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H.Kerkkamp 90 jaar
Op vrijdag 9 mei 1980 hoopt de nestor van onze
Kring, de heer H.Kerkkamp te Velp, 90 jaar te
worden. Dat heuglijk feit mag in de Mededelingen
niet onvermeld blijven. Kerkkamp was immers één
der oprichters in 1954, tien jaar lang penning-
meester en hij is nog steeds bestuurslid van de
Kring. In de loop der jaren verschenen tal van
publicaties van zijn hand, vooral en met name
over de historie van Velp en Rozendaal.
En nog is Kerkkamp dagelijks bezig; als publicist,-
maar ook als vraagbaak voor plaatsgenoot en -
vreemdeling.
Bestuur en leden van de Oudheidkundige Kring
"Rheden-Rozendaal" wensen hem en zijn vrouw van
harte geluk met het bereiken van deze mijlpaal.
Zij hopen, dat de heer en mevrouw Kerkkamp -
die D.V. op 10 juli a.s. 40 jaar getrouwd zullen
zijn! - nog menig jaar getuigen mogen zijn van
de groei en bloei van hun Oudheidkundige Kring.
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UIT HET LEVEN VAN THEODORUS GODRON, koster en
schoolmeester te Velp in de Franse tijd,

door H.Kerkkamp

Op een stormachtige avond om half tien viel de klopper
op de deur der custorije. Verbaasd zagen Meester en Matres
elkaar aan. Wie kon daar zo laat nog zijn? Ze wilden zich
juist ter ruste begeven.
In die tijd was het : vroeg onder de wol en vroeg uit de
veren.

Meester ging opendoen. Een druipnatte vreemdeling,
die voorgaf verdwaald te zijn en om een onderkomen voor
de nacht verzocht.

Matres had bedenkingen, doch bij Meester kreeg het
medelijden de overhand; weldra zat de man in de huiskamer
aan tafel en liet zich, hetgeen hem voorgezet werd, goed
smaken. Zijn tong kwam ios. Hij reisde rond om steun-
gelden voor de Prins in te zamelen, raakte vanavond de
weg kwijt en was op de kosterij afgekomen, waar zo laat
nog licht brandde.

Het opgediste verhaal stelde de Matres gerust, doch
Meester viel het op, dat de man heel weinig van politiek
afwist, zodat zijn argwaan toenam.

Het was al middernacht, eer men zich ter ruste begaf.
De vreemdeling op de logeerkamer. Meester werd door een
bang voorgevoel gekweld. Met zijn vrouw knielde hij en
bad om bewaring en om zegen voor de man onder zijn dak.

Half in slaap drong het aanslaan van een hond tot
Meester door een dof geluid een klop op
een venster verder alleen het ruisen van wind en
regen. Hij dommelt in, tot de meid het slaapvertrek
binnen vliegt: "Meester, sta eens gauw op: een raam staat
open \=nonze Azor ligt dood voor zijn hok!"

Meester er uit; de gang in. Zijn oog valt op het
sleutelbord; de sleutel der kerk ontbreekt. Ook dat nog!
De vogel was natuurlijk gevlogen.

Evenwel, er bleek niets gestolen. De sleutel werd in
de gang teruggevonden. Alleen de trouwe Azor moest het
met zijn leven bekopen.
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De volgende dag werd het raadsel opgelost; een briefje,
waarin stond dat het afgeluisterde gebed een boze daad had
verhinderd. Buiten hadden twee handlangers gestaan, die
zouden helpen de kerkbussen te lichten en Meesters huis
te plunderen. De man vroeg vergiffenis en beloofde de reeds
door zijn helpers gedode Azor door een trouwe waakhond te
vervangen. Het gebed bracht een keerpunt in zijn leven.

Zo scheen het. Maar het rechtlijnig volgen van het
smalle pad is voor sommige lieden even moeilijk als het
balanceren op de snede van een zwaard.

