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DANK AAN KERKKAlYIP
De heer H. Kerkkamp heeft, in verband met zijn hoge leeftijd,
zijn bestuurslidmaatschap van onze Kring beëindigd. Tijdens
de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 1981 bracht voor-
zitter drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck 'van der Oije hem,
namens bestuur en leden, dank voor de vele activiteiten,
die hij voor "zijn" Kring tentoonspreidde. Als mede-oprich-
ter en bestuurslid - Kerkkamp was tevens penningmeester
van 1954 tot 1964 - en ook als publicist heeft hij bijzonder
veel bijgedragen tot de groei en de bloei van de Kring.
Terecht werd mevrouw Kerkkamp in de hulde betrokken.
De redacteur van de Mededelingen wil, op zijn beurt, het
bestuurslid Kerkkamp hartelijk danken voor de vele kleine
en grote artikelen, die hij leverde voor ons Kringblad.
Die hebben er mede voor gezorgd dat het blad een veelgelezen
bron van plaatselijke en regionale geschiedenis is geworden.
De redacteur houdt zich overigens aanbevolen voor nog meer
publicaties uit Kerkkamps pen, ook nu hij een "gewoon" lid,
maar dan wel levenslang "van verdienste", is geworden.

Kruijswijk Jansen



EEN BEZOEK AAN HET KASTEEL ROSENDAEL OP 22 JULI 1705
medegedeeld door J. Harenberg.
In d~ vorige aflevering lieten wij de heren Beckeringh en
Bolhuis achter bij "het Costelijcke Coninghs Lusthuisje";
het door Marot gebouwde lusthuisje, dat door de Koning-
stadhouder geschonken was aan het echtpaar Johan en Janne
van Arnhem.
Onze bezoekers hebben Rosendael nog gezien, zoals het zich
vertoonde tijdens het leven van dat echtpaar.
Weinige jaren later was het Koningshuisje daar verdwenen
en werd toegepast als bekroning van de donjon. De parkaan-
leg werd ingrijpend gewijzigd door de opvolgers van de Van
Arnhem's, Lubbert Adolf Torck en diens echtgenote Petronel-
la Willemina van Hoorn.
We laten de heren Beckeringh en Bolhuis weer aan 't woord:
"•••• en sagen op de bergen het Costelijcke Coninghs Lust-
huisje door de heer van Rosendael getimmert, sijnde ront
met een Coupel en lanteeren, de Vensteren van Spiegelglas,
boven met een trans, waerom een ijseren leninghe: passeer-
den verscheijden meulens door 't water gedreven, quamen
voorts aen 't huijs te Roosendael, toebehoorend D.E.E. Hr.
Johan van Arnheijm Lantdrost van de Veluwe. sagen voort bij
de allee 3. Cascades, traden voor 't huijs dat seer oudt
is, en een balcon met een holle plaets heeft in een bloem-
tuintie aen een vijver daer niets fraijs als een digt ijperen
allee in was. traden in een ander tuin aldaer sagen wij een
fontien 13 voet hoog springende, hebbende rontom 8. potten
mede water gevende. Hier dight aen was een Huisje of grotte
met alderhande Seegewassen op geset, waer in een Spiegel
was onder en stael lijck cost uitschieten op de gene die
sich spiegelde, en onder in de gront en aen weersijden
waeren pijpjens om emant nat te maken, werdende aen de
slinkerhant bij de ingangh door den Hovenier met drie kraan-
ties gedirigeert onder 4 iseren Rek, voor dese grotte die
boven oock met seegewassen waer, waeren 10 pijpjes, voor de
grotte waren 20 Cascaden. gingen langs 16 trappen op een
tuin langs een grotte geute met Cascaden, sagen een tuin met
••• naenties, en een taxis bomen alleë à 30 voet Hoog, be-
sagen doen d'Orangarie, waerbij een visVijver aen een
fontein met 4 Cascaden niet dieper als 3.vierdendeelvoet;
hier tegen over waer des Koningins Cabinette sijnde
beschildert, met een fraije rustbanck onder een alcove met
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een gordijn, int eijnde was des Koningins pourtrait; boven
een fontein back op en neer gaende als een slee,-in dit
teekamertie waer allerhande goedt van porcelein, als Com-
men, copjes, lepelen, candelaren, Lanteernen, soutvate etc:
sagen doen een vijver ande voet van de bergh rontom met
alleen en verscheide Cascaden. een fontein springende als
een Cuickenkcrf,rontom in de gront met pijpen en op de
trappen, in 't midden van de vijver borrelde mede een dicke
straal water om Hoog. sagen noch verscheijden fraije gesich-
ten van vijvers en alleën, traden langhs 27 trappen in een
huisje op den bergh rontom was een sterenborg of schans van
alleën met Heegen, en van dit huisje sagh veer na beneden
door een lange alleë tot aen den invaart wel soo langh als
oude Ebbingestraat (te Groningen). bovenaende Solder van
't Huisje was een roondeel met een geschilderde Arent vast,
waer op stont Ut aquila querit ordua (= het devies van Johan
van Arnhem). .
dese waer achtkandige Schilderie cost door het dack met een
touw door middel van eenige ijsere raden neergelaten werden
dienende dan tot een teetafel, passeerden na beneden een
vrugttuin, waer in een huisje met een rondeel, hoorden



