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IN MEMORIAM HENDRIK KERKKAMP 1890 - 1985

Op 22 juni Il. is ons lid van verdienste H. Kerkkamp overleden. Hij heeft de
leeftijd der zeer sterken mogen bereiken. Geboren te Hoog-Keppel is hij op
jeugdige leeftijd, nadat zijn vader was overleden, met zijn moeder in Velp ko-
men wonen.



Opgeleid tot onderwijzer was hij als zodanig werkzaam in Westervoort bij het
openbaar onderwijs. Na de gelijkstelling van het openbaar- en bijzonder on-
derwijs in de twintiger jaren, werd de openbare school te Westervoort opgehe-
ven. Dit had tengevolge dat het personeel van de openbare school moest af-
vloeien. Voor Kerkkamp, die de vrijzinnige.modaliteit in de Nederlande Her-
vormde Kerk was toegedaan, was geen plaats bij het bijzonder onderwijs en
kwam dus zonder werk. Na een korte periode als onderwijzer werkzaam te
zijn geweest in Klarendal (Arnhem) kwam hij in dienst van de Velpsehe Cou-
rant en werkte daar als journalist. Het was in die tijd dat hij de basis legde
voor zijn boek "Historie van Velp en Rozendaal" . Het boek kwam uit in de
dertiger crisis-jaren, in het jaar 1938en werd naderhand in facsirnilé herdrukt.
In 1953 is uit een gemeenschappelijke interesse van E.J. Jansen en Kerkkamp .
onze Oudheidkundige Kring ontstaan. Vanaf de oprichtingsdatum op 11janu-
ari 1954 heeft Kerkkamp als medeoprichter, tot in 1981 zijn plaats gehad in
het bestuur, de eerste tien jaren als penningmeester, daarna als gewoon
bestuurslid. Het waren jaren waarin Kerkkamp zijn bekendheid als publicist
en kenner der locale historie, verder uitdroeg. Begonnen met een lange reeks
van artikelen in de Velpsche Courant, werden spoedig vele bladzijden van ons
blad "Mededelingen" gevuld met van zijn hand verschenen bijdragen. .Ook
in andere bladen, zoals de Biesdelbode en de Arnhemse Courant verschenen
artikelen, geschreven door Kerkkamp. Daarnaast werden vele boeken gepubli-
ceerd.
In al deze artikelen en geschriften kwam zijn liefde voor de geschiedenis van
zijn woonplaats en haar directe omgeving tot uiting. Met name de pre-historie
had zijn bijzondere interesse. Maar juist op dit punt van de geschiedenis kreeg
hij kritiek te verwerken. Zijn gedegen kennis van de locale geschiedenis liet
hem ongewild fungeren als vraagbaak voor de velen die in de Velpse of Rozen-
daal se geschiedenis waren geïnteresseerd. Een taak die door hem met veel
vreugde werd uitgevoerd.
Op zijn eigen karakteristieke wijze van formuleren, bracht hij vele gedachten
en meningen in het bestuur naar voren. Mede waardoor onze kring tot bloei
kon komen en zovele activiteiten ontwikkelen.
Dat Kerkkamp's werk veel erkenning en waardering ondervond, moge blijken
uit het volgende:
Op 9 mei 1960 overhandigde burgemeester mr. J.P. Drost van Rheden, hem
namens het gemeentebestuur van Rheden, de zilveren legpenning der gemeen-
te.
In een bijzondere openbare raadsvergadering van de Raad der gemeente Ro-
zendaal, op 8 mei 1970, heeft de burgemeester mevrouw H.L.M. Flugi van
Aspermont-d'Hangest barones d'Yvoy van Mijdrecht, de zilveren legpenning
der gemeente Rozendaal aan hem overhandigd.
In 1976 werd hij benoemd tot lid van verdienste van onze Oudheidkundige
Kring.
Van Kerkkamp kan gezegd worden dat hij er in is geslaagd het verleden voor
ons op een zeer aansprekende wijze te doen herleven. En wat weinigen gegeven
is, hij kon tot op hoge leeftijd meedoen en bezig zijn. Tot in het afgelopen
voorjaar was hij intensief betrokken bij alle gesprekken en schonk iedere be-
zoeker zijn volle aandacht.
Het laatste halfjaar was niet het gemakkelijkste voor hem. Na verblijf in het
ziekenhuis kon volgens zijn wens de verpleging thuis worden voortgezet, waar
hij is overleden.
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Zijn vrouw die hem in al die jaren zo trouw terzijde stond en hem zo liefdevol
heeft verpleegd, wensen wij de kracht toe om dit verlies te accepteren.
Op 26 juni was het bestuur namens al onze leden tegenwoordig bij zijn crema-
tie, waar onze voorzitter onder meer sprak: "Moge de intense dankbaarheid
voor hetgeen hij heeft betekent, het gemis enigszins verzachten".

