
No. 7. "urr' ./{.
r~"':"':OUDHEID~~~~~""~~~~''''''''''''''''''''''''''''''''''''',"'"""""."'""'""""'""'"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,"'.,,,,.,,,,.,,,,"',,,,,,"',,,,,"',,,,"",,,..,..,,,,,,,",,,,.'': ..

"RHEDEN-ROZEJlIDAAL"

Redactie~ E.J. Jansen? Hogestraat 7, Dieren.

TWEE BIJZONDERE VONDSTEN
UIT VELP EN DE STEEG

door G. Elsinga, Arnhem.
tiet Historisch Museum Voor Gelderland, een afdeling van het Ge-
meentemuseum Arnhem, is ónlarigsj dank zijde welwillendheid van
de vinders, met twee bijzondere stukken middeleeuws aardewerk
verrijkt.
Op 17 januari 1957 schonk de heer Chr. H. ROOSA, te Velp een
door hemzelf in oktober 1956 gevonden fragment van een uit wit-
te pijpaarde vervaardigd heiligenbeeld. Dit fragment, gevo~den
op de Dulkershof te Velp, dateert zeker uit de 14e eeuw.
Het 'stelt een linkerhand voor, die een geopend boek ondersteunt"
In,hoQgrelief is op het boek een Latijnse tekst aangebracht,waar-
van het woord Iltuos"nog te lezen is. Om de arm is een wijde
mouw geplooid. Helaas is niet meer te zeggen welke heilige hier
is afgebeeld. Daarvoor is het te fragmentarisch (het meet nog
9 x 7 cm), terwijl sporen van een specifiek kenmerk, waaraan de
heiligen te herkennen zijn, ontbreken. Een boek is n.l.een ge~
meenschappelijk kenmerk, o.a. van de Apostelen.
Pijpaar-den beeldjes werden in uitgesneden vormen gemaakt" Men
drukte de toebereide aarde daar met de vingers in en de beeld-
jes zij~aan de rugzijde dan ook meestal hol. Het is zeer bros
en er zijnmaar weinig voorwerpen bewaard gebleven. In het mu-
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seum bevinden zich nog"e-nkele f'ragmenten 9 gevonden op hett 8r-·
rein van hef k.loost er Hulsbergen in de gemeente. Heerde en een
slechts 3,6 cm hoog Chrüituskindje, dat in 1951 te Arnhem 'in
de Oeverst raat werd gevonden.
Het door de heer Roosa geschonken fragment is waarschijnlijk van
een 30 à 35 cm hoog hëeldje afkomstig; de houding van de hand
en de plooienval van het kleed wijzen erop, dat een bDzonder
bekwaamsnijder de..vorm, vermoedelijk uit hout, heeft gesneden.
.Het is niet onmogelijk; dat het imJ)iepenheirri is gemaakt. Daar
st ond een kloost er, dat zich 0, a. met het vervaardigen van de-
ze beeldjes bezig hield.
])e vindplaats, zo dicht bij de Oude Jan, thansN oH.Kerk, gele-
gen, doet vermoeden, dat het oorspronkelDke beeldje eens in
deze kerk heeft gestaan. Met zekerheid is daar echter niets
va te zeggen. Het aanschouwen ervan brengt ons de devotie VaD
de Middeleeuwen weer in herinnering.

])e tweede bDzondere vondst werd op 3 .maart 1957 geschonken daar
de heer B?R. KORBEEKte De Steeg. In december 1956 werd zijn
aandacht getrokken door een aantal scherven in de uitgeworpen
aarde van een rioleringssleuf in de Hoofdstraat te De steeg ".
tussen het Postkant oor en "Het Wapen van AthloneH• Ze bleken
van een rond 1500 te dateren veldfles te zijn. Het was duide:"
Lijk, dat deze nog gaaf in de grond gezeten had, maar door on-
wetendhei d in diggelen was gegooid. Gelukkig waren er nog zo-
~eei sche~~ën~ die ~flesgemäkkelDk gêrestaureerd kon worden.
])e schenking van de heEJr Corbeek betêkende tevens de eerste in--
trede in het museumvan een veldfles, waarvan de juiste vind-
plaats nauwkeurig bekend is. De fles is bijna rond bolvormig
en aan éen zijde voorzien van een opening en twee oren. De di··
ameter is ± 14,5 cm en de kleur is kastanje-bruin. Het stuk
is op de draaisch~f van een zeer hardbakkende klei vervaardigd.
])ergEüijk aardewerk werd niet Ln: Nederland, maar in Duitsland
gemaakt 9 voornamelijk te Siegburg bij Keulen. Van de 13e '- 16e
eeuw werd hier veel "export" aardewerk gemaakt, o,a. de beken-
de Jacoba-kannetjes en veel ander drink- en schenkgerei.
Veldflessen zijn echter vrij zeldzaam, wellicht door het feit 9

