één van de leiders der Dole-
antie en vanaf 1879 hoogleraar_aan de V.U., en ds. J.
van Dijck Mzn van Doetinchem.
Zo kon men in de loop der jaren een groot en gevarieerd
aantal hoogleraren, predikanten, zending-leraren, zen-
dingsdirectoren en werkers onder Israël, in de inwendi-
ge zending en bij het Bijbelgenootschap beluisteren.
Ten slotte noem ik alleen nog de naam van dr. H.Colijn,
die op het laatste Zendingsfeest dat op Middachten werd
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gehoudeui sprak over:'De geestelijke behoeften van
Indië' .
Aan de vooravond werd weldra een bidstond georgani-
seerd; vaak gingen daarin naburige predikanten voor,
zoals J.D. van Arkel van Ellecom, J. Gouverneur van
Ro~endaal, J.H. Buinink van Rheden en M. Muller van
Dieren.
Muziek en zang hadden een groot aandeel aan de feest-
vreugde. In 1891 verscheen de Bond van Christelijke
Zangvereenigingen met een koor van meer dan duizend
zangers. Verder lezen we o.m. van het Christelijk
Fanfarecorps van Ellecom en (1909) het zangkoor
'Halleluja' van Velp o.l.v. directeur A.W.Nijenhuis.
Het aantal bezoekers was niet gering. In 1874 was
dat tot bijna 10.000 gestegen; in de loop der. jaren
bleef het op die sterkte vrijwel constant.
Op het terrein in het bos had men, op enige afstand
van elkaar, met de nummers I tot 5 gemerkte palen ~n
de grond geslagen als ontmoetingspunten, waarvoor
men met elkaar afspraken kon maken.
De bezoekers konden de gewone treinen nemen en dan
vanaf station De Steeg naar de ingang wandelen. De
meesten kwamen echter met de speciaal ingelegde
feesttreinen. Dat was me een vroegertje! Om maar een
paar vertrektijden te noemen: Amsterdam 5.35; Rotter-
dam 5.45; Leiden zelfs 3.45, Heerenveen 4.30; enz.
Dit alles in 1868. Later kon men op iets behoorlij-
ker tijd vertrekken, maar voordat men 's avonds laat
weer thuis was, had men wel een lange dag achter de
rug.
In de trein mocht men niet zingen - zo werd voorge-
schreven - als men aan een der tussenstations stil
hield. Bij Middachten waren aan weerszijden van de
spoorbaan speciale, lange perrons aangelegd. Vooral
in de namiddag was het dan zaak de duizenden vertrek-
kende passagiers allemaal weer in hun eigen feest-
trein terecht te doen komen.
Natuurlijk werd voor de Zending gecollecteerd. De
feestelijk gestemde zendingsvrienden gaven met gulle
hand; velen brachten in de loop van het jaar opge-
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spaard geld mee. Zo brachten de collectes voor die
tijd grote bedragen op, bijv. f 1.370,- in 1904.
Deze gelden werden naar rato over de verschillende
zendingscorporaties en enige binnenlandse instanties

-verdeeld.
Het valt op dat wat men te betalen had voor de ~n de
cantines verkochte 'mondbehoeften' (eenvoudige, maar
goede waar; men kwam immers niet 'om te gasten en te
brassen') tientallen jaren lang voor dezelfde prijs
te krijgen was: 5 (vijf) cent voor een kop koffie of
een geboterd broodje, dat gold evengoed voor 1868
als voor 1914.
Tot 1937 toe bleef
consumpties 5 cent
uiteraard intussen

de basisprijs van
per bon, al waren
wel wat gestegen.

de bonnen voor
de totaalprijzen

Abrupt zijn de grote Zendingsfeesten geëindigd ten
gevolge van de tweede wereldoorlog. Werden ze in de
aanvangsjaren bespot, al spoedig ~erkregen zij burger-
recht. Zo zijn zij driekwart eeuw lang een gewaardeerd
en geprezen fenomeen geweest in christelijk Nederland,
waar tienduizenden elkaar vonden in blijde geestel{jke
verbondenheid, geïnspireerd door een gemeenschappelijk
doel.
Wie vandaag door het Middachterbos heen wandelt, denke
nog maar eens terug aan de massale Zendingsfeesten die
daar vroeger zo vaak en zo geslaagd gehouden werden.

