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E X C U R S 1 E n a a r

DREMPT, HOOG-KEPPEL, ANHOLT en MONTFERLAND
~E_~~!~~~~~_~_~~~!~~~~~_l2~~·
Op zaterdag 3 september 1977 wordt voor de1_~_~_~_~ een excursie georganiseerd langs
de Oude Ijssel naar Drempt, Hoog-Keppel,
Anholt, terug via Montferland en Zevenaar,
met toerbus(sen) van de Gelderse Tram Wegen. -
Vertrek vanaf het Naeff-flat te Velp om
8.45 uur precies, vanaf het G.T.W.-bussta-
tion te Dieren om 9 uur. Terugkomst in Velp
omstreeks 17.30 uur, in Dieren omstreeks
17.45 uur.
De kosten bedragen f 27,50 per persoon, in-
clusief koffie (bij de Gouden Leeuw te Laag- -
Keppel), de koffietafel (in restaurant Das
Treppchen in de Wasserburg Anholt), alsmede
de toegang tot museum en park van Anholt.
~~~E~~~~_~~~E!f~~~l~~~_~~~_~~~~~~!_f~_~f~
!~~~~~~~~f!_gf!~_!~B!!!i~~ blad.



door N. de Winkel.
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DE BIJZONDERE BEGRAAFPLAATS ELLECOM-DE STEEG 1874-1976

Sinds eeuwen hadden de inwoners van Ellecom en De Steeg
en ook enige families uit Dieren hun begraafplaats in
de kerk of op het kerkhof te Ellecom. Het huis Middach-
ten had onder het koor van de kerk een grafkelder. In
1829 werd echter bij Koninklijk Besluit bepaald dat er
in de kerken niet langer begraven mocht worden. Met uit-
zondering van de grafkelder van Middachten, werd dus ln
het vervolg voor de begraving alleen gebruik gemaakt
van het kerkhof om de kerk. De graaf van Middachten, die
de eigenaar van de kerk was, bepaalde toen dat geen in-
gezetenen van Dieren meer bij de Ellecomse kerk begraven
mochten worden,

Het kerkhof werd na verloop van tijd te klein en
moest primo 1874 gesloten worden. Alleen in de grafkel-
der van Middachten mocht in het vervolg nog bijgezet
worden. Zo werden de beide dorpen Ellecom en De Steeg
verstoken van een eigen begraafplaats, wat de nodige be-
roering veroorzaakte onder de bevolking.

Op 11 mei 1874 kwamen enige notabelen van beide dor-
pen bijeen om te komen tot de stichting van een eigen
begraafplaats. De voorlopige commissie bestond uit de
heren G.J. Hupkes Dzn, G. Hupkes Lzn, J.H. Geerlings en
J. Brink Evers. Deze heren werden belast met het zoeken
naar een geschikt stuk grond. Zij wendden zich aller-
eerst tot de graaf van Middachten, maar, om ongenoemde
redenen slaagde men niet. ~tussen vernam de commissie
van officieuse zijde dat wÊllicht baron Fagel van huize
Avegoor genegen zou zijn de ingezetenen van beide dor-
pen te gerieven met een stuk grond voor de nieuwe be-
graafplaats. Inderdaad mocht de commissie tot haar
blijdschap horen dat baron Fagel een stuk grond ter
grootte van 2 hectaren geheel kosteloos ter beschikking
wilde stellen mits werd voldaan aan de volgende voor-
waarden: het terrein werd afgestaan en overgedragen aan
een wettig erkend lichaam, dat een eigen bestuur in het
leven zou roepen en dat de eventuele batige saldi, uit
het beheer ontstaan, ten voordele gesteld zouden worden
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van de algemene armen van Ellecom en De Steeg.
De voorlopige commissie nam het edelmoedige aanbod,

met de gestelde voorwaarden, dankbaar aan. Men meende
wèl huis Middachten van de geslaagde poging in kennis
te moeten stellen, met gevolg dat ook de graaf van
Middachten op zijn beurt een stuk grond aanbood! De
commissie werd daardoor wel in verlegenheid gebracht,
maar zij besloot het laatste aanbod te aanvaarden mits
de beide begunsigers, buiten haar om, tot overeenstem-
ming konden komen. Tot wederzijds genoegen kwam inder-
daad een schikking tot stand en de commissie, op huis
Middachten genodigd, hoorde daar dat het bedoelde stuk
grond onder dezelfde voorwaarden als baron Fagel had
gesteld, beschikbaar werd gesteld.

Voor de ingezetenen van Ellecom en De Steeg werd nu
op 11 juli 1874 bij de Roos in De Steeg een vergadering