Enkele jaren na dit wonderlijke voorval scheen de Vries,
zo heette hij, Arie de Vries, onze streek weer tot operatie-
terrein gekozen te hebben. Misschien was hem elders de grond
te heet onder de voeten geworden. Op een goede - of kwade -
dag klopte hij weer aan de kosterij op de deur.

Godron toonde zich verheugd hem weer te zien en ontving
hem gastvrij.
Het gemis van zijn hond deed de custos nog vaak aan die
avond terugdenken. En de Vries toonde zich nu zo dankbaar,
dat de custos hem in het goede spoor had geleid; dagelijks
ondervond hij er de weldaad van. Het voorgevoel, dat de
custos al zo vaak had gewaarschuwd, bleef achterwege.
Nog meer steeg de Vries in zijn belangstelling, toen hij
het doel van zijn komst verklaarde; of Godron wilde
meewerken Prins Willem V in zijn oude rechten te her-
stellen.
Hij kwam gelden inzamelen om daarmee acties te ondernemen.

Meester had veel aan de Prins te danken, zodat deze
vertrouwelijke mededeling in vruchtbare aarde viel.
Hij was er zeer mee ingenomen en geloofde vast in 's mans
bekering. Een aanbevelingsbrief van de custos betekende
voor de Vries een onverdacht paspoort bij de prinsgezinde
dorpsnotabelen. Zijn bezoeken strekte hij ook buiten onze
woonplaats uit.

Zo kwam hij bij Geurt Thomassen, de boer op Heuven
bij Rheden. Zo één, die naar Adama van Scheltama in een
vorig economisch tijdperk in een glanzend gespan boven op
de dijk reed, de rijksdaalders rinkelden in z'n zak.
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Hij was dan ook algemeen bekend als "de zilveren boer"
en ging voor zeer welgesteld door. Zijn zoons gingen
op kostschool en in de vakantie hadden ze rijpaarden
van pa tot hun beschikking. De boer was een vurig
Prinsman en droeg tot ergernis der Patriotten een
oranje cocarde aan zijn steek. Zijn politieke ge-
zindheid sprak ook uit de voornamen van één van zijn
zoons; Willem George Frederik. Die van de Prins van
Oranje.

De Velpse schoolmeester en zijn vrouw waren in-
tieme vrienden van de Heuvense boer; wekelijks kwam
men bij elkaar op bezoek. De aanbevelingsbrief bracht
teweeg dat Arie de Vries met open armen werd ontvangen.
Na een geanimeerd gesprek werd hem zelfs enkele dagen
logies op Heuven aangeboden, dewijl hij voorgaf weduwnaar
te zijn. In het verdere gesprek werd besloten, dat zijn
zoontje - uit Lekkerkerk - tegen een ruime vergoeding
bij Godron als leerling in huis zou komen.

Enkele dagen later liet men het ventje overkomen.
De Vries begon daarop zijn rondreizen. Elke zaterdag-
avond keerde hij echter op Heuven terug, om daar de
zondag door te brengen. Bij huiselijke feesten was
hij mede tegenwoordig en dan trof hij er zijn Velpse
vrienden, die nooit ontbraken. Men zong dan in dichtmaat
elkaar de beste wensen toe.

Het viel velen op, dat de Vries zo geheimzinnig
deed over de bezoeken, die hij volgens zijn voorgeven
had afgelegd.

Bij Godron groeide het wantrouwen. Tenslotte kon
hij niet langer zwijgen en stelde hij de vraag, of er
reeds veel geld was binnengekomen. Maar de Vries ant-
woordde telkens ontwijkend; "Staatsgeheimen mogen wij
niet openbaar maken. Wel mag ik U zeggen, dat men over
mijn arbeid tevreden is".

Bij herhaling liet Meester zich echter niet met een
kluitje in het riet sturen en vroeg om bewijzen.
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"Die bewijzen zal ik U nader tonen, daar ik eerstdaags naar
den Haag reis, om nadere instructies te ontvangenII. Daar
bleef het bij. Maar Godron dacht er het zijne van.

