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LEZING MET LICHTBEELDEN.
- ..

Op DINSDAG 13 NOVE~BER 1979 houdt de heer
B.Dubbe uit Deventer in het gebouw Eltheto
aan de Diepesteeg te De Steeg een lezing
met lichtbeelden over het onderwerp "Tin en
tinnegieters in Nederland".

Aanvang 20.00 uur.
De toegang voor leden is vrij.
Niet-leden f 1,-- entree.

N.B. Spreker is erkend expert inzake de historie
van de tingieterij.
Hij is bereid tinnen voorwerpen, door de leden
meegebracht, te beoordelen.
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HET KERKHOF AAN DE PINKELSEWEG TE RHEDEN.

Wanneer iemand dit kerkhof bezoekt zal hem de verwaarloosde indruk
opvallen. Het hek* staat open en kan niet meer gesloten worden.
Verschillende zerken zijn omgevallen en gebroken. Verzakte graven
en weggedrukte hekwerken, soms zelfs gedeeltelijk verdwenen, geven
de indruk dat de eerbied voor de gestorvenen niet meer aanwezig is.
Struiken worden niet meer gesnoeid en zijn uitgegroeid tot kleine
bosjes, zelfs een enkele boom heeft zich tussen de graven kunnen
ontplooien. Ondanks het werk van vrijwilligers, is men er niet in
geslaagd dit kerkhof een waardig (er) aanzien te geven. Een bezoek
is een deprimerende gebeurtenis.
Maar degeen, voor wie de overwoekering van de zerken door struiken
en onkruid geen belemmering is, kunnen de namen van degenen die
hier begraven zijn, verhalen van een stuk boeiende locale ge-
schiedenis I dat gaat over het. wel en wee van ons dorp.
Het kerkhof is in 1870 in gebruik genomen. In het gemeenteverslag
van dat jaar wordt daarover vermeld:
"De begraafplaats bij de kerk te Rheden is den 7 december 1870
op last van heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland gesloten.
Op het perceel, sectie D, no. 94, is op dien datum een nieuwe
geopend ter grootte van 0.49.80 hektare. Aanleg en inrigting vol-
doen in alle deelen aan de bepalingen der wet".
In dat jaar 1870 werden op het kerkhof bij de kerk nog 48 personen
begraven en op dit nieuwe 5.
Het oudste gedeelte van het kerkhof is het gedeelte dat links van
de ingang ligt. Hier vindt men naast de zerk met het oudste op-
schrift, tevens verschillende familiegraven.
De zerk met het oudste opschrift staat op een familiegraf en
geeft aan dat Gijsbert Hendrik Derksen, geboren op 1 november 1870
gestorven is op Oudejaarsdag, 31 december 1870.
Er zijn te vinden graven van de familie Goedvriend, te weten
Christiaan Goedvriend en Albertus Goedvriend. Zij waren hoteliers
van het nu verdwenen hotel de Engel te De Steeg. Met name
C.Goedvriend heeft indertijd dit bekende hotel zijn grote ver-
maardheid gegeven.*
Het huis Scherpenhof is verdwenen. Ons is alleen de naam nog bekend.
Van de bewoners weten wij weinig af. Maar dan ligt hier een zerk
met het eenvoudige opschrift: "Scherpenhoff Familiegraf Nuwendam."
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Verscholen onder takken en bladeren ligt de zerk van dokter J.H.Sterren,
in de vorige eeuw jarenlang dokter in ons dorp.
Het kostte enige moeite het opschrift te ontcijferen. Het sterfjaar
was niet te lezen. De zerk is vermoedelijk door de inwoners of oud-
patienten aan de familie aangeboden, gelet op het opschrift:

Hulde
aan de nagedachtenis

van den
Waardigen Geneesheer

J.H.Sterren
Geboren 1811 Overleden 18 ..