Dat hij in vrede ruste.

EUGÈNE RENSBURG, EEN DORPSTEKENAAR door H. Kerkkamp

Een handig stadstekenaar noemt Pieter Scheen in "Lexicon der Nederlandse
Beeldende Kunstenaars" Eugène (doopnaam Eugenius) Rensburg. De waar-
dering voor hem als topografisch tekenaar schijnt groter dan die voor zijn
kunstenaarsschap .
Stadstekenaar , heeft betrekking op Rotterdam. Hij vervaardigde van de oude
Rottestad vele etsen van huizen en hoekjes, die het patina van het verleden
vertoonden. In de titel is geschreven 'dorpstekenaar' , want naast de Maasstad

had de oostelij ke Velu-
wezoom zijn bijzondere
belangstelling. Wie il-
lustraties zoekt bij een
artikel over de eerste
helft dezer eeuw zal on-
getwijfeld Eug. Rens-
burg ontmoeten. Zijn
naam dient genoemd te
worden naast die van
tijdgenoten als Louis
Apol en Xeno Mün-
ninghoff.
Zijn vader, Jacques Ka-
rel Rensburg is te 's-
Gravenhage geboren en
in 1943 te Sobibor (Po-
len) overleden. Hij was
een Nederlands dichter
en prozaïst. Onbekend?
Dan is men daarin de
enige niet. Willem Zaal,
de meer in onze litera-
tuur is gedoken om
waardevols naar boven
te brengen, schreef over
hem in: "Nooit van ge-
hoord". "Stiefkinde-
ren van de Nederlandse
beschaving". Misschien

Hou/vervoer Dieren, 193i bleef hij het meest be-



kend als vertaler van Dantes "Goddelijke Comedie". Een fervent bewonde-
raar van Frankrijk en een vermaard bohémien.
Zijn zoon Eugène werd 16 september 1872 in Den Haag geboren en overleed
er op 6 november 1956. Weer volgens genoemd Lexicon, leerling van de Quel-
linusschool te Amsterdam (avondcursus) en van de Akademie van Beeldende
Kunsten in Den Haag (van ca 1890 af) onder leiding van J. van Delden.

Gezicht op Dieren, 1930

Hij heeft lang in Rotterdam gewoond en schilderde stadsgezichten, aquaria en
terraria, enz. Maakte naam met zijn topografische pentekeningen en graveer-
de meer dan 5000 etsen, waaronder 450 stuks van Rotterdam. Ook waren
daarbij verscheidene in verband met gebeurtenissen in ons vorstenhuis. Behal-
ve in Rotterdam en Amsterdam woonde en werkte hij in Parijs, Berlijn, We-
nen, Frankfurt a.d. Main, langs de Rijn, Donau, Seine, aan de Theems bij
Londen en langs de Zuiderzee.
De oostelijke Veluwezoom moet hem in het bijzonder hebben aangetrokken.
Hier vond hij water, molens, oude hoeven en hoekjes die hij meestal met vaar-
dige potloodstreken op papier zette. Ook kent men enkele pentekeningen, et-
sen en schilderijen van wat van de tijd behouden bleef en gedateerd met jaar-
tallen tussen 1910 en 1935. De tekenaar verbleef vele zomers in pension "Zo-
merlust" op de hoek van de Biesdelselaan en Hogeweg, van de familie van
Manen. Een enkele maal ook op de vroegere papiermolen" 't Horst je" . Hij leef-
de het vrije leven van een kunstenaar en was met het kleinste hokje tevreden.
Eten deed hij vaak in de openlucht, bijv. onder een bloeiende appelboom.
Na zijn dood belandde een portefeuille met tekeningen in het antiquariaat Is-
raël in de Bakkerstraat te Arnhem. Na het overlijden van Israël, ging de porte-
feuille naar een broer te Nijmegen. Enkele jaren later werd het restant opge-
kocht door het Gemeentemuseum te Arnhem.
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Gezicht op Rheden vanaf de IJssel bij De Steeg, 1906