Er verliepen enige weken. DeVries kwam thans ook ge-
durig op de kosterij aan, om te vernemen of zijn zoontje
goede vorderingen maakte en of er op zijn gedrag niets
viel aan te merken. Over betaling van kost- en leergeld
werd niet gesproken. Alleen had de Vries verklaard, dat
hij het bedrag wel aan de boer van Heuven ter hand zou
stellen. Dat kwam in orde.

Het vertrouwen, dat de boer van Heuven in Arie de Vries
stelde, werd er niet minder op, toen deze vertelde, dat hij
heren had gesproken, die steeds in correspondentie met de
Prins stonden en deze hadden hem verzekerd, dat al die-
genen, die ruim bijdroegen in het herstellingsfonds, hier-
voor op zijn minst met een staatsbetrekking beloond zouden
worden.

Dit was niet aan dovemansoren gezegd. Thomassen geloofde
de Vries voetstoots en daar hij niet vrij was van ijdelheid
dacht hij er ernstig over een flinke gift in het fonds te
storten, die als zodanig gewaardeerd en gehono-
reerd zou worden. Een aanlokkelijk denkbeeld. Hij moest er
toch eens met zijn vrouw over spreken.

Deze trok echter haar schouders op. Ook in haar knaagde
het wantrouwen. Was dat nu wel verstandig, zoveel geloof
te hechten aan de praatjes en voorspiegelingen van iemand,
die men slechts enkele maanden kende en in wiens hande-
lingen zoveel geheimzinnigs school? "Wanneer hij zoveel
ophaalt, als hij voorgeeft, dan wordt hij zeker beloond
voor zijn moeite. Toch is hij altijd kort bij kas. Telkens
vraagt hij voorschotten, waarop hij niets terugbetaalt.
Voldoet hij het kost- en leergeld aan vriend Godron?
Ook dat niet. Welnu, vertrouw die snuiter niet: het mocht
je later eens berouwenll.

llMaar vrouw, wat sla je door. Is zo iets te verwachten
van iemand die de zuivere religie is toegedaan, en boven-
dien, het doel is goed en zegen hierop kan niet uitblijvenll.
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"Mijn mening blijft", aldus zijn wederhelft, "doe
het niet en behoud je ducaten". Daarmee had zij haar
laatste woord gezegd.

Had de boer maar geluisterd. Dan was hij niet het
slachtoffer geworden van een grote oplichter.

Enige dagen nadien komt de Vries weer opdagen of
Thomassen ook wil helpen de kas van het herstellings-
fonds te versterken. Die toonde zijn zwakheid, dacht
niet meer aan de woorden van zijn vrouwen telde blij-
moedig een zeer aanzienlijk bedrag in ducaten neer.
Hij liet bovendien een rijpaard zadelen; de Vries steeg
op, nog een vriendelijke handdruk en de met goud be-
laden collectant liet Heuven achter zich om er
nimmer terug te keren.

Maanden verliepen. Op Heuven wachtte men met ongeduld
op enig bericht of de terugkomst van de Vries. Taal noch
teken. De verwachting werd twijfel, de twijfel berusting.
De boer betreurde het verlies van zijn ducaten. Zijn
lievelingspaard zou de klaverweide op Heuven niet meer
begrazen.

Meester was tevens gerechtsbode. In deze functie moest
hij de richter te Arnhem spreken. De 19de december 1805
vervoegde hij zich daar. Na afhandeling van de zakelijke
aangelegenheden vroeg deze: "Ken je ook een zekere Arie
de Vries?"

"Watblief? Of ik die schurk en schijnheilige ook ken?
Hij komt van Lekkerkerk, is gehuwd en ik heb een zoontje
van hem in de kost gehad. Hij kon het schoolgeld niet eens
betalen; dat heeft de boer van Heuven voldaan. Hij was met
recht een flessentrekker en oplichter, die met Gods naam
op de lippen de mensen zocht te bedriegen. Daar kan de boer
van Heuven over meepraten. Ik gun niemand enig kwaad, maar
dit individu moest men geselen en brandmerken".