Ook liggen de vier zerken hier welke de laatste rustplaats aanduiden
van de families Schas en des Tombe, gewoond hebbende op Rhederhof
en Voorheide. Beide villa's waren gelegen aan de Arnhemsestraatweg.
Alleen Rhederhof is nog aanwezig. Eén van de zerken geeft aan dat
hier begraven is Vrouwe Johanna Henriette Engelen, weduwe van
Daniel Francis Schas, geboren op 6 april 1789 en overleden op
Rhederhof de 17 dec. 1878. Zij was het die de villa Rhederhof
heeft laten bouwen.
Ook rust op dit kerkhof de vrouw die vele Rhedenaren heeft ge-
holpen toen zij pas op de wereld waren, nl. vroedvrouw Fokje de
Haan.
Zo zou er nog meer te vertellen zijn bij het lezen der namen van hen
die in ons dorp gewoond en gewerkt hebben.
Voor de locale geschiedenis zou het van groot belang zijn om de
opschriften van alle zerken vast te leggen, indien mogelijk ge-
fotografeerd of getekend. Wie zou daar tijd voor hebben?

* Zie: Mededelingen 25 - Levend Verleden door J.J.C.Liet
** Zie: De Engel op Steeg door Drs. C.O.A.baron Schimmelpenninck

van der Oye.
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GRAFMONUMENTEN EN -ZERKEN OP BEGRAAFPLAATSEN IN ONZE GEMEENTEN.
door H.Kerkkamp.

Het is duidelijk, dat we in een kentering van tijden leven. Zeker
wat de dodenbezorging betreft; van begraving naar crematie.
Was de eerste in ons werelddeel eeuwenlang algemeen, het heeft
alle schijn, dat crematie geleidelijk algemeen zal worden.
Ook de begeleidende gebruiken wijzigen zich. Baar of boeren-
wagen moesten plaats maken voor de lijkwagen, door paarden
getrokken; en deze heeft weer moeten wijken voor de lijkauto.
Alleen bij vorstelijke begrafenissen wordt de aloude
traditie, de zwarte of witte wagen bespannen met meerdere
spannen paarden, in ere gehouden.
Als gevolg van die veranderingen wordt het ontoereikende en
betrekkelijke van al datgene, waarmee men een heengegane nog
wil eren, meer en meer ervaren.
In een bestuursvergadering van onze Kring stelde de heer
van Haaften eens de vraag, of het niet goed zou zijn de
monumenten en zerken op de oude begraafplaatsen in onze
gemeenten te registreren. Daar is destijds niet verder
over gediscussieërd. Toch meen ik, dat het een goede ge-
dachte was. De gemeentearchivaris zal een bandje met
deze gegevens - systematisch verwerkt en met goede
foto's - zeker waarderen. Een commissie, uit elk dorp
één lid, zal hier goed en nuttig werk kunnen verrichten.

De redactie ondersteunt van harte de suggestie van de heer
Kerkkamp. In de Mededelingen werd reeds een artikel opgenomen
over de Bijzondere Begraafplaats Ellecom - De Steeg (No. 62,
aug. 1977) en in dit nummer dat over het Kerkhof aan de
Pinkelseweg te Rheden. Personen, die deel willen uitmaken
van een werkgroep "Beschrijving begraafplaatsen" gelieven
zich in verbinding te stellen met de heer W.J.Meijerink,
gemeentearchivaris van Rheden, gemeentehuis, de Steeg,
tel. 08309-9000 (kantoor); 08309-1503 (huis).
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OPROERIGE BEWEGINGEN IN HET AMBT RHEDEN OMSTREEKS MEI 1799.
door E.J.Kruijswijk Jansen.