Jaren geleden heeft de Oudheidkundige Kring een bezoek gebracht aan Hotel
Bellevue bij Sonsbeek te Arnhem van de heer Borneman, die een kleine ten-
toonstelling van tekeningen had ingericht.
Uit die portefeuille hebben verscheidene Velpenaren een tekening, waarvoor
zij bijzondere belangsstelling hadden, kunnen verwerven. Vermoedelijk heb-
ben nog meerderen werk van de kunstenaar in bezit. Schrijver onder anderen
twee olieverfschilderijen van de van Lennepsmolen, exterieur en interieur. Bij
een veiling, enige jaren geleden in de Gelderse Toren te Spankeren, kwamen
een vijftai tekeningen van Rensburg onder de hamer: gezicht op Arnhem
(1910), de Grote Weerd, Beekhuizer bos, het Lathumse veer en bakkerij de
Voorzorg te Velp. .
Onze diatheek tracht steeds nieuwe aanwinsten te krijgen. De tip van deze
werken van Rensburg kwam te laat om te trachten deze te fotograveren en zo
in onze diatheek op te nemen. Waaruit de lezer moge besluiten dat een tip van
zijn kant bijzonder welkom is.

BIBLIOGRAFIE VAN H. KERKKAMP t
(supplement XV (slot) augustus 1985)

Houtzagen.
Biesdelbode, februari 1983, 13de jrg. nr. 2.
Boodschappen doen!!
Bieselbode, maart 1983, 13de jrg. nr. 3.
Acht uur in 't gasthuis.
Biesdelbode, april 1983, 13de jrg. nr. 4.

Zoeken naar voorouders.
Biesdelbode, mei 1983, 13de jrg. nr. 5.
Toen er nog geen bijstand was.
Biesdelbode, juni 1983, 13de jrg. nr. 6.
Bovenover en onderlangs.
Biesdelbode, juli/augustus 1983,
\3_dejrg. nr. 7/8.
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Lui van buiten.
Biesdelbode, oktober 1983, 13de jrg. nr. 10.
Zorgen voor winterprovisie.
Biesdelbode, november 1983, 13de jrg. nr. 11.
De tweeherige bank in de kerk te Rheden.
Ambt en Heerlijkheid, december 1983, nr. 77.
Fietsen.
Biesdelbode, januari 1984, 14de jrg. nr. 1.
Spingende fonteinen.
Biesdelbode, maart 1984, 14de jrg. nr. 3.
'Een oude Bijbel. .
Biesdelbode, juni 1984, 14de jrg. nr. 6.

Dag ooievaar.
Biesdelbode, september, oktober 1984,
14de jrg. nrs. 9 en 10.
Spijkers.
Biesdelbode, november 1984, 14dejrg. nr. 11.
Wat is zoeter dan honing?
Biesdelbode, januari 1985, 15de jrg. nr. 1.
Dag ouwe tijd ••
Biesdelbode, maart 1985, 15de jrg. nr. 3.
Wachtende kannetjes.
Biesdelbode, mei 1985, 15de jrg. nr. 5.
Eugène Rensburg, een dorpstekenaar.
Ambt en Heerlijkheid, augustus 1985, nr. 85.

Zoals toegezegd in het vorige nummer wordt in deze aflevering van 'Ambt en
Heerlijkheid' aandacht besteed aan het afscheid van onze voorzitter drs.
C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije.
In de jaarvergadering van 26 maart j.l. sprak de heer Kruijswijk lansen hem
als volgt toe:

Dames en Heren,

Toen stadhouder Willem 11 in 1650 overleed, werd in een kerk in
Amsterdam een gift aangetroffen in de collectezak.
De gever had er een briefje bijgedaan met het opschrift "De prins is dood,
mijn gaaf vergroot. Geen blijder maar in tachtig jaar".

Vandaag hebben wij gelukkig geen sterfgeval te herdenken, maar we
lijden wèl een verlies! Daarom wil ik de tweede regel van het rijmpje aldus wij-
zigen: "Geen slechter maar in twintig jaar".

Wij nemen immers afscheid van de man die twintig jaar lang het beleid
van onze Kring mede bepaald heeft als archivaris èn als voorzitter en we laten
hem node gaan.

Natuurlijk feliciteren wij hem met zijn benoeming als archivaris van
Rotterdam en ook wensen, wij Rotterdam geluk met de nieuwe archivaris.
Maar wij doen dat met gemengde gevoelens, want heel graag hadden wij hem
hier gehouden.

Te laat hebben wij hem het volgende fragment van het gedicht "In de
trein" van D. Jorritsma onder het oog gehouden:

Bij Driebergen word ik opnieuw geboren,
Daar laat men achter zich 't vervloekte westen,
De grauwe steden en de nauwe nesten,
Die 't leven in hun geld en goed versmoren.')