"Nu", aldus de richter, "deze deugniet zit thans achter
slot en grendel. Hij heeft veel op zijn kerfstok en zal de
dans niet ontspringen".
Aan de boer van Heuven werd het grote nieuws ook meegedeeld.
Veel schoot die er niet mee op: zijn ducaten kreeg hij er
niet mee terug en zijn paard evenmin.
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Hij trok zich dit verlies zo aan, dat hij aan het malen
raakte en spoedig volslagen krankzinnig werd. In 1807 over-
leed hij; werd op het kerkhof te Rheden begraven.

Zijn weduwe verliet Heuven en ging te Velp wonen in een
huis, dat van Theodorus Godron was gekocht.

Bron: Oud-Velp, volgens memoires van Theod. Godron
en anderen, door W.Thomassen, 1907, manuscript in
verzameling Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
Gemeentearchief, De Steeg.

Men zie ook: Het dagboek van Godron, een koster-
schoolmeester te Velp voor, in en na de Franse
tijd, door H.Kerkkamp, N.V.Middenstandsdrukkerij
"Mercurius", Velp, 1971 (red.)

NOGMAALS DE OPROERIGE BEWEGINGEN IN HET AMBT RHEDEN OMSTREEKS
MEI 1799.

door E.J.Kruijswijk Jansen

Om wat meer te weten te komen over de oproerige bewegingen
in het Ambt Rheden, Wdarover ik schreef in no. 66 van de
Mededelingen, raadpleegde ik in het Rijksarchief in Gelder-
land te Arnhem de Notulen van 1 october 1799 tot ult. Maart
1800 van het Depart. bestuur van den Rhijn (gewestelijk
Bestuur 1795-1813, no. 218). Ik vond het volgende:

25 September 1799.
Rheede. Het Gem. Best. gevraagd waarom het van het omhakken
der vrijheidsboomen te Dieren en in de Middagse Steeg geen
kennis had gegeven en andere daar doen plaatsen. (zie
de brief, afgedrukt in no. 66 van de Mededelingen)

Vergadering Saturdag 5 October 1799 na middag vier uuren.
Alle present. Presid.van Bronkhorst.
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r
Ingekomen: Eene missive van de Momboir van het voorm.
Gewest Gelderland Dr.Ar.Anth.Roukes dd. 4 deezer.
Houdende dat bij het onderzoek naar de oproerigheden
den 4e Septr. 1.1. te Rheede voorgevallen hem was
gebleeken dat de in en opgezetenen van Dieren en
de Steeg of liever een groot aantal derzelve twee
maal in optogt waren geweest om die oproerigen te
Rheeden bij te staan. Waaromtrent zich overtuigd
hield dat de Vergadering wel zodanige maatregelen
daar omtrent zou neemen als waardoor de klagten der
kwaadwilligen ten deezen opzigte worden gefneukt en
de magt der weldenkende zich als van zelve vermeerderen.
Is goedgevonden de in en opgezetenen van Dieren en
de Steeg te doen ontwapenen en de Generaal Girod te
verzoeken ten dien einde een Detachemant van 50 man
Fransche Troupes derwaards te zenden - voords daar van
aan het AmbtsGemeenteBestuur van Rheede kennis te
geven.

Maandag 7 October 1799. Alle present. Presid. Van
Bronkhorst.
Eene missive aan de Brigade Generaal Girod om een
Detachement van 50 man Fransche Troupes naar de Steeg
en Dieren te willen zenden ter ontwapening der inge-
zetenen.
Eene Resolutie waarbij het AmbtsGemeenteBestuur van
ruleede wordt kennisgegeeven van de ontwapening der
ingezetenen van Dieren en de Steeg.