ondertusschen een Wilewaal flortien (floreren = coloratuur-
zingen). besagen een Boom met 7 dicke stammen na de 7.
provintien, groot en klein sijnde, ick snede een LB aen de
provintie van Stadt en Lande (de bezoekers waren Groningers)
daer aen was noch een Strampel (= gevorkte tak) verbeelden-
de 't Lantschap Drenthe en noch een groote de Generaliteit.
Dit huis te rosendael met de Hooven leit an de voet der
Bergen, en is omringt met uitstekende veel alleen en
bosschen op de Bergen seer vermakelijck opgaende. besagen
een papiermeulen van Odolph Vorsters. kosten (= kochten)
een boeck voor 4 stuivers waer op dit geschreven is. Voeren
om 9 uiren weer wegh ••••• "
Het devies van Johan van Arnhem: "Ut Aquf.La ardua quaeri t ",
vrij vertaald "Zoals de adelaar opstijgt (naar de hemel)",
is - zoals zo vele in die tijd - ontleend aan de Bijbel.
We vinden haar bij Jesaja 40, vers 31 : Maar die den Heer
verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen op-
varen met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen,
en niet moede worden, zij zullen wandelen, en niet mat
worden. In het "treurdigt Over den Dood Van den Heer van
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Roosendaal" haalt Johannes D'Outrein dit ook aan: "Het
gene Hy dikwerf schreef: Sy, die den HEER Verwagten

(In hope en in geloof) die sullen
hunne kragten
Vernieuwen, en, gelijk de vlugge
Adelaar,
Sig heffen hemelwaart. Dit word
Hy nu ontwaar.

N.:B. De beide afbeeldingen "Gezicht van
den Tuyn van Rozendael te zien uyt de
Groote Zael" en "De Grotte en Fonteyn
van Rozendael, boven bij de Vergulde
Fonteyn" zijn uit "Wegwijser door de
Heerlijkheid Roosendaal" door Johannes
D'Outrei~ (3e dr.), Amsterdam, 1718.

IN SPANKEREN GEEN KROEG!
door E.J. Kruijswijk Jansen
Hendrik Jan Hummelman, bakker en kruidenier te Spankeren,
wonende op No. 68 richtte op 24 april 1916 het verzoek aan
Burgemeester en Wethouders van Rheden, met ingang van 1 juni
1916 sterke drank in 't klein (per glas) te mogen verkopen
in zijn pand. Hij had daarvoor twee vertrekken beschikbaar
en hij was genegen, indien die niet aan de eisen zouden
voldoen, ze te verbouwen.
Hummelmans dorpsgenoten waren het helemaal niet eens met
diens plannen. Zij staken de hoofden bijeen en stuurden
het volgende bezwaarschrift naar het gemeentebestuur:

Aan Heeren :Burgemeester en Wet-
houders van Rheden.

Geven met de meeste Hoogach-
ting te kennen:

De ondergeteekende alle hoofden
van gezinnen en wonende te Spankeren:

Dat zij hebben gezien dat door
H.J. Hummelman alhier is aangevraagd aan UEd.Achtb.
om vergunning tot verkoop in het klein van Sterken-
drank in het pand No. 68 alhier. '



BURGEMEESTER EN WETHOLIDERS VAN RHEDEN;
Weder voorgenomen het verzoekschrift van H.J.
Hummelman te Spankeren, waarbij deze vergunning ver-
zoekt tot verkoop van sterken drank in het klein in
eene localiteit van zijn perceel no. 68 aldaar;
Overwegende, dat het maximum der in deze gemeente
te verleenen vergunningen nog is overschreden en
reeds uit dien hoofde de gevraagde vergunning
moet worden geweigerd;
dat bovendien de localiteit niet voldoet aan de

'J Dat zij beseffen het groote ze-
delijk gevaar vooral ook voor onze jongeren en
dit te meer nog nu Spankeren een fabriek in aan-
bouw heeft waar een tamelijk groot en meest al
vreemd personeel zullen komen arbeiden.