Zoals bekend landden in de tweede helft van augustus 1799 Engelse
en Russische troepen in Noord-Holland tussen Callantsoog en Huis-
duinen. De bedoeling was uiteraard een einde te maken aan de Franse
bezetting van ons land. De actie mislukte uiteindelijk. De tijd
voor een opstand was, wat de bevolking betrof, nog lang niet rijp.
"De franse overheersing drukte niet al te zeer. Twee eeuwen lang had
de burgerij op recht en vrijheid gewacht. Ze wilde ook nog wel
enkele jaren op het vertrek van de Fransen wachten" concludeert
J. de Rek in "Koningen, kabinetten en klompenvolk", deel I, blo 83.
Voor het Ambt Rheden gaat deze zienswijze echter niet op.
De naar Duitsland uitgeweken Orangisten maakten gebruik van de in-
val der Engelsen en Russen in Noord-Holland door op hun beurt het
oosten van ons land binnen te vallen. Op 4 september 1799 werd
door hen het dorp Westervoort bezet, maar, dank zij het optreden
van de Arnhemse "gewapende burggermacht", die zelfs kanonnen mee-
voerde, mislukte de overtocht van de IJssel en de "emigranten"
trokken af.
In het dorp Rheden kwam een menigte van ca. 300 dorpelingen in op-
stand. De oproermakers werden echter door een detachement van
50 man uit Arnhem, voorzien van een drieponder kanon, op de vlucht
gejaagd.
Zie over deze gebeurtenissen "De inval der Orangisten in Gelderland
in september 1799", medegedeeld door L.H.C.Beijnen in Bijdragen en
Mededeeli.ngen van de Vereeniging Gelre, deel I, 1898 en "Rhedens
Verleden" door H.Kerkkamp , 1960, blo 72 e.v.
Thans is mij gebleken dat reeds vóór de septemberdagen van 1799
verzet bij de bevolking van het Ambt Rheden tot uiting kwam !
De gemeentearchivaris van Rheden, de heer W.J.Meijerink, gaf mij
het onderstaande stuk in handen, waaruit blijkt dat hier reeds
omstreeks mei 1799 van oproerige bewegingen tegen de franse over-
heersing sprake was. In Dieren en De Steeg waren toen al de vrij-
heidsbomen, symbolen der revolutie, omgehakt en door de overheid
niet hersteld op opnieuw geplant.
De gebeurtenissen van september 1799 waren bepaald aanleiding voor
het Departementaal Bestuur van den Rhyn om het Ambtsbestuur duchtig
op de vingers te tikken. Op hun beurt zullen zij van hogerhand het
een en ander hebben moeten vernemen !
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Van verdere oproerige bewegingen in de Franse tijd is mij niets
bekend. Men wachtte kennelijk in arren moede op de bevrijding
van het Franse juk, die tenslotte in 1813 kwam. Op een enkele
uitzondering na - bekend is het feit dat Carel Henny, 17 jaar oud,
als gids optrad voor generaal Von Bülow, die op kasteel Biljoen
verbleef - speelde de bevolking, naar mij bekend, daarbij
nauwelijks een rol.
Hier volgt dan de brief van 25 september 1799:

EXTRACT uit het Register der
Besluiten van het Departementaal
Bestuur van den RHYN.

Woensdag den 25 September 1799, het vyfde Jaar der Bataaffsche
Vryheid.
Is gelezen eene missive van den Momboir van het voormalig
Gewest Gelderland, van 24 Septbr 11, houdende dat hij bij Zijn
onderzoek over de oproerige bewegingen, welke in het Ambt van
Rheede hebben plaats gehad, is ontwaar geworden, dat de
Vrijheidsboom te Dieren reeds voor de maand Maij 11 en ook
omtrend dien tijd op de Middagsche Steeg is omgehakt.
Dat die Vrijheidsbomen nog op de eene nog op de andere plaats
zijn hersteld, of weder geplant geworden, alles strijdig met
de plaats hebbende orde van Zaken.
En daerop gedelibereerd zijnde is besloten het gemeentebe-
stuur des Ambts Rheden de verwondering en het ongenoegen
dezer vergadering te kennen te geven, niet alleen, omdat
zodanige verregaande tumultuense bewegingen en strafbare
feiten hebben plaats gehad, zonder dat daervan door het
gemelde Gemeentebestuur aan deze vergadering behoorlijk
kennisse is gegeven, maar ook, omdat zederd zulk eenen
langen tijd, die Vrijheidsboomen niet weder zijn hersteld.
Er is verder besloten het gem. gemeentebestuur op het ernstigste
en op desselvs verantwoordelijkheid te gelasten, gelijk het-
zelve gelast word bij dezen, te zorgen, dat in plaats der
omgehouwen Vrijheidsboomen anderen zo te Dieren, als in de
Middagsche Steeg dadelijk en zonder verzuijm weder worden
geplaatst; en aan deze vergadering op te geven de redenen,
waarom ZlJ van dit omhouwen aan deze vergadering geenen
kennisse hebben gegeven en die Vrijheidsboomen niet weder
hersteld.
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En zal dezes aan 't gemeentebestuur van Rheden worden ingezonden,
om hieraan datelijk te voldoen.