Zover de officiële bronnen. Geen wonder dat we verder
van oproerige bewegingen niets meer lezen! Een momboir
is een bestuurder, met een zeker burgerlijk gezag
bekleed over een gemeente of een land (Verdam,
Middelnederlands Handwoordenboek) .
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BIBLIOGRAFIE VAN H.KERKAMP
(supplement XI - april 1980)

Andere geslachtsnamen. Biesdelbode,
sept. 1979, ge jrg., nr. 9

Opzienbarende vondst van schaakstukken.
Velps Weekblad, 10 okt. 1979

Geheimen van de Oude Jan.
Velps Weekblad, 24 okt. 1979

Grafmonumenten en -zerken op begraafplaatsen in onze
gemeenten.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
nr. 66, nov. 1979

Veilig wonen.
Velpsche Courant, 2 nov. 1979.

Een oud wapen van de heerlijkheid Rozendaal.
Velps Weekblad, 14 nov. 1979

Een bergingsvijver in Rozendaal.
Velps Weekblad, 5 dec. 1979

Geschiedenis van een oud koetshuis.
Velpsche Courant, 11 jan. 1980

Oude koetshuizen.
Biesdelbode, febr. 1980, 10 jrg., nr. 2

Uit de memoires van een rechercheur.
(J.Kusters) I, Velpsche Courant, 22 febr. 1980
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Over de naam Jeruzalem.
Biesdelbode, maart 1980, 10e jrg., nr. 3

Uit de memoires van een rechercheur.
(J.Kusters) 11, Velpsche Courant, 8 april 1980

Uit het leven van Theodorus Godron, koster en school-
meester te Velp in de Franse tijd.
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, nr. 67, april 1980.

LEESBOEKEN EN VERHALEN, spelend in Rheden en Rozendaal
(vervolg) door E.J.Kruijswijk Jansen.

C.L.G. de Bruin: Dorpsvertellingen uit Rheden en
Omgeving, deel I.
Bosbespers, Oosterbeek, 1980.
De Steeg, Ellecom, Rheden.

S.Carmiggelt (pseudoniem: Kronkel): Carmiggelt op Steeg,
met illustraties van Peter van Straaten. Eigen uitgave
Gemeente Rheden, 1979.

Keuze uit artikelen in Het Parool.
S.Carmiggelt (pseudoniem: Kronkel): Artikelen in
Het Parool.

Het laatste uizicht, 5 sept. 1963, De Steeg
Douche; z.j., De Steeg
Verleden, 21 jan. 1964, Velp
Dreiging, 3 febr. 1964, De Steeg
Ver weg, 15 febr. 1964, De Steeg
Spoken, 19 febr. 1964, Ellecom
Een paar, z.j., De Steeg



11.