belegd, waar 21 belangstellenden bijeenkwamen. De voor-
lopige commissie traf af en, na enige discussie, werden,
op voorstel van de heer B.A. Geerlings, de afgetreden
heren met algemene stemmen herkozen; zij kregen volmacht
om verder te handelen.

De commissie wendde zich per request tot het Burger-
lijk Bestuur om een vergunning tot het aanleggen van een
begraafplaats, welke vergunning werd verleend bij besluit
van 18 juli 1874. Op 22 juli daaraanvolgend kwam men bij-
een om te beraadslagen over het ontwerp reglement en het
request dat aan Zijne Majesteit de Koning ter goedkeuring
werd aangeboden. De onderlinge functies werden als volgt
verdeeld: J.H. Geerlings, president; J. Brink Evers, se-
cretaris; G. Hupkes Lzn, penningmeester. Aan de secreta-
ris werd opdracht gegeven te informeren naar de prijs van
een lijkenhuisje, een koetshuis en een aan te schaffen
lijkwagen, zodat men onmiddellijk na de goedkeuring kon
overgaan tot de exploitatie.

Op 21 september 1874 kwam een situatie-tekening ter
tafel en werd bepaald dat één groeve uit 2 inlagen zou
bestaan, door 2 kisten op elkaar te plaatsen. Bij directe
toetreding werd de prijs als volgt vastgesteld:
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PAND I------
Voor een groeve inkoop f 25,-
Voor inlaag van een lijk f 10,-
PAND 11-------
Voor een groeve inkoop f 8 -,
Voor inlaag van een lijk f 4 -,
PAND 111-------"-
Voor een groeve inkoop 1 4 -. ,
Voor inlaag van een lij k f 2 -,
PAND IV-------
Voor een groeve inkoop f 2 -,
Voor inlaag van een lijk 1 I -,
PAND V------
Inkoop en inlaag gratis.
Bij niet dadelijke toetreding werd de zogenaamde in-
koopprijs met de helft verhoogd.

Op 6 oktober 1874 deelde de secretaris mee dat Zijne
Majesteit de Koning gunstig beschikt had op het request
en de vereniging derhalve als rechtspersoon erkende.
De Heer J. Dikker, die reeds lijkverzorger was, werd als
zodanig aangesteld op de nieuwe begraafplaats. De begro-
ting van exploitatie werd geschat op f 1.900,-,

Op 6 oktober 1874 konden de ingezetenen van de beide
dorpen inzage krijgen van de plannen. Op deze vergadering
waren 35 personen aanwezig en met applaus werden de plan-
nen goedgekeurd. Besloten werd om de uiterste termijn van
dadelijke toetreding te verlengen tot 20 oktober 1874.
Aannemer M.E. Bloemendaal kreeg opdracht voor de bouw van
een muur om het kerkhof, het lijkenhuisje en het koets-
huis voor de som van 1 1.288,-; G. Kimmels, de smid, le-
verde het ijzeren hek voor 185,50. Een beukenhaag werd
geschonken door baron Fagel, de graaf van Middachten en
de heer Viruly; de exploitatie van het terrein werd on-
middellijk terhand genomen. Er werden direct 67 graven
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verkocht in pand 2; 37 in pand 3 en 9 in pand 4, samen
voor f 702,-. Bepaald werd de termijn van toetreding
nogmaals te verlengen tot 15 december 1874; dit zou bij
kerkespraak worden medegedeeld.

In januari 1875 werd een bedrag van f 1.200,- uitge-
trokken voor de exploitatie, de aanschaf van een lijk-
wagen en andere kosten. De lijkwagen werd geleverd door
de fabrikant Donderwinkel te Doesburg, de heer Hupkes
werd belast met de aankoop en het planten van de bomen
op de begraafplaats. Van de heer Viruly, eigenaar van
het Onzalige Bos,werd voor f 30,- plantsoen betrokken.
De paden werden bezand of begrint.

Op 4 juni 1875 worden de tarieven vastgesteld voor
het gebruik van de lijkwagen.
lste klasse met volgarnituur f 25,-
2de klasse met volgarnituur, except de doodskop-
pen
3de klasse zonder dekken op de paarden en zonder
doodskoppen
4de klasse als voren, doch zonder gordijn
5de klasse idem

f 10,-

f
f
f

6,-
4,-
-,-

Voor de mensen buiten de beide dorpen werd een afzon-
derlijk tarief vastgesteld.

Op 1 november 1875 werd besloten contact op te nemen
met commissarissen van de Straatweg, teneinde vrijdom
van tol voor de lijkwagen te verkrijgen. (Om vanuit EI-