dat zij op lange tochten gemakkelijk bz-aken, Men noemt ze ook
wel pelgrims-flessen, maar dit woord is te beperkt, omdat het
een grote categorie van reizigers uitsluit.
Veldflessen als zodanig zDn zeer lang. in gebruik. Hier te lan-
de waren zij reeds bij de Romeinen bekend, terwijl in het museum
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in het vele scherfmateriaal uit Arnhem1s binnenstad ook scher-
ven z~n van exemplaren uit de 12e tot 14e eeuw.
De vindplaats is merkwaardig, niet zozeer dat het de Hoofdstraat
is (deze weg is immers al vele eeuwen in gebruik) 9 maar door het
feit, dat deze zo dicht bij "Het Wapen van Athlone" ligt. Was
hier in de Middeleeuwen een herberg of rustplaats en is de veld",
fles daar verloren of in een greppel gevallen? Het kan ook
z~n, dat de laatste eigenaar niet b~ster tevreden was over de
inhoud waarmee men z~n fles weer had gevuld en b~ het proeven
het ding in woede heeft weggesmeten 1 Wie nu z~n fles ter
plaatse laat vullen, zal dat wel niet meer doen ~
Het is verheugend, dat de beide schenkers, dank zijhun oplettend-
heid, twee zo merkwaardige stukken uit de Middeleeuwen voor ver-
loren gaan hebben behoed.
De voorwerpen hebben thans in het Historisch Museum voor Gel-
derland de plaats gekregen, die hun toekomt 0 Zijzijnbeide ten~
toongesteld.

--=I=--

BISSCHOP STAAL HEP~ACHTo

Op 24 juli 1956 heeft de Katholieke Radio Omroep in het pro-·
gramma IlZonnewijzer"een uitzending gewijdaan de oud-Ve Lpenaar ,
Mgr. W.J. Staal S.J. 9 naar wie de Bisschop Staalschool in de
Nieuwstraat is genoemd. De familie Staal woonde jarenlang in
e~n smeder~ in de 9ranjestraat, dest~ds Schuinseweg geheten,op
de pl.aat a.waar- nu de R.K. kleuterschool staat.
Op ons verzoek werd ons de tekst v~~ de uitzending ter publica-
tie in de lVID]''DELINGENtoegezonden. Een woord van dank aan de
Heer L. Radersma, Hoofd afd. Omroepdienst der K.R.O. is hier ze-
ker op z~n plaats.