Huppelen, z.j., De Steeg
Pret, z.j., Rozendaal
Henjo, 20 juli 1964, Rheden
Turk, 21 juli 1964, De Steeg
Henk, 30 juli 1964, De Steeg
Stadsvolk, z.j., De Steeg
De Ram, z.j., De Steeg
Kastje, z.j., De Steeg
Poel, 30 dec. 1964, De Steeg
Flirt, z.j., Dieren
Schuin, 24 febr. 1965, De Steeg
Buiten, z.j., De Steeg
Water, 9 april 1965, De Steeg
Een hotel, 10 april 1965, De Steeg
Recht, 6 aug. 1965, De Steeg
Vla, 9 aug. 1965, De Steeg
Veilig, 3 sept. 1965, De Steeg
Luguber, 4 sept. 1965, Ellecom
Reus, 14 maart 1966, De Steeg
Veerhuis, 1 april 1966, Rheden
Geld, 15 maart 1967, De Steeg
Vlaggen, 10 juni 1967, De Steeg
Poëzie, 15 juni 1967, De Steeg
Lachen, 25 juli 1967, De Steeg
Wenken, 26 juli 1967, De Steeg
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Alleen, 12 sept. 1967, De Steeg
Einde, 13 sept. 1967, De Steeg
Wraak, 14 sept. 1967, De Steeg
Haas, z.j., De Steeg
Jeugd, 27 okt. 1967, De Steeg
Huisje, 28 sept. 1967, De Steeg
Pillen, 19 april 1968, Rheden
Nat, 26 juli 1968, Rozendaal
Hisorie, 30 juli 1968, Rozendaal
Wit, 19 febr. 1969, De Steeg
Pleuntje, 21 febr. 1969, De Steeg
Een artiest (Theo Goedvriend) , 25 febr. 1969, De Steeg
De schat, 15 april 1969, De Steeg
De weg, 17 april 1969, De Steeg
Gehucht, 17 juni 1969, De Steeg
Een Turk, 9 sept. 1969, De Steeg
Regen, 12 nov. 1969, De Steeg
De weg, 16 nov. 1970, De Steeg
Ontferm U, 17 nov. 1970, De Steeg
Praten, 18 nov. 1970, Dieren
De Engel, 28 mei 1971, De Steeg
Huisj~, 4 nov. 1971, De Steeg
Uitspanning, 24 jan. 1972, De Steeg
Boodschap, 16 febr. 1972, De Steeg
Puin, 16 mei 1972, De Steeg
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Geluk, 20 mei 1972, De Steeg-Velp
Regen, 24 mei 1972, De Steeg
Toekomst, 31 mei 1972, De Steeg
Een Turk, 11 juli 1972, De Steeg
Terug, 12 okt. 1973, De Steeg
Stemmen, 27 maart 1974, De Steeg
Verandering, 24 sept. 1974, De Steeg
Verlaten, 26 sept. 1974, De Steeg
Tweeklank, 27 sept. 1974, De Steeg
Wat stilte, 17 okt. 1974, De Steeg
Toen, 25 okt. 1974, Gemeente Rheden
Bestwil, 20 febr. 1976, De Steeg
Bier, 30 sept. 1976, De Steeg
Hanna, 28 sept. 1977, De Steeg
Onkruid, 27 sept. 1978, De Steeg.

Hella S.Haasse: Mevrouw Bentinck of onverenigbaarheid van
karakter. Een ware geschiedenis.
Em. Querido's uitgeverij BV, Amsterdam, 1978. O.a.De Steeg

Frits Hopman: In het voorbij gaan,. Novellistische schetsen.
J.A.Sleeswijk, Bussum, z.j. (Eerder verschenen in De Kroniek,
Elsevier's Maandschrift, De Nieuwe Rotterdamsche Courant,
De Hofstad)
p. 27-38: Pastorale (een ongeluk in de Rhedense Enk voor de
Valkenberg tussen een auto en een fietser op Zondagmiddag
in Augustus.
p. 83-91: Kentering (de schr. was in hotel De Engel, De Steeg)
p. 91-97: Het kind en de wereld (Middachterallee en bosrand
De Steeg-Ellecom)
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C.J.Kelk: Judaspenningen en Pauweveren.
U.M.Westfriesland, Hoorn, 1945. ca. 12 blz. Velp-
Rheden-De Steeg.

Charles Morgan: The Fountain.
Mac Millan & Co Ltd., London, 1932: Albatross Modern
Centinental Library Vol. 57, Hamburg, 1933 etc.
Vertaald in het Nederlands door J.Reensema:
De Bron, 1934 Unicum-reeks, Servire, 1953.
Grotendeels op kasteel Rosendael (in het boek
"Enkendaal") eind 1ste Wereldoorlog

B.E. van Osselen-van Delden: Corrie en de kaboutertjes.
Allert de Lange, Amsterdam, 1898. Kinderboek, De Steeg.

Jac. Squirrel: Het spook van Carolinahoeve.

Goede Lectuur, Amsterdam, z.j. Kinderboek. De Steeg.

Johan van der Woude: Het Veer.
In bundel De Gelderse Bloem I, van Loghum Slaterus,
Arnhem, 1954.
Het Rhedense veer.