lecom de begraafplaats te bereiken moest namelijk de
tol bij Avegoor gepasseerd worden).

Voorts kan nog uit de notulen worden medegedeeld
dat op 7 oktober 1890 de heer Brink Evers werd herdacht,
die veel voor de begraafplaats heeft gedaan. Op 21 maart
1908 werd besloten, aan politieagent Overkamp een grati-
ficatie van f 5,- per jaar te geven voor de observatie
van de begraafplaats,

In 1955 werd de begraafplaats uitgebreid met een
strook van 3 meter aan de boskant over de gehele lengte.
In 1965 waaide een zware beuk op de begraafplaats om,
met als gevolg schade aan 7 graven en de nodige on-
kosten.
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De lijkwagen werd in 1968 verkocht voor f 25,-. Inmid-

dels moest er herhaaldelijk op worden aangedrongen de
begraafplaats, die er erbarmelijk uitzag, op te knappen.
Lange jaren was de heer J. Mosselman enigst bestuurslid,
die derhalve alle zaken moest regelen, een onmogelijke
taak! In 1974 richtte hij dan ook een verzoek tot de
vereniging Ellecoms Belang, of die niet uit haar midden
een nieuw bestuur kon vormen. Dat geschiedde en op 6 mei
1974 werd het bestuur als volgt samengesteld: de heren
L.W. Harmsen (voorzitter), N. de Winkel (secretaris),
C.W. de Roos (penningmeester), C. Hupkes, J. Gerritsen
en, als adviserend lid, mevr. C. de Roos-Krommenhoek.
Het begon terstond m~t een grondige aanpak van de be-
graafplaats. Op de paden kwam nieuw grint en men probeer-
de contact te krijgen met de eigenaars van graven die
totaal verwaarloosd waren om die te laten opknappen.Door
het aantrekken van donateurs werd getracht de kosten van
onderhoud te kunnen bestrijden.

Een groot verlies voor de vereniging was het overlij-
den in 1976 van penningmeester C.W. de Roos. Deze ras-
echte Ellecommer heeft enorm veel gedaan voor het behoud
van de begraafplaats, die hij zag als een oud stukje
Ellecom-De Steeg, dat ongerept bewaard diende ite worden.
Na zijn overlijden werd een nieuw hekwerk geplaatst,voor
de totstandkoming waarvan hij, samen met anderen, veel
werk heeft verzet. .

Mevr. C. de Roos-Krommenhoek heeft zich na de dood van
haar man bereid verklaard zijn taak over te nemen en zijn
werk voor de begraafplaats voort te zetten.

Dit artikel moge de lezers van de Mededelingen ertoe
bewegen een bijdrage te storten voor het onderhoud van de-
ze oude, historische begraafplaats op girorekening 1216279
t.n.v. de penningmeester der Begraafplaats Ellecom-De
Steeg. Nieuwe donateurs, die jaarlijks bijdragen, z~Jn
uiteraard zeer welkom!

Voor inlichtingen over eventuele aankoop van graven of
gegevens betreffende de oude graven wende men zich tot de
secretaris, N. de Winkel, Laan van Athlone 4, Ellecom;
telefoon (na zes uur) 08330-17615. Hij heeft de begraaf-
plaats onder zijn berusting.
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(Voor het archief van onze Oudheidkundige Kring stelt

de heer H. Kerkkamp uit de begraaflijsten een alfabeti-
sche lijst van begraven personen samen, die geraadpleegd
kan worden. Red.)

door H. Kerkkamp

Onlangs hebben we een oude kennis ontmoet.
Een oude en goede kennis,
Met vriend zouden we teveel zeggen. 't Was niet zo

een, die je begroet met: Kerel, hoe maak jij het? En een
warm gevoel doorstroomt je. En als je even later vraag~:
Weet je nog .... ? dan is door deze aanboring van het on-
derbewuste een spuiter ontstaan.

Nee, zo een was het niet. Hij was niet meer dan een
goede bekende uit een ver verleden.

Het was alzo geen ontmoeting in levenden lijve; in
geschrifte deed zijn schim zich onverwacht aan ons op.
Zeer geïnteresseerd waren we toch wel.

Raden doet ge het niet. En daarom: HENDRIK BERENDS.
De patriottische hospes uit "De roode Leeuw", die, toen
hij de wind in de zeilen kreeg tot maire (burgemeester)
van zijn woonplaats (Velp) bracht. Zijn strijd voor
vrijheid, gelijkheid en broederschap - of in ~~n woord:
vooruitgang - heeft. enkele decennia de dorpsgeschiede-
nis leven en kleur gegeven. En veel hoofdbrekens, in
zijn aanlooptijd, aan onderschout, schout, ambtsjonkers
en hof, die voor wet en orde hadden te waken. Er is in
die rumoerige jaren veel gerapporteerd en genotuleerd.
Van zijn eigen bewindstijd werd ook het nodige vastge-
legd. En dan zijn er, of liever waren er, de schriften
van Godron. Tezamen zoveel dat onze dorpsgeschiedenis
over dit tijdperk rijker is dan die van men~ge andere
plaats.

We meenden, dat de patriottische actie hier ~n 1787
begon. Twee kunnen we echter aan de tijd van burger-
twisten toedoen. De partijgangers zouden we naar Pot-
gieter kunnen karakteriseren: handhavers van het oude
en daardoor wachters bij reeds verworven schat en kamp-
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vechters voor het nieuwe en daardoor borg voor hun deel
in de aanstaande verovering. De laatste werd tenslotte
niet bereikt langs de weg der evolutie. De wijze beschou-
welijkheid van Potgieter is niet die der jeugd. Maar wie
zou thans nog een neiging tot partijkiezen moeten onder-
drukken! Bijna twee eeuwen zijn er over heengegaan en de
goede vruchten hebben we nu allen wel aanvaard.

Naarmate we in de geschiedenis onze eigen tijd nade-
ren, staan we er met meer begrip tegenover. De nakome-
lingen van de dramatis personae wonen vaak nog onder ons
en de plaats der handeling is nog aan te wijzen of de
herinnering eraan is niet geheel vervaagd.

Daar werden we dan ineens geconfronteerd met Hendrik
Berends, hospes in "de (roode) Leeuw". De leeuw klauwt
niet meer, maar het huis staat er nog; dat waarin de
zaak van Antoon van Maanen is gevestigd.
Op 24 mei 1785 werden bij deze herberg "grote insolen-
t i é n (onbeschaamdheden) gepleegd" door Teunis Rietber-
gen, Herman Rietbergen, Toon Penterman, Jan Rietbergen
en nog een Jan Rietbergen, Hendrik Abbenhuis, de grote,
Zweer Blueminck, Hendrik, gewezen knècht bij Teunis
Rietbergen en Bart van Nimwegen. De familie Rietbergen
was, zoals men ziet, ruim vertegenwoordigd. Teunis had
een timmermanszaak, waar later de sociëteit kwam. Enke-
le anderen woonden eveneens aan de Hoofdweg.

Gezamenlijk hadden ze de boel op stelten gezet. Af-
zonderlijke beschuldigingen werden ingebracht tegen: le
Zweer Blueminck, die met een stok door het raam geslagen
en Harmen Harmsen in de herberg zijnde, zwaar zou hebben
verwond; 2e Hendrik Abbenhuis de grote, die met een blan-
ke degen een ruit stuk stiet en daardoor met Z1Jn wapen
manipuleerde; 3e Hannes Rietbergen, die Aart Labots in
het huis van Jan Gamelkoorn had geslagen, 4e Harmen Riet-
bergen, die Jan Gamelkoorn in diens eigen huis met een
blank mes aan de arm had verwond.

Waardoor de gemoederen zo heftig werden beroerd?In de
gerichtelijke stukken wordt er niet over gerept! De toe-
voeging "denzelven (d ,i. Hendrik Berends) en eenen Bart
Labots (later terecht Aart genoemd, uiteischende", geeft
te denken. Vermoedelijk sommeerden ze B. en L. buiten te
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komen. Aart Labots was papiermolenaar op Rozendaal en ook
een der patriottische voormannen, later eveneens maire.
Klaarblijkelijk vond dus in "de Leeuw" een patriottische
bijeenkomst plaats, waartegen de prinsgezinde bende ter
verstoring in actie kwam.
Aart Labots zal door de achtertuin een toevlucht hebben
gezocht in het naaste huis, bij Gamelkoorn, waar nu de
zaak van de Held is. De tussenliggende panden bestonden
nog niet. Hier drong men vervolgens binnen met het reeds
genoemde gevolg.

De beklaagden vroegen bewijs. Ze hielden meestal de
kiezen op elkaar en dan was het slot: vrijspraak wegens
gebrek aan bewijs.

Het volgende avontuur van de waard uit "de roode Leeuw"
is bekend. We vonden echter meer bijzonderheden.

Op 14 maart 1787 bevonden Wouter Vleminck en Hendrik