Dat ons rustig fatsoenlijk Span-
keren wanneer er bovendien een Herberg met vergun-
ning komt het tooneel zal worden van vechtpartijen,
bachanaliën en vernieling en ook de armoede onzer
in betrekkelijk goede omstandigheden levende be-
volking zullen toenemen.

Dat als gevolg hier van ons
dorpje wat nu een lust oord is en door vele als
zoo danig wordt bezocht~ gemeden zal worden
waardoor schade zal worden geleden door onze
gemeenschap terwijl slechts een persoon bij al
deze Elende voordeel heeft.

Wij ondergeteekende Aanzienlijken
en geringen, werkgevers en werknemers wij vragen
Uwe Weledel Achtbaren onderdanig deze vergunnlng
niet te willen verleenen. Wij leven thans geluk-
kig zonder Kroeg en hebben nu geen politie noodig.
't welk eerbiedig verzoekende:

(volgen de namen)

De ondertekenaars van deze brief, ingekomen op 5 juli 1916
en door mij letterlijk overgenomen, konden al spoedig ge-
rust het hoofd nederleggen, want op 13 juli 1916 onder-
tekenden burgemeester H.W.de Joncheere en secretaris
C.J.de Lang Evertsen het volgende stuk:
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eischen gesteld krachtens artikel 6 der Drankwet;
Gezien artikel 8, sub 1 en 8 der genoemde wet;

bes 1 u i ten
de gevraagde vergunning te weigeren.

De fabriek, die in 1916 in aanbouw was, was de N.V. Email-
leerfabriek "De Ysel", kortweg Edy genaamd. Directeur was
de heer A. Schotsman. In de 70-er jaren is de fabriek ver-
kocht aan het Hagemeijer-Concern en daarna langzaam afge-
stoten en vervolgens gesloopt.
(Gegevens ontleend aan het Gemeentearchief van Rheden)