N.B. Heel veel dank aan de leden, die mij titels
opgaven, of die mij zelfs hielpen met een
compleet plakboek met stukjes van Kronkel.
Voor nieuwe opgaven houd ik mij aanbevolen.

Kr. J.
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IN MEMORIAM H.W.PIEPER

Te Dieren, zijn woonplaats, overleed op 30 oktober 1979
Hendrik Willem Pieper, 77 jaar oud. Tijdens zijn leven
heeft de heer Pieper zich zeer verdienstelijk gemaakt
voor onze Kring.
Als geboren en getogen Dierenaar was hij goed op de
hoogte met de plaatselijke toestanden in het begin van
deze eeuw. Meer nog, hij legde zijn kennis neer in plak-
boeken en maakte tal van dia's van oude prentbriefkaarten
en andere afbeeldingen. De literatuur betreffende de
historie van Dieren verrijkte hij in 1965 met een
brochure, getiteld "Dieren rond een eeuw spoorwegverkeer"
welke hij zelf liet drukken en die hij vervolgens aan de
leden van de Kring schonk. Onder het pseudeniem P.E.Reip
schreef hij een aantal dorpsbeschrijvingen van Dieren en
omgeving in het Dierens Weekblad.
Een enthousiast Kringlid ging van ons heen.

H.A. DE GRAAFF OVERLEDEN

In het bejaardencentrum Oosterwolde te Velp overleed op
1 april 1980 Hendrikus Antonie de Graaff, bijna 86 jaar
oud. De Graaff was een knap tekenaar, die menig karakteri-
stiek plekje uit Velp in topografisch belangrijke tekeningen
vastlegde. Wij gedenken hem omdat hij, een aantal jaren
geleden, een aantal tekeningen aan onze Kring schonk.
Die zijn te zien in het Gemeentearchief te De Steeg,
waar de verzameling van de Kring in bruikleen wordt
bewaard.
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N I E UWE LED E N

Bestuurswisseling

Tijdens de algemene ledenvergadering, dd. maart 1979
in Dieren gehouden, werd afscheid genomen van het
bestuurslid, de heer W.Zondervan., die zich niet
herkiesbaar had gesteld. De voorzitter, drs. C.O.A.
baron Schimmelpenninck van der Oije, bedankte de heer
Zondervan voor zijn belangrijke inbreng in het bestuur
gedurende de 15 jaar, dat hij daarvan deel uitmaakte.
In zijn plaats werd gekozen mevrouw J.C.Roosmale Nepveu-
van Apeldoorn te Dieren. Hierdoor werd de wens van
enige vrouwelijke leden, enkele jaren geleden geuit,
vervuld om ook eens een dame in het bestuur te hebben.
En door haar wonen in Dieren werd opnieuw gezorgd
voor vertegenwoordiging van dit dorp in het bestuur.
Op deze avond kon mededeling worden gedaan van het
heuglijk feit dat het 500ste lid was ingeschreven:
de heer J.Weijenberg te Velp!

Werkgroep "Beschrijving Begraafplaatsen"

De oproep, in het vorige nummer van de Mededelingen,
om deel te nemen aan een werkgroep "Beschrijving
Begraafplaatsen" heeft succes gehad. De leden
J.J.M.Aalders (Velp), E.J.Bongers (Velp), Adr.
Kolkman (Rheden) en E ...J.Kruijswijk Jansen (Velp)
zullen, onder supervisie van gemeentearchivaris
W.J.Meijerink (Rheden) , allereerst de begraafplaatsen
aan de Pinkelseweg te Rheden en de Reinaldstraat te
Velp als voorwerp van onderzoek nemen.
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Boekennieuws

Dorpsvertellingen uit Rheden en Omgeving, deel I,
door C.L.G. de Bruin.
Bosbespers-Oosterbeek, 1980, 36 blz. ill. geniet f 9,60.
In dit alleraardigste bundeltje vertelt de bejaarde Stege-
naar C.L.G. de Bruin over toestanden en gebeurtenissen in
De Steeg, Ellecom en Rheden uit zijn jeugd.
Hij zorgde zelf voor de illustraties.
Verdienstelijk werk en boeiend ook.