B ron n e n:
Gedrukte programmaboekjes en geschreven notulen van
het comité Christelijk Nationaal Zendingsfeest,
archief Raad voor de Zending der Ned.Herv.Kerk,
Oegstgeest.

VOO R MOE DER door Han Dijkema-Jansen

Zingend trok de feestelijke stoet door de Kerkallee.
Het nieuwe Fröbelschooltje stond verlaten in de mei
zon. De opgewonden kleuters, met moeite tot een orde-
lijke rij geformeerd, waren op weg naar de bloemen-
markt. Het was Moederdag in Velp op een zaterdagmorgen
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~n 1929. Geen wekenlange reclamecampagne van winke-
liers. Slechts een simpele mededeling in de plaatse-
lijke courant kondigde het feest aan. We beleefden
het ook als een feest, minstens zo boeiend als een
nationale feestdag.
Om te beginnen de optocht. Ieder kind voorzien van
een kleurig beplakt vlaggetje, waar juf met zwieri-
ge letters 'VOOR MOEDER' had opgeschreven. In de an-
dere hand plakte, veilig en warm, het geld. Wat een
weelde zomaar naar eigen keuze een dubbeltje, of
zelfs een kwartje te mogen uitgeven.
We marcheerden dan ook zingend voorwaarts en bereik-
ten via 'het groene knolle-knolleland', 'een hoedje
van papier' en 'Daantje zou naar school toe gaan',
het doel van onze tocht: DE ROZENDAALSELAAN.
Op het brede trottoir onder de majestueuze kastanjes
hadden de kwekers hun voorraad uitgestald. Als door
een wonder was de schemertoestand onder de oude bomen
opgebloeid in ontelb~re kleurtjes. Op handkarren en
lange tafels of in kistjes, rijen lang op de grond,
stond alles wat bloeien wilde te pronk.
De oudste kleuters stortten zich al snel tussen de
kinderen van andere scholen, op de bloemenpracht!
Alleen de kleintjes groepten gehoorzaam om hun juf,
blij met advies bij de moeilijke keus.
Ik had absoluut geen bijstand nodig want het stond on-
omstotelijk vast wat ik kopen zou.
Tegelijk met het kwartje had vader me de raad gegeven
een geranium of een begonia te kiezen:'die bloeien zo
lang'. Maar geen haar op mijn kleuterhoofd dacht er
aan zo iets gewoons te kopen.
Toch speelde ik het spel van keuren en kiezen zeer
uitgebreid. Ik dribbelde van de ene koopman naar de
andere, bekeek een viooltje van vijf cent even aandach-
tig als een varentje van drie dubbeltjes. Ik negeerde
de man die me een cactus wou aansmeren en de school-
juffrouw die me wilde helpen. Het plantje dat ik zocht
was in verschillende prijsklassen aanwezig, maar daar
lette ik niet op. Het moest de juiste kleur hebb~n,
diep donkerrood en als je er over streek moest het
aanvoelen als fluweel. Op mijn hurken, midden in het
gedrang, vond ik het:een volmaakt hanekammetje.
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'Vijftien cent', zei de bloemenman. Ik stopte hem on-
verschillig mijn kwartje in zijn hand en rende met mijn
schat naar huis. Vol trots bood ik het moeder aan, sa-
men met de gekreukte vlag. Dan volgde onveranderd het
traditionele spel dat ieder jaar herhaald werd. Met een
verbaasd en ongelovig gezicht pakte ze het plantje uit
en riep verrukt: 'oh; een hanekammetje! Is dat voor mij?
Waarom krijg ik dat eigenlijk?'
'Nou, 't is toch zeker moederdag', antwoordde ik dan
verontwaardigd over zoveel onkunde. Waarop vader in
mijn oor fluisterde, 'je moet zeggen: omdat ik zoveel
van u houd'. Dan volgde een stevige pakkerd en werd het
plantje op de smalle vensterbank in de erker geplaatst.
Wat mijn drie oudste broers tot de feestvreugde bijdroe-
gen heeft geen enkele indruk op mij gemaakt. Waarschijn-
lijk kochten ze bloemen of een plant bij een echte bloe-
menzaak, iets dat volgens mijn begrippen wel bij verjaar-
dagen hoorde maar absoluut niet bij het speciale moeder-
dag gebeuren.
Mijn jongste broer, bijna twee jaar ouder dan ik, had wel
een uitgesproken voorkeur. Hij beschikte over twee kwart-
jes en scharrelde de hele bloemenmarkt af op zoek naar
de grootste hortensia die voor dit bedrag aanwezig was.
Ook deze gave werd door moeder met verrukte kreten en
hetzelfde ritueel in ontvangst genomen. De.hortensia werd
op een hoog tafeltje achter de canapé geplaatst.
Pas jaren later ontdekte ik dat mijn moeder een vreselijke
hekel aan hortensia's had, bloemkoolplanten noemde zij ze.
En het mooie van de hanekam had ze ook nooit ontdekt.
Gelukkig voor haar verlepte mijn plantje na enkele weken
doordat ik er niet met mijn vingers af kon blijven en kon
dus in de vuilnisbak en de hortensia's verhuisden naar een
hoekje in de tuin. Het gekke is dat ik daar nooit iets van
gemerkt heb. Want als het weer mei werd en moederdag,sier-
den Tomts Hortensia en mijn hanekam de kamer weer op, tot
onze vreugde. Het was toen ook al zaliger te geven dan te
ontvangen!
(Op ons verzoek schreef Mevr. Dijkema-Jansen deze herinne-
ring op aan de Velpse bloemenmarkt ter gelegenheid van Moe-
derdag. In de Rozendaalselaan werd in mei 1925 voor 't eerst
die markt gehouden. In tegenstelling tot nu had de moederdag
toen beslist geen commercieel karakter! Red.)
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VER G E TEN W E R K T U I G J E S
door H. Kerkkamp