DE LOTGEVALLEN VAN TWEE PORTRETSTUKKEN
door H. Kerkkamp
Tot + 1970 hingen in de consistoriekamer van de Ned. Herv.
kerk-aan de Kerkstraat te Velp twee olieverfschilderijen
in vergulde lijst: ds. van 't Sant in toga en diens echt-
genote in de dracht van die tijd, met kapje. Goed geschil-
derd. Ze moeten welgelijkend zijn geweest.
Dominee Hendrikus Jacobus van 't Sant deed als candidaat
zijn intrede te Velp. Het was zijn eerste en enige gemeente;
hij vierde er zijn 40-jarig ambtsjubileum en woonde al die
jaren op de aloude weem. In zijn tijd werd de nieuwe kerk
gebouwd en viel de Afscheiding. Hij overleed op 19 sept. 1866.
In de "Historie van Velp en Rozend~al" kan men lezen, dat
hij bij dat ambtsjubileum een bijbel met zilveren klampen
van de gemeente ten geschenke kreeg. De portretten werden
in 1866, na het overlijden van de predikant, door zijn
kleinkinderen geschonken "Benevens de" bijbel, het jubi-
leumgeschenk. Deze heeft in de consistoriekamer gelegen,
doch is thans spoorloos.
We ontleenden deze gegevens verm. aan de memoires van
C. Thomassen, de eerste die korte stukjes over onze plaat-
selijke geschiedenis te boek stelde, vele jaren lid van
de kerkeraad was en zoveel dichter bij dat verleden stond.
We hebben ons afgevraagd: wie kan die portretten geschil-
derd hebben? 't Was stellig de eerste de beste amateur niet.
We kwamen op de portretschilder van grote naam, Taco Schel-
tema, de stichter van de landgoederen Schoonoord
en Schoonenberg. Dominee en hij waren vele jaren dorps-~
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genoten. Het is van hem, Taco Scheltema, bekend, dat hij
op latere leeftijd z'n doeken niet meer signeerde. En op
de portretten viel geen naam te ontdekken. Te Brummen,
waar S. tevoren woonde, hing ook een portret van een
predikant van zijn penseel in de consistoriekamer. We heb-
ben de schilderijen eens met een kleinzoon van S. bezichtigd
en deze was van oordeel, dat ze best van zijn grootvader
zouden kunnen zijn. Doch wijlen mr. A. Staring, een kunst-
kenner, kwam later tot een tegengestelde mening.
Het zal een tiental jaren geleden zijn, dat een Kringlid-
ouderling ons meedeelde, dat de schilderijen afgenomen
zouden worden: de kerkeraad was er op uitgekeken. Aanlei-
ding tot een gesprek er over was verm. het brokkelig wor-
den der lijsten. De doeken zouden worden opgerold, maar
wel goed bewaard blijven.
Dezer dagen werden we weer met de portretstukken gecon-
fronteerd.
Ze bleken wel uit de lijsten te zijn genomen, doch niet
van de ramen losgemaakt. Er waren een paar gaten in ge-
stoten, die gerestaureerd moeten worden. Schr. kreeg de
vraag, wie de geportretteerden voorstelden. Aan deze
werd in de oude consistoriekamer een plaats ontzegd, maar
die zal hun in de nieuwe aanbouw van de kerk weer toege-
wezen worden. 't Is tenminste de bedoeling.
Zou een burchtheer een voorouder uit zijn Ahnengalerie
willen missen? De beeltenis is hem "poesaka". Hij zal haar
bewaren en er over waken, zolang het hem gegeven is.
Met de restauratie is belast de heer C. Jacobs, restau-
rateur, bekend bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Na de afname van de schilderijen is geconstateerd, dat
de mening dat een signering ontbreekt, niet juist is. Maar
ze is zo onduidelijk, dat het wel lijkt, dat ze bij een
vroegere restauratie werd overgeschilderd. Slechts als het
licht er schuin op valt, is doordat de richeltjes van de
verf eni~e schaduw geven, met moeite te lezen: "G. Bot
(of Buit) Kuijl. 1859". Ten gemeentearchieve kon men de
naam van de schilderes (?) als inwoonster van het dorp
niet ontdekken. Toen bij onze navraag de naam Buitendijk
viel, was het mysterie spoedig opgelost. Het is een schil-
der met een dubbele naam, die aldus signeerde en de raadsel-
achtigheid veroorzaakte, doordat hij het eerste deel van
zijn naam meestal afkortte.



Het vaststellen van de naam van de schilder was daarna
spoedig geklaard.
In Pieter Scheen: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars,
1750-1950, wordt onder de naam Kuijl o.m. het volgende
vermeld: Gijsbert Buitendijk Kuijl, geb. Hardinxveld 3 no-
vember 1805, overl. Arnhem 23 april 1884. Woonde en werkte
in deze stad van 1836 - 1884. Leerling van H.J. van Amerom
(tekenaar en graveur), daarna vijf jaar van de Antwerpse
Akademie onder M.L. de Bree. Schilderde portretten en his-
torische en vooral bijbelse voorstellingen. Tentoonstellingen
te Amsterdam en Den Haag. Het Gemeentemuseum te Arnhem bezit
verschillende van zijn doeken: familieportret (1834), portret
van zijn vader (1845), portret van zijn moeder, portret van
Q.M.R. Verhuell.