Nieuwe Leden

Hr. en Mevr. J.J.M.Aalders, Velp
Hr. P.Albricht, Velp
Hr. Ph.B.M.Beltjes, Velp
Hr. A.Bénard, Velp
Mevr. J.L.J.A.Bentum-Mensinger, Velp
Hr. G.R.Bierman, Rozendaal
Mevr. A. de Boer-Hoogeveen, Dieren
Hr. G.J.Bosveld, Rheden
Hr. en Mevr. v.d.Burg-Wijers, De Steeg
Hr. en Mevr. J.Dekker, Dieren
Hr. en Mevr. Dix-Wierdsma, De Steeg
Hr. en Mevr. Enserink-Jansen van Doorn, Rheden
Mevr. W.T.Ensing, Velp
Mevr. L.R.M. van Everdingen-Meijer, Velp
Hr. en Mevr. Franken-Ott, Velp
Hr. A.J. van Geldere, Velp
Hr. J.H.P.Gerritsen, Rheden
Hr. J. van Gessel, Nijmegen
Mevr. C.E.E. van Goudoever-Gerritsen, Dieren
Hr. E. van den Haak, Velp
Hr. en Mevr. Hamann-Meijer, Rozendaal
Mevr. W.A.Hemstede-Cellarius, Dieren
Mevr. D.B.Hensbroek-v.d.Poel, Dieren
Hr. en Mevr. R.M.O. van der Hoeven, Velp
Mevr. D.Holzscherer-Koets, Velp
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Hr. en Mevr. van der Hoop-van Boetzelaer, Velp
Mevr. S.C.Hulsewe, Velp
Marcel Hulsewe, Rheden
Hr. en Mevr. Idema-Vonk, Velp
Hr. F.G.baron van Imhoff, Ellecom
Hr. G.L.Jensma, Dieren
Hr. en Mevr. Jochems, Rheden
Hr. en Mevr. Koolhaas-de Haas, Velp
Mevr. J.Kreikamp, Rheden
Hr. P.R. de Lepper, Rheden
Hr. en Mevr. van Lookeren Campagne-Vandalon, Velp
Hr. en Mevr. Lüps-Herman, Velp
Mevr. G.Masselink, Velp
Hr. en Mevr. Meertens-Romih, Ellecom
Hr. en Mevr. J.W.Mesker, Rheden
Hr. G.Minkman, Velp
Mevr. P.Moesker, Velp
Hr. en Mevr. Molenaar-Borgonjen, Velp
Hr. N.B.Nooy, Ellecom
Hr. J.Pannekoek, Velp
Hr. en Mevr. Rust-Breukink, Dieren
Hr. H.Schimmel, Velp
Hr. en Mevr. Seijffardt-Schoot, Velp
Hr. en Mevr. Sikkema-Smit, Ellecom
Mevr. A.M.G.Stam-Honig v.d. Bossche,
Mevr. E.H. Teunissen-Pull, Dieren
Hr. R.J.F.Thoomes, Ellecom
Hr. en Mevr. H.W. van Tricht-Keesing, Ellecom
Mevr. D.K.M. Verdonk, Dieren
Hr. en Mevr. Verrij-Kol, Velp
Mevr. E.Vleeming, Velp
Hr. en Mevr. W.G.Westerbeek van Eerten, Dieren
Hr. J.Weijenberg, Velp
Mr. C. van Woudenberg, De Steeg
Hr. G.P.A.Wtenweerde, Velp
Hr. H.Wijntje, Velp
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GELUKWENS

Wij feliciteren onze eerste secretaris,
de heer P.G.J.Breukink, die op 21 mei a.s.
in het huwelijk treedt met Mej. B.J. de Vin.
Wij wensen het echtpaar, namens bestuur en
leden van de Kring, vele gelukkige jaren toe.