22 JULI 1897, MGR.W J.STAAL S.J. TE BATAVIA BEGRAVEN.
door J.Valk, Hilversum

Toen op 30 juni 1897 de Apostolisch Vicaris van Batavia, de 57-
jarige Mgr. Walterus Staal, voorgoed de ogen sloot, kon men
zeggen, dat h~ z~n taak had volbracht.
Want deze bisschop stierf aan het einde van een vermoeiende vorm-
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reis over de Kei eilanden. Hij stierf op de boot, die hem naar
Batavia had moeten brengen .... aan uitputting. 'Zijn kr-achten ç d.ie
hij aan demissie had gegeven, waren opgebruikt in '25 jaren van '
harde arbeid... ' , '
WalteIUs St3.al, te Velp geboren, had zich al vroeg aangetrokken
gevoeld tot het priesterideaal. Hijwas 18 jaar,t oeriihij , na
zijn opleiding aan het klein semenarie te Culemborg, in hëtno-
viciaat van de Jezuieten te Ravenstein trad. '
Drie jaar later werd hij naar Vals in Frankrijk gezonden omdaar
zijn ph.i.Loaophi ache studies voort te zetten. Na'beëindiging van
zijn studies verzocht hij naar de missie V&'1 China te worden uit-:-,
gezonden. " ," . , ,',
Dit verzoek werd echter afgewezen. "t Zou tien jaar duren vóór
hij zijn ideaal in vervulling zou zien:gaan. En't werd niet "
China, maar Indië .. o. Pater Staal was 32 jaar9.toen 'hij, in
gezelschap van Pater van Rijckevorsel,de reis naar Batavia a~-
vaar-dde , "
Hij kreeg het eiland Banka, met zijn grotendeels Chinese bevol-
king, als werkterrein toegewezen. Maar dat terrein hield niet
op bij de grenzen van het eiland. De statie, Soengeislan, die
aan Pater Staal was toevertrouwd, omvatte nameLijk behalve ge-
heel Banka, ook Riouw, de Oostkust van Sumatra , Palembang,Ben-
koelen, Billiton en een stuk van West Borneo, tezamen een ge-
bied vormend, dat tienmaal groter Was dan Nederland.
Mell_Qegrijpi,~dat ,_wil.de men de katholieken Van dat uitgstrekte
gebied inde gelegenheid stellen hun godsdienstplichten te ver-
vullen, er ont zett end veel werk verzet moest worden. ,
Voor pater Staal, die het leeuwendeel op zich .nam, qetekende
het~ reizen en nog eens reizen. Acht maanden van het jaar was
hij gewoonlijk op dienstreis, wat gelijk stond aan acht maanden
gebrek, vermoeienis en ongemak: Maar Pater Staal was mi~sio- ,
naris in hart en nieren en hij telde de zwarigheden niet. llij was
een ijverig priester, voor'bee.Ld.i.gin de nauwgezette' vervulling
van zijn plichten. '
Wanneer hij na een tocht van dertig uren in een wankel vaartuig-
je door de wildernis, voet aan wal zette, kon zelfs de branden-
de hitte hem niet ervan weerhouden eerst de H.Mis'te gaan le-
zen alvOrens IUSt te nemen...•
In 1885 werd de Westkust van Borneo afgescheiden van Soengeis,.-
lau en tot zelfstandig ke'rkdi st r-Lct verheven. Pater' Staal werd
aangewezen hier de nieuwe statie op te richten. Singkawang werd
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thans zijnstandplaats, van waaruit hij zijnwerkzaamheden voort-
zette. Ook nu weer moest hijreizen en trekken om de verspreide
christenen te kunnen bereiken, vooral toen ook Medan tijdelijk
bij zijngebied werd getrokken. -
't Was in januari 1893, dat Pater Staal werd overgeplaatst naar
Medan. Rijbleef er niet -lang. In oktober van 't zelfde jaar
werd de missionaris namelijk naar Batavia geroepen. EO daar ont~
ving Pater Staal de mededeling van zijneervolle uitverkiezing.
Mgr. Claessens had, gedwongen door zijnhoge ouderdom en licha:...·
melijke zwakte, de R. Stoel verzocht hem van zijntaak te onthef-
fen. Pater Staal was thans door Rome aangewezen als opvolger van
de grijzebisschop, en benoemd tot Apostolisch Vicaris van. Ba-
t avi,a,
In november ontving Mgr. Staal, die naar het vaderland was te-
ruggekeerd, te Culemborg de bisschopswijding uit handen van de
Utrecht se aartsbisschop Mgr. Sm.cker-sv;,
Teruggekeerd in Indi€!was Mgr. Staals eerste werk~ de voorberei-
ding tot het toedienen van het R.Vormsel. N~andenlang door-
kruiste de bisschop zijnuitgestrekte vicariaat. Veel werd er
van zijngez~ndheid en krachten geëist. Maar hij schrok voor geen
vermoeienissen terug. Aan het einde van zijnreis kwam hij op de
Kei-eilanden aan. Ook op deze eilanden diende Mgr. Staal over~
al hetR.Vormsel toe. Maar' toen schenen zijnkrachten uitgeput.
Rijwerd door zware koortsen aangetast en doodziek moest men de
bisschop naar het vaartuig dragen, dat hem naar Batavia zou
brengen.
De reis naar Batavia werd niet meer aangevangen. Maar de reis
naar de eeuwigheid werd aanvaard. Diezelfde middag stierf Mgr.
Staal aan boord van het vaartuigje. Slechts een medebroeder was
bij zijnverscheiden aanwezig. Zo stierf een bisschop, die alles
wat hij beZat, aan zijnmissie had geschonken. Zijn stoffelijk 0--

verschot werd naar Batavia overgebracht en daar. op 22 juli met
grote plechtigheid ter aarde besteld.