AFBEELDINGEN GEZOCHT
door H. Kerkkamp
Volgens dr. Stoet "Nederlandsche spreekwoorden en gezeg-
den" is het historisch juist, dat een koe wel eens een haas
gevangen heeft. Met die hoop op succes doen we de volgende
oproep: lee Bij het zoeken naar bouwstoffen voor een plaat-
selijke geschiedenis ontdekten we + 192) een fraaie tekening
(van 1 pag. grootte, in zwart met letters en versieringen
in wit uitgespaard, zonder bijbehorend artikel) van de
gotische grafzerk van Wijnand van Arnhem bij de Oude Jan te
Velp in een jaargang van een tijdschrift. Waarschijnlijk
het Nederlands Familieblad; mogelijk ook De Nederlandsche
Leeuw of De Navorscher. Toen we van deze tekening gebruik
wilden maken, konden we haar niet terugvinden. Wie kent
deze of een andere goede afbeelding?
2e. Een bevriend architect schreef eens een artikel over
de tekenaar Stellingwerf. Hij noemde daarin ook een teke-
ning van de oude kerk te Velp, die hij in een collectie
had aangetroffen. Hij verzuimde echter op te tekenen wààr.
Naspeuringen bleven zonder resultaat. Kan iemand ons in~
lichten? Gaarne bericht aan de redactie van de Mededelingen.
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EEN RAADSEL OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS TE VELP
door E.J. Kruijswijk Jansen
Werkgroepjes, samengesteld uit leden van de Kring, hebben
in de afgelopen maanden foto's gemaakt en die gedocumen-
teerd van merkwaardige grafzerken e.d. op oude begraafplaat-
sen. Mevr. Th. A. van Houten-Jeltes en de heren E.J. Bon-
gers en Adr. Kolkman deden dat op de oude begraafplaats
aan de Pinkelseweg te Rheden, de heren J.J.M. Aalders en
E.J. Kruijswijk Jansen op de begraafplaats aan de ReinaId-
straat te Velp. Gemeentearchivaris W.J. Meijerink had de
supervisie.



Op de Velpse begraafplaats werden, tot verbazing der be-
schouwers, twee gelijke graven aangetroffen, beide voor het
echtpaar Peppinck-Hovestadt, een eindweegs van elkaar ver-
wijderd. De opschriften zijn nagenoeg gelijk: Hier rusten
Elisabeth Hovestadt, echtgenote van Jan Peppinck, geb.
Wageningen 12 jan. 1849, overl. Velp 8 sept. 1912 en Jan
Peppinck, geb. Velp 18 febr. 1847, overl. Den Haag 29 juni
1924. Het graf, dat in het noord-oostelijk deel van de
begraafplaats ligt, komt voor op de plattegrond van het
kerkhof en kan dus "het echte" zijn (foto 1). Het andere
ligt in het midden-oostelijk deel en is op de kaart niet
ingetekend (foto 2). Wie kan haar of zijn licht hierover
laten schijnen?

JAARVERSLAG 1980
Zoals gebruikelijk las de secretaris van de Kring tijdens
de algemene ledenvergadering het jaarverslag voor. Hier
volgen de belangrijkste mededelingen daaruit:
Dank zij een geslaagde propaganda-actie steeg het ledental
van 480 naar 542. De Heer J. Weyenberg te Velp was het 500
ste lid. Gememoreerd werd het overlijden van het oud-be-
stuurslid W. Zondervan op 21 augustus.
Lezingen werden gehouden in Dieren (G.B. Janssen over
"Steden in het keurslijf van muren en wallen" en drs. C.O.A.
baron Schimmelpenninck van der Oije over "De geschiedenis
van de Gelderse Toren"), De Steeg (H. Mooibroek over
"Gemeentelijke monumentenzorg" en J.J. Comijs over "Bijzon-
dere bomen in .Rheden en Rozendaal") en Velp (J. Venema over
"Het 'ontstaan en'de vorm van de Veluwezoom" en E.J. Kruijs-
wijk Jansen over "Volks- en Oranjefeesten in Rheden en Rozen-
daal ").
De Kring pleitte in een daartoe samengestelde brochure -
die'de landelijke pers haalde! - voor het behoud van de
Worth-Rhedense Brink. De secretaris, P.G.J. Breukink, nam
opnieuw zitting in het Comit~ K-12 te Dieren, dat met
hernieuwde moed de strijd aanbond voor het behoud van de
Mariatoren aldaar.
Dank zij steun van de gemeente Rheden en het Anjerfonds
Gelderland kon een diakast worden aangeschaft, die een
plaats kreeg in het Gemeentearchief. De diacollectie groei-
de aanmerkelijk, vooral door de activiteiten van de heer
J.J.M. Aalders te Velp. De erven van de heer H.W. Pieper
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en het bestuurslid E.J. Kruijswijk Jansen schonken aan de
Kring een groot aantal albums met afbeeldingen en knipsels
betreffende de historie van Rheden en Rozendaal. Die zijn te
raadplegen in het Gemeentearchief te De Steeg.