Dames en Heren,

Schimmelpenninck heeft wèl het een en ander voor de Kring gedaan.
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Dames en Heren,
Schimmelpenninck gaat Ellecom verlaten. Dat deed in 1978 ook de

dichter Willem Barnard. Luister maar:
Afscheid van de Veluwezoom
Veluwe, lieve, aan de zoom
van je groene rokken
Hing ik, een onverloren zoon.
Straks ben ik vertrokken,
Maar wie weet keer ik ooit
weer naar je mooi
moederlijk groen
om boete te doen.")

Ik zal met u zijn staat van dienst doornemen:
Coenraet Otto Alexander baron Schimmelpenninck van der Oije werd

geboren te Amsterdam op 17 juli 1943. Als ik goed ben ingelicht was het een
wolk van een kind, 10 pond schoon. Vanavond kunt u weer eens zien dat de
baby een wolk van een man is geworden!

In de vijftiger jaren vestigden zich zijn ouders in Ellecom op de buiten-
plaats Hofstetten en de zoon volgde hun voorbeeld.
In 1965 werd hij lid van onze Kring en prompt benoemd tot archivaris.
Mevrouw J. Schimmelpenninck van der Oije-Jonkvrouwe de Jonge werd twee
jaar later lid en ik spreek de wens uit dat zij nog lang leden van de Kring zullen
blijven.

Na het overlijden van mr J.C. Wilhelmy van Hasselt in 1975 werd
Schimmelpenninck tot voorzitter gekozen, welk ambt hij combineerde met het
archivarisschap van de Kring. In 1979 droeg hij de laatstgenoemde functie
over aan onze nieuwbenoemde gemeentearchivaris W.J. Meijerink en hij han-
teerde in het vervolg uitsluitend de voorzittershamer.

Dat deed hij, dames en heren, op een onnavolgbare wijze, met élan,
met humor, speels, maar ter zake en met kennis van zaken. Kortom: de verga-
deringen, door Schimmelpenninck geleid, waren een lust voor oor en oog.

Wij hebben nog meer aan hem te danken: In de Mededelingen en Ambt
en Heerlijkheid verschenen 17 artikelen en boekbesprekingen van zijn hand.
Hij was de auteur van "De Engel op Steeg" en van het tekstboekje bij de dia-
reeks "Ellecom" voor het onderwijs in de plaatselijke geschiedenis, later op-
genomen in de bundel "Korte geschiedenis van Rheden en Rozendaal" . Eve-
neens van onze jongste uitgave "Het kalme volkje in 1909", over het bezoek
van de Duitse keizer aan de familie Bentinck op Middachten.

Onze bijeenkomsten luisterde hij op met boeiende voordrachten.
Denkt u maar eens aan zijn lezingen over de kastelen Biljoen, de Gelderse To-
ren en het hof te Dieren.

Ook vermeld ik zijn grote inzet en hulp bij de samenstelling van en ver-
spreiding van de Kadastrale Atlas van onze gemeenten, de organisatie van de '
tentoonstelling bij het 400-jarig bestaan der gemeente Rheden in 1973 en bij
de realisering van het jubileumboek in 1979, toen de Kring 25 jaar bestond.

Tenslotte wil ik memoreren zijn lidmaatschap van de Culturele Raad
der gemeente Rheden, sector Oudheidkunde, van 1974-1977en zijn voorzitter-
schap van de gemeentelijke Momumentencommissie vanaf 1979.
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E.J. Kruijswijk Jansen

Wat mij betreft hoeft Schimmelpenninck helemaal geen boete doen.
Integendeel! We zijn hem grote dank verschuldigd. We hopen dan ook dat hij
in het verre westen even verdienstelijk zal optreden als bij ons. Ik twijfel er
beslist niet aan dat van hem zal gelden, wat de dichter C.A. Cocheret schrijft
in "Hij":

Hij is de Rotterdammer van allure,
Die onveranderd voortschrijdt door de tijd;
Die rustig, in voorname waardigheid,
Is voorbestemd tot leiden en besturen. 3)

Nu gaan wij hem een afscheidsgeschenk geven. Wat doe je in zo'n ge-
val? Je informeert of er ook een wens is. Die was er - schrik niet! - een bij-
drage in de aanschaf van een schrijfmachine.
Deze wens willen wij natuurlijk graag vervullen en het is onze wens dat onze
scheidende voorzitter dat nuttig en noodzakelijk instrument nog vele jaren zal
gebruiken tot nut van het oudheidkundig vaderland.
Maar nu rijst de vraag: kun je voor zo'n bijzondere voorzitter wel volstaan
met en simpele envelop met inhoud? Nee toch! Voor deze man moest een bij-
zonder geschenk te vinden zijn. Dat hebben we dan ook gevonden.