DE KAART VAN REr RHEDERBOS (1649)
door H. Kerkkamp.

De belangstelling voor de geschiedenis, welke ons Gemeente-be-
stuur heeft getoond door het aankopen van de mooie en belangrij-
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ke kaart van de bossen der Rheder en Worth-Rheder mark, heeft
het Bestuur van onze Oudheidkundige Kring,en ongetwijfeld ook
de leden, zeer verheugd 0

De kaart is na restauratie thans - wie wist tevoren van haar
bestaan? - voor ieder, die ernstig studie maakt van de histo-
rie van onze streek, te raadplegen 0 Z~ kan op vele vragen
antwoord geven.
We menen in het gel~kt~dige markeboek, waarbij zijeen prachti-
ge illustratie vormt, gevonden te hebben, waaraan z~ haar be-
staan heeft te danken. liVe lezen:
1644. HAlsoo door daegelixe experientie bevonden wordt dat
door mennicht en van hoeven ende maelen in het reederbos«hier
is het worthreder bos daaronder begrepen.sc4r.) t' selvigenae
behooren niet wordt bewaerdt, waerdoor onder de maelen in het
deylen versche~dene dispuyten gemoviert worden ende also het
apparent is, dat om gelijcke redenen ende motiven het Wort reder
bosch van Reeder bos is gesepareert geweest,
Soo is b~ vice Holt richter, Vorsteren ende maelen geresolviert
ende goet gevonden dat het reeder bos van gelijcken in twee dee-
len sall gestelt worden, ende sall het alle Er;fgen vrij staen
alle haere hoeven in een deel te mogen hebben; nlettegenstaen-
de die voorsz. hoeven onder het eene ofte andere slach hebben
gehoort, blijevende nochtans de gerechtigheijt van reederbosch en-
de de velden in alles ongepraeindiceert ende dese deylonge te
maeckcn ende uijtvoer van dit werck te bevorderen sijnneffens Vi-
ce Holtrichter ende Vorsteren gecommitteerd den Heer van Roseri-
dae.l , den Heer van lViiddachten,scholtus van Reeden, Gaert Otters
ende Hendrick Hendrickszen .•.•"
Onenigheid over de verdeling van het hout zou dus de reden z~n
geweest, dat Rheder- en Worth-Rheder bos gesepareerd waren, vol-
gens de bosschr~ver, die in deze wel de mening van het markbe-
stuur zal wee.rgeven , Wat wist men ook van de oude honderdschap-
pen, die hier langs de Veluwezoom ten naastenbij even groot wa-
ren en voor elke gemeenschap een voldoende oppervlcl~te weiland,
bouwland (de oude enken), bos en heidevelden omvatten?
Toch ging men in 1644 nog van de gedachte uit, dat aan Rheden
en Worth-Rheden elk de helft der gemene bossen en velden behoor-
de, maar de kennis van de juiste grens schijnt in de loop van
zes, zeven eeuwen te z~n vervaagd. Niettemin moet er een zeke-
re traditie zijngevolgd: men deelde in Rheeder- en Vifortreeder-
bos. Zolang er ruimte en overvloed bestonden, ging alles goed,
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doch bijde toeneming der-bevolking werden de bossen uitgeput en
ontstonden de meningsverschillen, de disputen en wrijvingen,
Hieraan nu zou de commissie een einde maken door het bepalen
van een (nieuw_e)_-grenslijn_en het verdelen van de twee stukken
in blokken. Zij,die in verschillende blokken deelgerecht igd wa-
ren, mochten hun belangen in een deel verenigen. Herverkaveling
zouden we het tegenwoordig noemen~ doch hier niet van de grond-
eigendom~ maar van-de deelgerechtigheid in de houtkap.
Deze commissie - dit nemen we voor zeker aan - riep de hulp in
van een landmeter. Het resultaat van gezamenl~k overleg en ar-
beid is de kaart, die de gemeente aankocht.
Op de kaart lezen we in de hoek der verklaringen o.a.: IINaermij-
nes erachtens ten insighte van melio ratie soude die deilinge
fellen vollgens die roode Puncten. De reedenen daer van worden
in bijgaenmemoriael Veraalt en was onderteickent