AFSCHEIDSGESC:HENK VOOR DE HEER H. KERKKAMP
Bij het vertrek van de heer H. Kerkkamp uit het bestuur van
de Kring werd hem, als blijk van grote waardering voor zijn
activiteiten, waarvan bestuur en leden meer dan 25 jaar
mochten profiteren, een geschenk aangeboden: een index op
Kerkkamps standaardwerk "Historie van Velp en Rozendaal",
verschenen in 1938. Daaraan was grote behoefte, want het
boek bevat zeer veel bijzonderheden, maar die zijn niet ge-
makkelijk terug te vinden. Een werkgroepje, bestaande uit
de bestuursleden mevr. J.C. Roosmaale Nepveu-van Apeldoorn,
Adr. Kolkman, E.J. Kruijswijk Jansen en W.J. Meijerink is
inmiddels met de samenstelling van de index begonnen. T.z.t.
worden over het resultaat van hun werk mededelingen gedaan.
In de pauze van de algemene ledenvergadering van 26 maart jl.
werden, door fotograaf R. Muis foto's gemaakt van a) het
bestuur, inclusief de leden van verdienste en b) alle aan-
wezigen, daartoe verzameld op het podium van De Beukenhof.
Het" zijn goede opnamen geworden. Afdrukken kunnen besteld
worden op de eerste bijeenkomst van de Kring in oktober a.s.
De foto's kunnen dan door de leden bekeken worden.

BOEKENNIEUWS
De Herfst zal schitterend zlJn, door Jan Siebelink. Uitg.
Meulenhoff, Amsterdam, 1980, 299 blz. f 29,50
Jan Siebelink werd geboren aan de Bergweg te Velp, waar
zijn vader een kwekerij had. Het is dus geen wonder dat
in zijn boeken Velp nogal eens een rol speelt. In dit boek,
mogelijk aantrekkelijke lectuur voor hen, die van droef-
geestige, met allerhande problemen rondlopende personen
houden, staat de bouw van de sporthal tussen de Bergweg
en de Schoonenbergsingel centraal. Vanwege de couleur
locale wordt dit boek hier vermeld.
12



HET GESLACHT GERRITSEN - GERRITZEN

Mevrouw W.H.J. Gerritsen-Harm, Veedijk 19, 5258 SV Ber-
licum (N.B.), gehuwd met de geboren Velpenaar A.M. Gerrit-
sen, heeft een genalogie samengesteld van het geslacht van
haar man. Wie weet, hoeveel Gerritsens er alleen al in Velp
gewoond hebben en nog wonen, begrijpt dat zij een groot
werk heeft verricht! Zij publiceerde haar arbeid in de nrs.
1, 2 en 3 van de 36ste jaargang van het tijdschrift Gens
Nostra , maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging,
postbus 976, 1000 AZ Amsterdam. TIe oudste Velpenaar in haar
studie is Thomas Peters, mulder en landbouwer, pachter van
de Van Lennepsmolen in 1682, in 1688 eigenaar van de boer-
derij ten zuiden van de Oude Jan "den Hoff ten Bogart".
Via Gerrit Thomassen werd de geslachtsnaam Gerritsen aan-
genomen. Jan Gerritsen (1818-1887) was o.m. eigenaar van
de boederij "Het Plaisier" aan de Gasthuislaan-Reinaldstraat.
Er staan heel wat historische gegevens over oud Velp in
deze studie. Bestudering aanbevolen!
TIeGerritzens, met een z dus nakomelingen van Gerrit I

Thomas Gerritsen, (1769-1828~ gingen er toe over hun naam
aldus te schrijven, vermoedelijk onder invloed van hun
inschrijving aan de Latijnse School te Arnhem; aldus Mevr.
Gerritsen.