Berendsen zich 's avonds bij elven - men sprak in die
tijd al van nacht - bij het huis van Godron, westelijk
van de Oude Jan. Met veel andere personen. "Onder ijse-
lijke vloeken (werd) op den Custos (Godron) gescholden".
De overburen - Jan, Geurt en Cornelis Thomassen en hun
knecht uit "de Bogaard" - kwamen op het geschreeuw af en
rieden de belhamels aan naar hun vrouw te gaan. Dit viel
niet in goede aarde en weldra was Jan met Vleminck hand-
gemeen en Cornelis met Berendsen. De deelnemers aan de
nachtelijke serenade schijnen zich daarna toch verspreid
te hebben. Er kwa~en zeker meer buren op de been. Hen-
drik Berendsen zag zich echter de terugtocht afgesneden.
Op het brugje over de beek bij het huis van Teunis Han-
dele, westelijk van de beek, nu een onopgemerkte duiker,
stonden als wrekende engelen de Thomassens en hun knecht.
Ze weigerden hem door te laten en toen hij het toch be-
proefde, werd hij "op moorddadige wijze aangevallen,
met stok ken bon ten b1auw ges 1agen", ze 1fs t 0-e-n hij 0 p -
de grond lag. Met moeite kwam hij thuis. Zijn gezondheid
liet enige tijd veel te wensen over.
Berendsen gaf intussen een andere verklaring ten beste.
Hij bezocht juist oom Swarthof, kwam op het rumoer af en
ried nog aan naar huis te gaan. Ook Wouter Vleminck wist
van de prins geen kwaad.
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Eis tegen Hendrik Berendsen en Wouter Vleminck:
een Heren Pond.

In 1789 had Hendrik Berendsen weer een slag met een
zweepstok te incasseren. Jan Willem Teunissen uit La-
thum kwam bij "de Leeuw" aanrijden. Drie personen rie-
pen:"daar komt ook een oranje-man aan". Er vielen woor-
den en slagen; Teunissen verloor "paruik en hoed" zeker
niet vanzelf.
Tot 1795 bleef Hendrik Berendsen de man die de klappen
kreeg: hij haalde ze echter zichzelf op z'n partijpoli-
tieke rug.

OVER DE ETYMOLOGIE VAN L E U TER EN L E U TER E N

Van de bibliothecaris van het Rijksmuseum voor yolks-
kunde "Het Nederlands Openluchtmuseum" te Arnhem ontving
de schrijver, naar aanleiding van de bijdrage over
"LEUTER" in het vorige nummer, de volgende reactie~
"Hoewel het woordenboek der Nederlandsche Taal omtrent
de etymologie van leuter en leuteren ook niet zeker is,
heeft het er toch äïïë-schijü-vàü-ciat het zelfstandig
naamwoord is afgeleid van het werkwoord en niet anders-
om.

LEUTEREN heeft, kort samengevat~ betekenissen als
slap:-~n~~ker (doelloos) heen en weer bewegen, flappe-
ren van zeilen~ aarzelen~ talmen, haperen~ (doelloos)
peuteren. In dien zin kan het dus gemakkelijk synoniem
worden aan lanterfanten. Overal lanterfanten en leute-
ren mensen wel eens. Om zich een houding te geven neemt
men dan wel een stuk gereedschap ter hand, waarmee men
aan het nietsdoen de schijn geeft van een serieuze be-
zigheid: een schroevendraaier, een verfmes.
De kleiladers op de steenfabriek hadden geen schroeven-
draaiers of verfmessen op zak, maar wel een leuter, een
houten gereedschapje waarmee ze een heen- en weergaande
beweging langs hun bats maakten om deze te reinigen.

Misschien noemden z~J dit serieuze karwei wel "leu-
teren", maar wie dat als synoniem met lanterfanten be-
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schouwde, liep de kans een tik met de leuter te krijgen."
(Die zou overigens enkel een vlieg kwaad kunnen doen. K.)

D E E X C U R S I E V A N 3 S E P TEM B ER AiS,
De tocht vangt aan in Velp (Naeff-flat 8.45 uur) en voert
allereerst naar Dieren, waar om 9 uur de laatste deelne-
mers instappen. Onderweg is, bij de stopplaatsen der GTW,
gelegenheid voor inwoners van tussenliggende plaatsen in
te stappen.
Eerste doel is DREMPT, waar de Ned. Hervormde kerk wordt
bezichtigd. Terpläätse van de bestaande kerk, gewijd aan
Sint Joris, heeft een oudere kerk gestaan, waarvan tij-
dens de restauratie in 1947 fundamenten zijn gevonden.
De romaanse toren dateert uit de 12de eeuw, het vroeg-