Gestelt door mij J •van Lindt
Gesworen Landmeter des Furstendoms Gelre"o

nDie roode Punckt en" vormen een lijn zuid-noord in het midden van
de kaart, langs de Holbankse weg en verder door het Tasselt.
Ook de memorie is bewaard gebleven en wel in een bundel stukken
van de mark ten Rijksarchieve te Arnhem. We lezen daarin o.m.:

"Dat mijnes erachtens die deilinge behoerde te blijven voor het
vmsterdeel die thosamen gestelde letteren (de blokken in Worth--
Rheder mark z~n met letters aangegeven) tot lar~s deroode punc-
ten. Secundam notam i niettegenstaende het selve 2482 roeden
grooter is als die rechte Helfte. Ende sulx ten insighte van de
melore.tie ende omde bequaemheit van die sche~dinge vallende de-
selve alsdan langs eenen Wegh soo recht naeden tasselt is op-
schijt'''a
"Die deilinge behoerde te blijven".- Was de Holbankse weg dus
reeds de te voren aangehouden grens tussen beide marken?
Volgens de oudste gegevens kwamen de erven van Rheden en Worth-·
Rheden reeds gezamenl~k ter holt spraak. B~ de deling van het
hout en later van de penningen der hout opbrengst werden de mar-
ken echter streng gescheiden gehouden. In de laatste eeuwen
vatte de mening post, dat Rheden 2/3 en Wortb-Rheden 1/3 van
de totale mark toekwam. Toen de heer Gregory in 1885 vermoede-
lijkdezelfde oude kaart in een markevergaderingter tafel bracht,
erkende niemand de daarop aangegeven grens als juist. Niemand
bevroedde, dat de kaart verm.•_uit het eigen oude archief afkom-

--
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stig was., ft Is met die grens een wonderlijke geschiedenis ge,·
weest 0, Wijweten echt er reeds teveel plaat sruimt e gevergd te
hebben.

HISTORISCHESPROKKELINGEN,

door R.H. HOFENKojArnhem,

IV. Een zeldzaam jubileum,

Op 11 dec 0 1858 was er een geweldig feest in de school te
Rheden.De Heer D.B, van Snoekeveld vierde namelijk het 50-ja-
rig jubileum als Hoofd van genoemde school, Toespraken" 'door
school opziener en gemeentelijke autoriteiten, vele geschenken en
een zilveren medaille,
De 200 schoolkinderen van Rhëden en Rhedersteeg werden getrac-
teerd op chocolade en wittebrood,
"s Avonds mocht de jubilaris aanzitten bij een feestdis door bur-
gemeester Brantsen gegeven op het huis Rhede.r-oor-d,

(Prov,Archief9 gem,versl~ 1858)

V. Het, dorp Dieren gered,

Op 10 deè. 1851 ontstond er een geweldige brand in de li-
keurstokerij vanSevenstern. Twee knechts van kastelein West-
hof beklommenmet .Levenegevaar het gloeiende dak en leidden van-
daar het blussingswerk met goed resultaat.
Ze werden in eeri vergadering' van B.en W• openlijk gehuldigd als
"redders van het dorp DierEmvan een verschrikkelijke ramp11 c

Hun namen werden in It openbaar vermeld: Pauwel Brinkhorst en
Cornelis Schoenmaker, Elk kreeg van het gemeentebestuur vijf,
gulden beloning,
Opmerking, waarschijnlijk was Westhof kast el.ei.n in "De Kroon",
Later was er een hotel-restaurant van Westhof tegenover het
station. Een andere bekende herberg in de eerste helft van de
vorige ':eeuw was "de Koppe.Lpaar-dan'", waar Hupkes kastelein was.
Deze herberg was gelegen aan het Marktplein.