1. EEN BOSBESSENKAM. In de jaren omtrent de eeu~i$-
seling kwamen hier (Velp)

troepjes Groesbekers om in d~ bossen ten noorden van
ons dorp de blauwe vruchtjes te vergaren. Het waren
arme luitjes. Schamel gekleed, blootvOets. De op-
brengst van de oogst zal evenmin riant geweest zijn.
In hun tijd en omstandigheden toch wel meer dan zout
in hun pap. Bij het ochtendkrieken trokken ze de bos-
sen in; omstreeks vier uur in de middag keerden ze
met volle emmers terug. Boer Willemsen in de Tram-
straat kocht de 'blauwbessen' op. Ze werden geëxpor-
teerd naar Engeland voor de vervaardiging van kleur-
stoffen.
Met het plukken van besje voor besje viel natuurlijk
geen bevredigende dagopbrengst te halen. Daarom ge-
bruikten de Groesbekers een soort kam met tanden van
stukjes fietsenspaken. Deze werd door de struikjes
gehaald, waarbij met de bessen onvermijdelijk een
aantal blaadjes werd afgeritst. Bessen en blaadjes
gleden in een aansluitend vierkant houten bakje,
waarvan de bodem uit gelijke stukjes spaak bestond.
Door te schudden vielen de blaadjes door de zeef.
Ons medelid, de heer P.G. Gerbrands heeft een exem-
plaar in zijn verzameling.,

2. EEN LEUTER. Van een oom, die grindschipper was
en in slappe tijd klompen maakte,

bracht hij eens een soort schrabbertje mee, uit afval
van peppelenhout gesneden.
Oom verkocht deze 'LEUTERS' aan steenfabriekarbeiders
à 5 ct. Uit 'feeling' bewaarde hij het exemplaar.
Dezer dagen kwam het hem weer in handen. Toen hij het
aan een paar oude arbeiders, die op een steenfabriek
gewerkt hadden, voorlegde en vroeg of ze het mis-
schien kenden, riep één hunner: 'Kijk, daar heb je nog
een leuter' .Het is een plat rechthoekig stukje hout
met ronde hoeken en scherpe kanten + 2! x 4 cm, met
aan een der hoeken een schuin steel~je. Het geheel is
~ 12 cm lang. De mannen, die voorheen op een steen-
oven belast waren om met een bats de kipkarretjes met
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klei te vullen, hadden zo'n leuter op zak; af en toe
re~nigden ze daarmee hun werktuig van de aanklevende
restjes vette grond. Een soms welkome onderbreking
van de zware arbeid. Vielen deze rustpauze's te dicht
opeen, dan stonden ze te 'leuteren', lijn te trekken,
waarmee geen klei in de kipkar kwam.
Bij overdracht: kletspraatjes houden, die van geen
nut of belang zijn.
Toe~ we het ons onbekende woord 'LEUTER' - waarvan
leuteren is afgeleid - in de grote Van Dale nasloegen,
b~eek deze het te kennen: leutel, leuter, (m) (-s),
I. houten schopje voor verschillende doeleinden ge-

bruikt, b.v. tot het schoonmaken van kruiwagens,
bij graafwerken;
2, (timmerman) maatlat je bij het opspijkeren van de

panlatten op een dak.
Van beide voorwerpen bevinden zich gekleurde afbeel-
dingen in ons dia-archief.