Accoord met voors.besluit.
P. 't Hoen.

NIEUWE FUNCTIE VOOR DRS. C.O.A. BARON SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE

Met ingang van 1 oktober 1979 is de voorzitter van onze Kring, drs.
C.O.A.Baron Schimmelpenninck van der Oije benoemd tot provinciaal
inspecteur der archieven in Gelderland. Hij volgt in deze functie
ons medelid mr. P.J.W.Beltjes op, die onlangs werd gepensionneerd.
De heer Schimmelpenninck nam op 25 september jl. tijdens een druk
bezochte receptie afscheid van zijn betrekking als gemeentearchi-
varis van Zutphen en directeur van het Stedelijk Museum en het
Museum Henriëtte Polak aldaar.
Wij wensen hem van harte geluk met zijn nieuwe functie.
Wij zijn blij dat hij zijn loopbaan voortzet in Gelderland.
Daarmee is de beoefening der Gelderse historie ten zeerste gediend!

STICHTING HET GELDERSCH LANDSCHAP EIGENARES VAN KASTEEL EN PARK
ROSENDAEL.

De Stichting Het Geldersch Landschap, opgericht in 1929, derhalve
dit jaar 50 jaar oud, werd op 22 december 1978 eigenares van het
kasteel Rosendael met het daartoe behorende park met oranjerie,
schelpengalerij, bedriegertjes, vijvers en verder toebehoren,
alsook van de gronden behorende tot de naburige Koningsberg te
Rozendaal, samen een gebied van ruim 45 ha.
Dat is een zeer verheugende zaak. Maar deze verwerving brengt vele
zware lasten mee voor de Stichting. Daarom ondersteunen wij van
harte de actie van het Jubileum comité. Bijgesloten vinden de
lezers van de Mededelingen allerlei informatie over deze actie.
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Blijvende steun kan verleend worden door het donateur schap van de
Stichting. Ook daarover wordt U ingelicht. Eigenlijk moest ieder
lid van onze Kring tevens begunstiger zijn van Het Geldersch
Landschap, betrokken als hij is bij het wel en wee van Rosendael!
Vergeet niet dat begunstigers vrije toegang hebben tot het park
van Rosendael.
Begunstigers kunnen voor slechts f 25,- het uitzonderlijk fraaie
gedenkboek van de Stichting kopen getiteld "Acht zwerfstenen uit
het Gelders landschap".
Alleen al het heel mooi geïllustreerde artikel van jonkheer dr.
H.W.M. van der Wyck over "Het historische landschap van de ooste-
lijke Veluwezoom en Rosendael" is deze prijs dubbel en dwars
waard.

LEESBOEKEN EN VERHALEN, SPELEND IN RHEDEN EN ROZENDAAL
door E.J.Kruijswijk Jansen.

Eén der activiteiten in het kader van het zilveren jubileum
van onze Kring zou zijn de publicatie van een lijst van lees-
boeken en verhalen, die spelen op het grondgebied van de ge-
meenten Rheden en Rozendaal. Hier is dan de eerste aanzet,
want volledig zal de hierna volgende opsomming zeker niet zijn.
De samensteller houdt ziqh dan ook ten zeerste aanbevolen voor
opgave van meer titels.
Let wel: Het gaat niet om studies of verhandelingen over per-
sonen of zaken in Rheden en Rozendaal, zoals b.v. "Schaapherder
mag ik wat vragen?" door Rien Snijders en "De zaak van sergeant
Meijer" door J.F.A.Boer. Neen, het betreft uitsluitend romans,
kinderboeken en korte verhalen.