(Prov.Archief; gem.verslag 1851)

VI. Dominee als conscrit.

Op de lijst.van lotelingen voor de lichting 1811/12~ bestemd
voorde armee van Rusland,komt voor de bekende dominee Kreenen



uit Velp (Ke rkkamp blz ..148 en 1.49) met ;de volgende gegevens s
naam: Kreenen Evert;· oonacr-LptLes. 1808; . ~eboren: 9 april 1788;
lengte. 5 voet 9t duim ( 1 m.8?); vader-s Arend Kreenen; moederg
Maria "Hogevor-et; ber-oep vader: ijzerwinkelier;beroep conscri tg
predikant ; woonplaats vader: Har-derwijk; woonplaat sconscri t s
Velp; aanme.rkf.ngs is getrouwd. - .. ..
Misschien is de laatste aanmerking, misschien ookihe't beroep van
de conscri toorzaak geweeat, dat dominee een droevig lot aan
Moscowaof Beresinabespaard is gebleven.

(Rijks"archief en Archief de Steeg)

VII. Bevolkingscijfers uit de Franse tijd.

Kanton Velp .4067 inwoners onderverdeeld in
A. mairie Velp 2249:Lnw. (dorp Velp 1944~ dorp Rosendael 305)
B. mairie Dieren 1818 inw. (dorp Dieren 772~ Rheden ë.a.663?

Ellecom c.a. 240, Spankeren met Laag Soeren 143) .
Het arrondissement Arnhem, dat de gehele Veluwe omvatte + Kan~·
ton Zevenaar had 74502 inw. (de stad Arnhem 9437)
Het gehele departement de I! I81e supér-áeur- telde 192648 inwo-
ners. ). (Geld. Volksalmanak

VIII. Na de tocht naar Rusland.

nDe prefect van het Departement van den Boven IJssel
brengt ter kennisse, dat het Z.M. den Keizer goedgedacht heeft
een lichting van vijftien duizend Paarden tot herstel van de Ca-
vallerie te bevelen. Dat dit departement daarin is aangeslagen
voor 85 dragonder- en ligte Artillerie-paarden en voor 95 ligte
Cavallerie-paarden, waarva:n de e~rste de grootte zullen moeten
hebben van één Metre 529 tot 556 lV"Jillimetres of 4 voet 1~ tot
11i- duim Rhijnlands, en de laatstgenoemde van één Ivletre 459 tot
513 Millimetres of 4 voet 7 3/4 tot 10 duim insgeljjksRhjjnland-
se maat , : Deze paarden moeten 5 tot 10 jaren oudeiivrij van ge-
breken zjjn. De Keizer heeft de indemniteit der "Dragonderpaar-
den bepaald op 350 francs en die der ligte Cavallerie óp300 .
francs.
Gegeven te Arnhemden 14 Januari 1813, de prefect Andringa de
Kempenaer11. .

Opmerking; Bij de opgave van de maten der paarden zien we hier
het door Napoleon ingevoerde metrieke stelsel,gebruikt naast de.
oude Rijnlandse maten (1 RijnLvoet =32~4 cm).

(Rijksarchief en Archief de Steeg)
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K RJj\JG]\lJ E U\;YS
Sedert het verschijnen van de laatste MEDEDELINGEN"werden als
lid ingeschreven~

W.J. BaY~er, Velp
A. Berkenpas, Zelhem
E. Br~l, Rozendaal
NQ F. Cambier van Nooten, Velp
Mevr. M.W.Gambier van Nooten-
van der Hardt Aberson, Velp
H. Enklaar, Di'erEm
F.W. van Heer-i.khuyzen, Velp
B.A.Honing, Velp
Mevr.J. Hupkes-Geerlings5

Dieren

D. Leusink, Velp
EefJ. van Maanen, Velp
S.' Oosterhaven, Rheden
J.S. Oostra , de steeg
C.J.Baron van Schimmelpenninck

van der Oye? El.Lecom,
J.A.C. Sleyster? Velp.
E. Ti:mmermàns,Hengelo (0)
B.Troost, Velp.
Mevr. H.P. vanZadelhoff-

Baerends; Dieren.
J.G.Leeman, Dieren

Afgeschreven werd:
G.G. van de Hengel, de st eeg.- Het aant al leden bedraagt

thans 163.