LEE R L 0 0 IER IJ T E VEL P
door H. Kerkkamp

In de tweede helft der vorige eeuw troffen we te Velp
en Rozendaal enkele leerlooierijen aan. De economische
toestand was vermoedelijk betrekkelijk gunstig, zodat
ondernemende lieden in de leerbereiding op niet te
grote schaal een winstgevend bedrijf zagen.
Krentemik in de schapraai voor de ondernemer, brood
op de plank voor de looiers, zoals dit in de renners-
taal heet.
Op Rozendaal verspreide zo'n bedrijf van Otto Kets on-
welriekende geuren in het dal der beek; in het huis,
later wasserij, waarin thans rentmeester Duvekot is
gehuisvest. Te Velp was leerlooierij één der bedrijfs-
takken van de familievennootschap Avelingh.
In een archiefje-Avelingh, dat aan het Gemeentearchief
werd geschonken, vindt men vele gegevens.
Het bedrijf werd uitgeoefend in en bij een oude hoeve
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ten noorden van de Oude Jan. Van een derde onderneming
was de locale historicus alleen bekend, dat na de
verkoop van Huize Ommershof (1872) de bovenverdieping
werd weggebroken, waarna de Gebr. Ter Linden er een
looierij dreven.
Onlangs toonde een kennis, een zoon van makelaar Jan
Snijders, me een paar kwitanties van de brandverzeker-
ing André de la Porte (1876).
Agent ter plaatqe was Willem Thomassen, die zich ver-
dienstelijk maakte door al heel vroeg bouwstoffen voor
een plaatselijke geschiedenis te verzamelen.
Hij bezocht daartoe o.a. 's avonds bejaarde dorpsge-
noten en noteerde allerhande wetenswaardigheden uit
mensenheugenis en overlevering. Het ligt voor de hand
dat hij hieraan z'n bijnaam 'de huisvriend' had te
danken.
Nog zien we de zwarte glazen plaat met vergulde let-
ters in de Hoofdstraat voor ons, waarop hij de Velpe~
naren kond deed van zijn bemiddeling tot schadeloos-
stelling bij aanslagen van de rode haan. En nu had hij
op de bewuste kwitanties in blauwe inkt een stempel
gedrukt, die met zijn functie van brandverzekerings-
agent weinig te maken had.
In een ovaal stond te lezen:

Gebr. Thomassen
Velp

Looierij de Nordt.
In een adresboekje voor 'Velp en Rosendaal' (1908)
- 2e jaar - uitgave Ditmaar) vinden we: Thomassen
Czn.C., particulier, zuider parallelweg B 26 en Tho-
massen ez.w., agent in assurantiën, Hoofdstraat A297
(voorheen Woerlee, nu Hermans).
De twee firmanten. Van hen moeten de Gebr. Ter Linden
de looierij over hebben genomen.
Een aquarel op de moleritentoonstelling van enkele ja-
ren geleden, met een huis in deze omgeving, w~arin een
runmolentje gewenteld zou hebben, krijgt nu meer ach-
tergrond. In de villa van Kees Thomassen (Zuider Pa-
rallelweg/hoek Larensteinselaan) heeft later vele ja-
ren J. van der Kolk gewoond. Hij deelde me mee, dat
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zuidelijk tot de Laarweg bij de bouw der huizen de
oude looiputten aan het licht kwamen. Het tuinpad met
toegangshek heeft tientallen jaren in de laan als een
puist vooruitgestoken: Kees was lid van de gemeente-
raad.
Het huis 'de Nord' lag aan de overzijde van de spoor-
lijn tussen Nordlaan en Larensteinselaan.
Op de (veldnaam) Grote of Lage Nord. Was het op de
plek van de looierij wellicht de 'Kleine" Nord?
Wat zo'n stempeltje al niet te weeg brengt!
Met een variatie op de Genestet besluiten we:

Geschiedenis schuilt overal, m'n vrinden;
't Is de vraag maar, wie haar al, wie haar
niet kan vinden.