Peter Carriot: 't Mysterie van de Zijpenberg. Ned. Boekenclub,
's-Gravenhage, z.j.
Detective-roman. Velp.

E.Heimans: Willem Roda. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j.
Jongensboek. Iets tussen Dieren-Brummen-Eerbeek.
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A.J.Hoogenbirk. De Speelman. C.F.Callenbach, Nijkerk, z.j.
Kinderboek, Rheden.

K.Lantermans: De Stiekemerd. Koning's Uitgeverij en Boekhandel,
Baarn, z.j.
Roman. De Steeg.

Els Pelgrom: De kinderen van het Achtste Woud. Kosmos Amsterdam
Antwerpen, 1977.
Kinderboek. Velp en Rheden winter 1944-1945.

L.Penning: De Bestorming van Arnhem, een verhaal uit bange dagen.
D.A.Daamen, 's-Gravenhage, z.j.
Roman, 30 november 1813. Iets over Velp.

J.Louis Pisuisse en Max Blokzijl: Avonturen als straatmuzikant.
H.J.W.Becht, Amsterdam, 1907.
Beschrijving van o.m. tocht door gemeente Rheden door genoemde
journalisten, vermomd als straatmuzikanten.

Jan Siebelink: Een lust voor het oog. A.L., Amsterdam 1977
Roman, Dieren.

Jan Siebelink: Weerloos, Loeb en van der Velden, Amsterdam 1978
verhalen in novellen, Velp.

F. de Sinclair (pseudoniem van A.H.v.d.Feen): De drie§ubbele vrouw.
Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1917.
Roman. Iets over hotel De Engel, de Steeg.

F. de Sinclair (pseudoniem van A.H.~.d.Feen): Mijn tante uit Aardenburg.
A.W.Bruna & Zoon, Utrecht 1931.
Roman, gedeeltelijk te Ellecom.

J.A.Slempkes: Licht in de verte, een verhaal van de Veluwsche hei.
W.J.Thieme & Cie, Zutphen z.j.
Kinderboek. Rozendaal, Velp, 1913.
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J.A.Slempkes: Het druivende vlot. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam
z.j. Kinderboek. Eindigt in Velp 1914-1915.

~.A.Slempkes: Des Konings druiventros. In:Stavast, tijdschrift
voor jongens, uitg. De Haan, Utrecht 1928.
Verhaal, Rozendaal ca. 1700. (Ook verwerkt in toneelstuk)

J.A.Slempkes: Kool uit den kelder van de Sabelspoort.
In: Stavast, tijdschrift voor jongens, uitg. De Haan, Utrecht, 1928.
Verhaal, Rheden, Velp, Rozendaal 1795.

A.C.C. de Vletter: De stad van karton. A.W.Bruna & Zoon, Utrecht, z.j.
Kinderboek. Velp.

N.B.

1. Er moet een detective-roman bestaan, getiteld "Moord in het
pension"'door Ben Chester, spelend in Velp. Het lijkt mij niet
onwaarschijnlijk dat het hier de detective-roman" 't Mysterie
van de Zypenberg" door Peter Carriot betreft. Kan iemand mij
daarover inlichten?

2. Wie helpt mij aan een lijst van schetsen door Carmiggelt,
spelend in onze gemeenten?

MONUMENTENCOMMISSIE

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal
zullen zitting nemen in de (nieuwe) Monumentencommissie der ge-
meente Rheden de heren P.G.J.Breukink en K.J.H.Doude van Troostwijk.
Het adviserend bestuurslid, de heer W.J.Meijerink, neemt zitting als
gemeentearchivaris.

ONZE DIATHEEK

De diatheek van onze Kring bevat ca. 2800 dia's van de dorpen
in Rheden en Rozendaal. Beheerder is de heer Adr.Kolkman,
Arnhernseweg 116, Rheden.
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Wie dia's, met plaatselijke historische aspecten uiteraard, aan de
Kring wil afstaan, gelieve zich met de heer Kolkman in verbinding
te stellen. Hij heeft thuis geen telefoon: wel op zijn kantoor:
Gemeentehuis, De Steeg, tel. 08309-9000.
Onlangs werd de diatheek verrijkt met een aantal zeer bijzondere
opnamen van Velp omstreeks de eeuwwisseling dank zij de zeer ge-
waardeerde medewerking van drs. G.J.Avelingh te Zeist.
Het betreft grote, ouderwetse lantaarnplaatjes, die op modern
formaat werden overgebracht.