O~~E EERSTE UITGAVE.

Ons medelid, tevens bestuurslid, de heer A.vander BURG, ge-
boren Ellecommer, heeft zich terdege verdiept' in de historie
van z~n woonplaats.

In november 1955 hield h~ een lezing over OUD-ELLECOMin het
mooie kerkje aldaar en is daarna verder gegaan met' het verzame ..·
len van historische gegevens over de kerk en het dorp.

Het resultaat kunnen wij U binnenkort aanbi.edens
een keurig boekje, prima: stencilwerkj genaaid in een aantrekke-
lijk omslag. Zelfs- illustratie' s .ontbr eken niet.
Voor f 2.50 kunt U het aanschaffen.

Daartoe vindt U een intekenbÜjet bijgevoegd in 'deze MEJ)EDELIN;..
GEN. Van aanschaf zult U geen sp~t hebben.

Nog nimmer verscheen er een geschiedenis van Ellecom.

Zorgt, dat U onze eerst e uit gave in uw bezit krijgt l
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TERNAVOLGING.

De Heer W.Th.C. Zimmerman, oud-burgemeester van Rhaden, lid V&.YJ.

onze Kring, schonk ons een twaalftal mappen met diverse be-
acheLdene gedenkboekjes , fe est programma"s 9 jaarverslagen, e ~d,
Hij heeft hiermee onze Kring een grote dienst bewezen. En een
voorbeeld gegeven, dat navolging verdient ~

WATWENSTU?

Het Bestuur wil gaarne weten of er in de ledenkring ook wensen
leven betreffende onderwerpen, die men behandeld wil zien,spre-
kers, die men wil horen, plaatsen, die men wel eens wil be-
zoeken etc. etc.
Op een bDgevoegd verzoekbiljet kan ieder lid zDn of haar wen-
sen kenbaar maken. Maakt U er gerust gebruik van o

._----,-

ONZ E ZOME RTOCH T.

Degenen~ die in februari de lezing van Prof.Edelman
gehoor-d hebben over De ontginningsgeschiedenis van de
Veluwse zandgronden, zullen ongetwijfeld benieuwd zijn
om in natura het toen behandelde te aanschouwen.

Maar ook zij, die t oen niet aanwezig waren en in de bla-
den lazen, hoe uitermate be.Langwekkenddeze 9 voor haast
ieder onbekende stof bleek te zijn, zullen graag een ex··
cursie op dit gebied meemaken.

Welnu, daartoe is gelegenheid !

Ir. J.C.Pape te Ede heeft zich bereid verklaard als lei-
der op te treden van een zwerftocht per. bus op

ZATERDAGMIDDAG6 JULI a. s ,-
langs interessante objecten in de omgeving van zijn
wooriplaat s 0

De route voert - wijzigingen voorbehouden - langs de
volgende punt en:

1. Grafheuvel Valouwe.



2. Long fields~ oude akkers bD v~fsprong Wekerom.
3. Eng verkaveling b~ Meulunteren.
4. Lange smalle verkaveling bD Ederveen.
5. Dekzandrug bij de Klomp ~ ontginning van veengebied

uit ca. 1400 - 1500, en woonvlak van rendierja~rs
ca. 8000 v.Chr.

6. Grift van Bisschop David en Veen? Zuid van Veenen-
daal.

7. Rug van Maanen, met oude bewoning en het Maande rbr-oek ,
schaapskooien.

Een geri eflijkebus van de G.T •W. vertrekt OM 1 UUR vanaf
het busstation te Dieren en zal onderweg naar Velp de deel
nemers "oppikken".
Omstreeks HALF TWEE vertrek uit Velp. Terugkomst ongeveer
7 UUR. Instappen is mogelDk bD één der G.T.W. bushaltes.
(zie biljet)
De kosten zijnf 2.50 per persoon. Beperkte introductie
toegestaan.
Deelnemers worden verzocht bDgevoegd intekenbiljet aan
de secretaris te zenden en de kosten voo'rui.tte storten
op de girorekening van de penningmeester.