gotische schip uit het begin van de 15de eeuwen het go-
tische koor uit de 16de eeuw. Na de restauratie bleek
dat de akoestiek bijzonder slecht was geworden. Om die
te verbeteren hebben 120 gemeenteleden 10 hoogpolige
wandtapijten van 2x3 meter geknoopt, ontworpen door
Gunhuid Kristensen. De afgebeelde symbolen aan de noord-
wand zijn: de morgenster, de distel, het kruis, de palm-
tak en de wijnstok; aan de zuidwand: de mosterdplant,
het geknakte riet, de zon der gerechtigheid, de fontein
des levens en de korenaren. De orgelkas uit 1777 bevat
pijpwerk van omstreeks 1600.

Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan het onlangs
gerestaureerde ~~~~~~l_~~_~l~~E~~te Hoog-Keppel. De ei-
genaar, de heer H.J.E. Schouw, heeft zich tot onze vreug-
de bereid verklaard het gezelschap te ontvangen. Het goed
behoorde aanvankelijk aan het geslacht Van Baeck, doch
werd in 1396 overgedragen aan Herman van Rouwenoort. Na
het uitsterven van het geslacht Van Rouwenoort, in de
19de eeuw, kwam de Ulenpas aan jonkheer Van Schuylenburg
van Bommenede. Het bleef in zijn geslacht tot de zware
brand van 23 januari 1965, die vooral aàn het middenstuk
veel schade toebracht. De Uienpas is uit de as herrezen,
zonder de vroegere aanbouwen, als een charmante edelmans-
won1ng.

In h~!~1_~~_~~~~~g_1~~~~te Laag-Keppel wordt een
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kopje koffie gedronken, alvorens te tocht naar Anholt
wordt voortgezet. -Uitera~rd wordt onderweg voor de nodi-
ge toelichting gezorgd.

In ~~gQ~!aangekomen (~~~~_~~_~~_E~~E~~E!l)staat als
eerste punt op het programma de koffietafel in E~~~~~E~~!
Q~~_~E~EE~h~~,de taveerne van het kasteel. Daarna hebben
de deelnemers alle gelegenheid het slot met het uitge-
strekte pa~k te bezichtigen. Het oudste gedeelte van het
slot is de grote toren uit de 12de eeuw; de rest van de
hoofdburcht stamt uit de 13de en 14de eeuw. Zoals dat
bij de oude kastelen meestal het geval was kreeg ook An-
holt in de 17de en 18de eeuw meer een woonfunctie dan die
van verdediging. Uit die tijd dateert dan ook de verbou-
wing tot vorstelijke residentie. Het is niet mogelijk in
kort bestek alle bezienswaardigheden van Anholt te ver-
melden. Hier moge gewezen worden op de grote trap uit
1699 en de prachtige zalen. In het slot is niet alleen de
schilderijencollectie, waaronder veel portretten, te be-
wonderen, maar ook antiek meubilair, porcelein en glas-
werk. Anholt is tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar be-
schadigd, evenals het park. Hoewel de restauratie nog
niet helemaal is voltooid valt er veel te genieten, zowel
binnen het slot als daarbuiten. De deelnemers aan de ex-
cursie hebben vrije toegang tot slot en park; wensen zij
in hèt restaurant nog verteringen te maken, dan zijn die
voor eigen rekening.

Om 15.30 moet ieder z~Jn of haar plaats in de bus
hebben-Ing~nomen om de tocht voort te zetten. Via Zeddam
en het Montferland wordt, door fraaie streken gereden naar
Zevenaa~:-;;;~-In-Alber~'s Restaurant voor eigen rekening
hët-ëën-en ander g~br~Ikt-k;n-;~rd~n-(zelfbediening!)

Voor de Velpenaren eindigt de tocht dan omstreeks
17.30 uur bij het Naeff-flat, voor de Dierenaren om ca
17.45 uur bij het GTW-busstation.

Aanmelding dient te geschieden uitsluitend door middel
van de bijgevoegde aanmeldingsstro~k:-të-;t~ren aan de
secretaris, Hogestraat 7, Dieren ~~~E_~Q_~~g~~f~~_12ZZ.
De betaling (/27,50 per persoon) dient tegelijkertijd te
geschieden op postrekening 116.42.91 t.n.v. de penning-
meester van de Oudheidkundige Kring te Velp (G.) of op
de rentegirorekening nr. 53.36.17.200 t.n.v. de Kring
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bij de Algemene Bank Nederland te Velp (G.) met vermel-
ding '~_~_~_~_E_~_~_~j.
~~~lg~~~r~~_~~~_h~g_E~2E~~!~_~!§I_Q~i_~~~h_h~QQ~g_1~E~g
h~~_E~~~~~_g~~~_~g_~~~~~l~g~_~~~g~l~~~g_~~_~~E~~gll