NIEUWE LEDEN.
Mevrouw A.C. van der Brand, Velp
W.G. Besselink, Velp
C. Epping, TIe Steeg
H. Gerritsen, Velp
TIeheer en mevrouw drs. J. Jacobs, Velp
M. Jonkers, Velp
TIrs. L.J. Kuiper, Rheden
C. Lodder, TIieren
Mevrouw C.H. le Nobel-Mekkink, Velp
J. Schrijvershof, Rheden
Mevrouw J.B.C. de Vries, Velp
TIeheer en mevrouw P.E. Wolter, Velp
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ZAL DE DIERENSE MARIATOREN BEHOUDEN BLIJVEN?
Deze vraag zullen zich ongetwijfeld de vele Dierenaren
stellen, die het behoud van de Mariatoren aan de Hogèstraat
ter harte gaat. De kerk, die voor enkele jaren gesloopt
werd, liet een lege plek achter. Ook door de sloop van
het voormalige hotel De Kroon en de gebouwen van de bekende
brandewijnstokerij Sevenstern heeft de Hogestraat sterk
aan aantrekkelijkheid ingeboet. Wanneer nu ook nog de
Mariatoren verdwijnt - zeer belangrijk voor het silhouet
van het dorp vanuit het zuiden! - is de aardigheid er wel
af, om het zo maar eens te zeggen.
Toen de toren dreigde gesloopt te worden werd door het
gemeentebestuur als voorwaarde voor behoud gesteld dat de
Dierense gemeenschap binnen de tijd van 3 maanden tussen
de 15 en 25 duizend gulden bijeen zou brengen. Dat is ge-
beurd: er werd een actie gevoerd en het eindbedrag was
f 25.684,-. Een mooi resultaatl
De raad der gemeente sprak zich daarop zonder voorbehoud
uit voor herstel van de toren. Maar dat herstel werd niet
uitgevoerd. Thans gaan er stemmen op in de raad om de Maria-
toren te slopen. We vragen ons af of dat nu zo maar zou
kunnen. En gaarne pleiten we, met het opnieuw actief gewor-
den Comit~ K-12 voor behoud. Dieren kan deze toren niet
missen.

VOORBEELD TER NAVOLGING
De heer en mevrouw Schoenmaker-Zeewuster te Zutphen, leden
van onze Kring hebben de archivaris, de heer W.J. Meijerink,
p/a Gemeentehuis, De Steeg, een groot plezier gedaan.
Zij stonden een groot aantal oude fotonegatieven en foto's
af, weliswaar in veel gevallen met familieleden daarop,
maar die ook heel wat laten zien van het dorp Velp:
straten, huizen, schoolklassen, sportevenementen, op-
tochten etc. Er zijn vast wel leden, die ook oude foto's,
prentbriefkaarten, feestgidsjes, advertenties, uitnodigingen
etc. etc, bezitten. Daar maakt de archivaris graag afdrukken
of reproducties van; daarna worden ze desgewenst terug-
gegeven. Hartelijk dank aan de familie Schoenmaker en
eveneens van harte aanbevolen. Ook dia's zijn welkom, zowel
voor duplicatie als in de vorm van schenking.
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INFORMATIE OVER DS. A. VAN DEN ENDE GEVRAAGD
Dr. P. Boekholt, p/a het Nedersaksisch Instituut der Rijks-
universiteit, Westersingel 28-30, 9718 CM Groningen
werkt aan een studie over Adriaan van den Ende, predikant
in de laatste jaren van de 18de eeuw te Rozendaal. Hij was
later een figuur, die een grote rol heeft gespeeld in de
organisatie van het onderwijs in ons land.
Van hem is geen archief bewaard en ook in het archief van
de Herv. gemeente van Rozendaal is, naar hem werd medege-
deeld, niets over van den Ende bewaard. Datzelfde bleek
hem bij onderzoek in het archief van het Huis Rozendaal,
aanwezig in het Rijksarchief te Arnhem.
Van den Ende vluchtte in 1794 voor de Fransen met baron
Torck naar diens landgoed Petkum in Oostfriesland en
maakte daar, naar eigen zeggen, kennis met de onderwijs-
vernieuwing in Duitsland, waar hij later in Rozendaal en
in Nederland zijn voordeel mee deed. Over die reis en
wat Van den Ende van het onderwijs in Petkum opstak zou
dr. Boekholt graag wat meer weten. Wie kan hem helpen?

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De leden van de Kring hebben het voorstel, de vacature,
ontstaan door het vertrek van de heer Kerkkamp te vervul-
len door de benoeming van de heer W.J. Meijerink, archivaris
der gemeente Rheden, aangenomen. Daardoor is het bestuur
nu als volgt samengesteld:
Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter;
P.G.J. Breukink (Oude Bornhof 5, 7201 DV Zutphen), le secre-
taris; Adr. Kolkman, vice-voorzitter en 2de secretaris;
K.J.R. Doude van Troostwijk, penningmeester; W.J. Meijerink,
archivaris; E.J. Kruijswijk Jansen, redacteur Mededelingen;
Mevr. J.C. Roosmale Nepveu- van Apeldoorn.

Contributie
De leden hebben onlangs een acceptkaart ontvangen
voor de betaling der contributie 1981.
Deze bedraagt voor afzondelijke leden minimaal
f 15,-; voor echtparen minimaal f 20,- per jaar.
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