DE ONZE LIEVE VROUWE - BROEDERSCHAP TE DOESBURG
Ons medelid, dr.C.I.Kruisheer te Ellecom, heeft dege-
nen die belangstelling hebben voor de geschiedenis
van Doesburg, maar ook de kerkhistorici, een dienst
bewezen door de resultaten van zijn onderzoek naar de
lotgevallen van de Onze Lieve V~ouwe - Broederschap
te Doesburg van ca. 1397-1580 te beschrijven.
De schrijver geeft allereerst een inleiding over de
godsdienstige broederschappen in het algemeen en
schrijft dan in het bijzonder over de broederschap te
Doesburg. Uitvoerig gaat hij in op het verschijnsel
dat de broederschappen - en niet alleen in Doesburg -
kort na 1500 een 'neergang' vertonen en hij tracht
daarvan de oorzaak te laten zien.
Als bijlage is de tekst opgenomen van het 'boeck' van
Onze Lieve Vrouwe - Broederschap te Doesburg.
Voor genealogen is daarin heel wat te vinden. Het boek
(110 pag. ill. en grafieken) is voor f 14,- verkrijg-
baar bij Gysbers & Van Loon, Bakkerstraat 7, Arnhem.
Wij wensen dr.Kruisheer van harte geluk met deze pu-
blicatie, vrucht van veel studie. Geen geringe zaak
voor iemand die reeds lang de 'leeftijd der sterken'
heeft mogen bereiken.

* * * * *
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o N Z E U I T G A VEN
Nog verkrijgbaar zijn de volgende uitgaven van onze
K,ring:
H.Kerkkamp - De Van Lennepsmolen uit puin

en as herrezen f 3,50
f 3,50
f 3,50

f 3,50

f 3,50

f 7,50
f 3,50

H. Ker~kamp- Rozendaal, een heerlijkheid
H. Kerkkamp- Bewogen Jaren
Drs.C.O.A.Baron Schimmelpenninck van der Oye,

De Engel op Steeg
Ir.W.D.P.Stenfert - De vreugde van het

genealogisch onderzoek
Diverse auteurs - Korte geschiedenis van

Rheden en Rozendaal
Linnen verzamelbanden voor de Mededelingen
Te bestellen bij de heer Adr.Kolkman, Arnhemseweg 116
te Rheden, tel. overdag 08309 - 9000.
Wie zijn bestelling afhaalt bij de heer Kolkman be-
taalt uiteraard geen verzendkosten.
Bij toezending moet gerekend worden op ca f 2,50
extra per uitgave voor postzegels.

N I E UWE LED E N
A.J. Abrahamse
Ir. en Mevr. W.Benoist
Dr. en Mevr. W.J.Doude van Troostwijk
Mevr. D.A. van Karnebeek-van Roijen
Ir. en Mevr. J. van de Kerk
Hr. en Mevr. H. Kranenborg
Hr. en Mevr. C. Leguyt
P. Lindeman
J.C. Meijer
G. de Ruiter
Jhr.E.H.F.A.Schimmelpenninck
Mevr. H. Siblesz
Hr. en Mevr. D. Smits
Mevr. R. Verhey
Mevr. van Waveren

Dieren
Velp
Arnhem
Velp
Dieren
Rheden
Dieren
Arnhem
De Steeg
Dieren
Rozendaal
Dieren
Velp
Dieren
Dieren
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CON TRI BUT IEl 9 7 7
Volgens besluit van de Algemene Ledenvergadering van
22 februari 1977 bedraagt de contributie vOOr indivi-
duele leden thans minimaal i 10,-- per jaar.
Echtparen bet~len minstens i 15,-- per jaar.
Er is vanzelfsprekend geen enkel bezwaar tegen dat de
Leden het minimale bedrag overschrijden!!
U wordt verzocpt de ingesloten acceptkaart in te vul-
len en te verzenden.

Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn dat
echtgenoten-niet leden gratis de bijeenkomsten bijwo-
nen.
Daarvoor dient entree betaald te worden.
Bij excursies zal introductie van niet-leden als
regel niet meer mogelijk zijn.

* * * * * * * * * * *