BOE KEN N I E U W S
~~!E_~~_~~~~~~~~!_!~_~~~~_~~~!~~!~~~_~~~!_~

door H. Kerkkamp.
Uitgave Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1977.
75 afbeeldingen van oude prentbriefkaarten, foto's en
prenten e.d. met onderschriften en inleiding. i 26,90.

De nestor van ons bestuur, erkend en veel geraadpleegd
historicus van Velp en.Rozendaal, laat de pen gelukkig
nog niet rusten. Van zijn hand verscheen het tweede deel
van "Velp en Rozendaal in oude ansichten", vrucht van
heel veel speurwerk. Liefhebbers van de plaatselijke
historie vinden ook in dit boekje bijzonder veel informa-
tie. Bij voorbeeld over bekende dorpsgenoten als Theodo-
rus Wijlhuizen - zijn kruidenierswinkel zal n iet uit
de Emmastraat verdwijnen! -, de Kleine Ko, m;~;~~~-J.A.
Slempkes etc.
Een enkele opmerking: Bij Heelsum vindt men de boerderij
De Cabeljauw, vroeger, naar ik meen, een waterradmolen.
Zou de auteur niet eens na kunnen gaan of er verband is
met de Velpse papiermolenaar van die naam? (Nr. 52) Met
de schrijver verschil ik van mening over de ligging van
de Rozendaalse schaapskooi, waarvan de afbeelding is
overgenomen uit "Wandelingen door Nederland met pen en
potlood" door J. Craandijk en P.A. Schipperus, Haarlem
1884. De schaapskooi van het plaatje lag niet, zoals
Kerkkamp stelt, bij de Geitenkamp, maar bij het Rozen-
daalsekerkhof. Op pag. 32 schrijft Craandijk "Van het
kerkhof is de schaapskooi niet ver verwijderd. Zij ligt
op een hoogte, door een schoone beukenlaan gekroond "
Ik denk, dat we aan het eind van de Boerse Allee moeten
denken. Zie de kadastrale kaart, uitg. 1817 en 1865.
(nr. 71). Afbeelding 73 stelt, dacht ik, voor: de grind-
weg, die van de Zypenberg loopt, door de zandverstuiving,



Ook van dit boek verwacht ik dat het spoedig uitverkocht
zal zijn. Het bewijst wederom de noodzaak van activitei-
ten als die van de Werkgroep Behoud Karakter Velp. Het
dorp mag niet verder verstedelijken! Kr,J.
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naar de Kop van de Koningsweg en niet naar het Schoolpad
van Rozendaal naar Den Imbosch,

STEUN GEVRAAGD VOOR HET BEHOUD VAN DE OUDSTE
K R U I DEN IERS WIN K E L VAN VEL p,

De onlangs opgerichte Stichting Behoud kruidenierswin-
kel Fa, Wijlhuizen zorgt ervoor dat de in 1882 gestichte
kruidenierszaak met koffie- en pindabranderij fa, Wijl-
huizen aan de Emmastraat in Velp blijft voortbestaan. I

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: E.J. Kruijs-
wijk Jansen (Dieren), voorzitter; Mevrouw J. de Vries-
Gorter (Velp), secretaresse; J.M, Kousbroek (Velp), pen-
ningmeester; mr. D, van Driel van Wageningen (Velp), W.A.
Heineman (Velp), mr, B,J,P, van der Kooi (Velp), mr, H.
Minkman (Ellecom).