BIBLIOGRAFIE VAN H.KERKKAMP (supplement X - october 1979)

Filialen van Bacchus. Biesdelbode, nov. 1978, 8e jrg.,nr. 11

Blaaspoepen en kiepenkerels. Biesdelbode, dec. 1978, 8e jrg.nr. 12

De teelt van zalmen en forellen in het bijzonder in de Velpse zalm-
kwekerij. Velps Weekblad, 28 februari 1979.

Gietijzer, een uitgestorven materiaal. Velps Weekblad, 18 april 1979.

Ziekzijn. Biesdelbode, april 1979, ge jrg., nr. 4.

De aanspreker. Biesdelbode mei 1979, ge jrg., nr. 5.

De koepel op 's Koningshuisje. (Op de Koningsberg, Rozendaal) .
velps Weekblad, 13 juni 1979.



13.

NIEUWE LEDEN.

Mv. M.C.Aalders, Velp
E.Aartsen, Arnhem
Mv. J.Assink, Velp
Drs. G.J.Avelingh, Zeist
J.H.S.M.Baltussen, Dieren
W.G. van den Beukel, Dieren
Mv. A.J. van Dam, Velp
B.Derksen, Eerbeek
Mv. N.Dirkzwager, Rozendaal
K.H. van Dijk, Velp
J.Edel, Dieren
Mv. R.E.Gerritsen, Velp
V.H.Haag, Rozendaal
Baron en Baronesse van
Heeckeren van Kell, Velp
A.J.N. Horstmeier, Velp
A.Jansen, Dieren

BOEKENNIEUWS.

A.Kooijmans, De Steeg
G.J.Matser, Vaassen
J.B.P.Matser, Arnhem
Mr. A.Menalda, Doorwerth
J. de Raad, Velp
H.Reinders, Spankeren
Hr. en Mv. Roelofsen, Velp
Mv. G.H.Schoot, Velp
Mv. drs. C.Schulte-van Wersch, Arnhem
G.J.Schurink, Brummen
R.Siegers, Dieren
H.J. van Toorn, Rozendaal
Mr. F.Visser, Rheden
H.Voorn, Leiden
H.J.Vreman, De Steeg
P.F.Wijnveld, Arnhem
Mv. A.van Zant, Velp

Hier eiken met hun zware kroon, daar berken zilverig van toon,
door R.Chamuleau. Bosbespers-Oosterbeek, 1979, 75 blz.
ill.paperback f 13,95.

Geen grootvorst van Europa's stroomen, maar toch een prins
van 't echte bloed, door R.Chamuleau. Bosbespers-Oosterbeek
1979, 22 blz. ill. geniet f 8,75.

De samensteller, leraar Nederlands te Oosterbeek, zocht
en vond vele bijzonderheden over de dorpen en streken van de
Veluwezoom in de literatuur (de eerstgenoemde publicatie)
en over de Gelderse IJssel in de Nederlandse letteren
(in de tweede). Het is jammer dat deze alleraardigste boekjes
op een goedkope manier, in stencildruk, zijn uitgegeven, want
ze waren het waard meer duurzaam en fraaier onder het publiek
te komen.



14.

De oplaag is beperkt, hoewel van het eerste inmiddels een herdruk
verscheen, tè beperkt, dacht ik. De Bosbespers staat niet in 't
telefoonboek! Ik kocht mijn exemplaren bij boekhandel Romijn te
Oosterbeek. Hartelijk aanbevolen.

De horizon verlegd, reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart,
door D.J.Douwes. De Boer maritiem (Unieboek, Haarlem) 1979,
140 blz. ill. geb. f 29,50.