Sinds de winkel door Theodorus Wijlhuizen werd gesticht
zijn exterieur en interieur vrijwel onveranderd gebleven.
In deze zaak wordt nog altijd "los" en, desgewenst, in
kleine hoeveelheden de kruidenierswaar verkocht. Ook de
branderij is nog in vol bedrijf.
Nu de heer en mevrouw Minkman van een welverdiende rust
gaan genieten wordt de bloeiende zaak voortgezet door
het echtpaar Tuininga uit Dokkum.
De Stichting staat er borg voor dat deze originele, antie-
ke kruidenierswinkel voor Velp in ongewijzigde staat
blijft bewaard.
De aandacht wordt gaarne gevestigd op de bij dit blad
ingesloten circulaire, waarin finantiële steun voor de
Stichting wordt gevraagd.

N I E UWE LED E N
H, Borggreve, Velp
M,G. Breukink, Dieren
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Mevr. Po van Engelenburg-Zinnemers, Rozendaal
Hro en Mevro PoA. Gelderman, Ellecom
G.Ho Matser, Velp
Hro en Mevro Soesbeek-Schaap, Velp
Mevr. Mo Tutein Nolthenius-Methorst, Velp

C U R SUS VOOR AMATEUR - HISTORICI
De Stichting Contact van Gelderse oudheidkundige Ver-
enigingen en Musea organiseert in de komende winter voor
de 13de keer een cursus voor hen, die als amateur de re-
gionale of lokale historie beoefenen of daarvoor grote
belangstelling hebben. Er worden lessen gegeven in het
lezen van oud schrift en Middelnederlandse teksten.Voorts
worden archieven en bibliotheken behandeld en bezocht.
Een grote voordrachtenreeks is gewijd aan "Plattelands-
nijverheid in Gelderland". Behandeld worden de IJzerin-
dustrie, de papiermakerij, de steenbakkerij, de textiel-
nijverheid, de riviervisserij en, tot slot, de sociale
aspecten van de plattelandsnijverheid. Alle lessen en
voordrachten worden gehouden op zaterdagochtend, meest
in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Zonder ver-
plichting tot deelname wordt, op verzoek, aan belangstel-
lenden het cursusprogramma toegestuurd.
Adres: Stichting Contact van Gelderse oudheidkundige Ver-
enigingen en Musea, Hogestraat 7, Dieren, tel.08330-14692.

Tevens wordt uw aandacht gevestigd op het Q~~~~g~_Qg~:
g~!~~g~~!Q_gQ~!~g!~~g!gg!,een 4 maal per jaar verschij-
nend tijdschrift met gemiddeld 32 pagina's, ten dienste
van ieder die belangstelling heeft voor d~ Gelderse ge-
schiedenis. Het blad ge~ft uitgebreide informatie over de
oudheidkundige verenigingen en de musea in Gelderland,. . ,over archeolog~e, genealog~e en monumentenzorg en bevat
geïllustreerde artikelen over geschiedeni~ en oudheidkun-
de. De abonnementsprijs bedraagt slechts i 10,- per jaar,
bij vooruitbetaling te voldoen op postrekening 23.95.971
t.n.v. de Stichting Contact van Gelderse oudheidkundige
Verenigingen en Musea te Dieren.
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STICHTING OUDE GELDERSE KERKEN
Gaarne vestigen wij uw aandacht op deze Stichting, die
het behoud van de oude Gelderse kerken beoogt.
Voor minimaal f 15,- per jaar is men donateur. Men kan
dan deelnemen aan excursies naar oude kerken en ontvangt
een publikatieband, waarvoor regelmatig zeer goede arti-
kelen worden verstrekt over historische kerken in Gelder-
land.
Aanmelding: Stichting Oude Gelderse Kerken,

Postbus 19,
Dieren.

V A N DEP E NNI N G MEE S TER
De penningmeester verzoekt de leden die zulks nog niet
deden de contributie voor het jaar !2ZZ te betalen:---
Individuele leden betalen thans f 10,- per jaar,
echtparen minstens f 15,- per jaar.
Betaling s.v.p. op postrekening 116.42.91 t.n.v. de
penningmeester van de Oudheidkundige Kring te Velp (G~)
of op de rentegirorekening nr. 53.36.17.200 t.n.v. de
Kring bij de Algemene Bank Nederland te Velp (G.) met
vermelding "CONTRIBUTIE 1977".

* * * * * * * * *