Ons medelid, de heer D.J.Douwes te Velp, bewees de vele lief-
hebbers van oude reisverhalen een dienst door het samenstellen
respectievelijk navertellen van een aantal reisjournalen.
Daarbij, dat van de Geldersman Q.M.R.Verhuell, over wiens leven
een ander lid van de Kring, dr. H.J. de Graaf indertijd een
lezing hield.
Het boek is keurig uitgegeven en fraai geïllustreerd. Heel
boeiende lectuur. Van harte aanbevolen.

PROPAGANDA

Om de Oudheidkundige Kring nog meer bekendheid te geven en
zodoende nieuwe leden te krijgen heeft het bestuur een nieuw
vouwblad laten drukken. De leden worden uitgenodigd, hiervan
exemplaren mee te nemen - op onze bijeenkomsten - of aan te
vragen bij de secretaris, om die onder vrienden, kennissen en
buren te verspreiden.
Zonder bezwaar kan het lidmaatschap ingaan op 1 januari 1980.
De bijeenkomst van 13 november kan dan gratis worden bijgewoond.
Leden, werft leden

ONS JUBILEUMBOEK

Ons jubileumboek "Gezichten in Rheden en Rozendaal" is alom
met grote waardering ontvangen. In verband met de komende feest--
dagen wordt nogmaals de aandacht der lezers van de Mededelingen
gericht op dit bij uitstek geschikte cadeau.



15.

Het boek bevat 50 fraai uitgevoerde reproducties van tekeningen,
aquarellen e.d. van hoofdzakelijk nog nooit uitgegeven dorpsge-
zichten en buitenplaatsen. Tegenover het titelblad prijkt een
gekleurde aquarel van J.Schaareman "De IJssel bij De Steeg
in 1964", de andere afbeeldingen zijn in zwart-wit uitgevoerd.
Het boek is verkrijgbaar bij de heer Adr. Kolkman, Afd.
Huisvesting Gemeentehuis, De Steeg, tel. 08309-9000 voor
f 32,-- (ledenprijs) .
Postbestellingen worden uitgevoerd na ontvangst van f 37,--
op postrekening 116.42.91 t.n.v. de penningmeester van de
Kring te Velp (G).

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is
als volgt samengesteld:

Drs. C.O.A.baron Schimmelpenninck van der Oije,
Hofstetterlaan 2, Ellecom - voorzitter.

W.Zondervan, Molenveldsingel 38, Doesburg - tweede voorzitter.

P.G.J.Breukink, Oude Bornhof 7, Zutphen - eerste secretaris.

Adr. Kolkman, Arnhemseweg 116, Rheden - tweede secretaris,
beheerder diatheek, verkoper publicaties.

K.J.H.Doude van Troostwijk, Roerdompstraat 49, Velp -
penningmeester.

H.Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp.

E.J. Kruijswijk Jansen, Zwanensingel 104, Velp - redacteur
van de Mededelingen.

W.J.Meijerink, gemeentearchivaris, Methorsterweg 19, Rheden -
adviserend bestuurslid.
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J.C. JANSEN OVERLEDEN

Te Velp, waar hij zijn jeugd - en pensioenjaren doorbracht
overleed op 10 september 1979 ons medelid, de heer J.C.Jansen
66 jaar oud. De overledene, directeur hon. bij de Commissie
van de Europese Gemeenschappen te Brussel, officier in de
Kroonorde van België, heeft zich, voorzover zijn afnemende krachten
dat toelieten, zeer verdienstelijk gemaakt voor onze Kring.
Voor de diatheek maakte hij vele foto's van verdwijnende panden en
plekjes; voor de uitgave "Diareeksen voor het Onderwijs" vervaardigde
hij 100 dia's over "Natuurschoon in Rheden en Rozendaal" en schreef
daarbij de tekst.
Lezers van de Velpsche Courant konden,het laatste jaar, wekelijks
genieten van de "Luifeltjes", grappige tekeningetjes van zijn hand.

HARTELIJK DANK

Het was ml] een groot voorrecht, tijdens de jubileumavond
van onze Kring in februari jl., te worden benoemd tot Lid
van Verdienste.
Graag dank ik bestuur en leden hier voor deze onderscheiding.

E.J.Kruijswijk Jansen.