Mijn oudste broer, Johannes Cornelis Jansen, was de laatste jaren van
zijn leven lid van onze Kring. Hij kon heel goed tekenen, ook verzamelde hij
postzegels.

Op een keer heeft hij de Kinderzegel 1925, ontworpen door A. Molken-
boer, vijf maal vergroot, als aquarel gemaakt. Ik kreeg die van hem met de
mededeling" Jij weet daar wel een goede bestemming voor". Die is er nu!

Deze postzegel, Dames en Heren, is voor ons Geldersen iets bijzonders,
nèt zo bijzonder als voorzitter Schimmelpenninck was voor de Kring. Want,
wat staat er op? Het wapen van Gelderland met de mispelbloem.

Namens de leden van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
geef ik nu deze aquarel aan onze voorzitter. We hopen dat er in zijn Rotter-
damse woning een plaatsje voor te vinden is.

Noten
') D. Jorritsma, In de trein. De Drie Kwartieren, tijdschrift voor Gelderland, lste jrg., no. 3,

blz. 52.
') Guillaume van der Graft, Verzamelde gedichten, dl. 2, Baarn, 1982, blz. 905.
') C.A. Cocheret, Hij. In: Dichter bij Rotterdam, een verzameling gedichten over Rotterdam,

samengesteld door Meijer de Wolf, uitg. Futile, z.j., blz. ll!.

Gezien de vele wisselingen van de laatste jaren in het bestuur leek het de redac-
tie zinvol eens een overzicht te geven van de samenstelling van het bestuur van-
af de oprichting van Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal" in 1954.
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Dr. J.F. van Oosten Slingeland,
E.J. Kruijswijk Jansen,

H. Kerkkamp,

Mr. Th. Rijnenberg,
F. van Zadelhoff,
S. Jansen,
A. van der Burg,
F.W. Boers,
P.S. Blaauw,
Mr. J.C. Wilhelmy van Hasselt,

Drs C.O.A. baron Schimmelpenninck
van der Oije,
W. Zondervan,

J .A. van Haaften,
A. Kolkman,

. P.G.J. Breukink,

K.J .H. Doude van Troostwijk,

W.J. Meijerink,

Mevr. J.C. Roosmale Nepveu-
van Apeldoorn,
Mevr. S.M.W. van Katwijk-de Jong,

voorzitter 1954 - 1975
secretaris 1954 - 1979
redacteur Mededelingen 1979 - 1983
bestuurslid
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
archivaris
bestuurslid
archivaris
bestuurslid
penningmeester
voorzitter
archivaris
voorzitter
bestuurslid
2de voorzitter
bestuurslid
bestuurslid
2de secretaris
2de voorzitter
bestuurslid
2de secretaris
1ste secretaris
voorzitter
bestuurslid
penningsmeester
adv. bestuurslid
bestuurslid
archivaris
bestuurslid
secretaris
bestuurslid

1983 -
1954 - 1964
1964 - 1981
1954 - 1963
1954 - 1963
1955 - 1961
1957 - 1961
1961 - 1965
1962 - 1966
1964 - 1975
1975 -
1965 - 1978
1975 - 1985
1964 - 1975
1975 - 1979
1966 - 1971
1971 - 1979
1979 -
1980 -
1975 - 1979
1975 - 1979
1979 - 1985
1985 -
1975 -
1975 -
1978 - 1981
1981 -
1978 -
1979 - 1985
1985
1985

HOE EEN SOERENSE BRUIDEGOM IN DE 16DE EEUW EEN
VORDENS MEISJE TROUWDE door E.J. Kruijswijk lansen

Kerkelijke inzegening was in het midden van 16de eeuw geen vereiste om tot
een wettig huwelijk te komen; onze manier van trouwen, voor de ambtenaar
van de burgerlijke stand, dateert trouwens pas uit de Franse tijd. Na de refor-
matie heeft de Hervormde kerk een zware strijd moeten voeren om het wettig
huwelijk ingevoerd te krijgen. "Concubinaat, huwelijk zonder kerkgang of
bevestiging, heimelijke trouw met een geldelijk onderpand, ze kwamen eerst
zoo veelvuldig voor, dat de namen der uit dergelijke verbintenissen gesproten
kinderen met die hunner ouders zonder eenige opmerking in de doopboeken
werden opgeteekend." Aldus G. Beernink in zijn artikel "Heimelijke trouw,
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huwelijk zonder kerkgang en heilige echt" in Bijdragen en Mededeelingen van
Gelre, deel XI, 1908, blz. 29 e.v.

Dr J.S. van Veen geeft in deel XIII, 1910, blz. 258 van de B. en M. van Gelre
een aardig voorbeeld van een huwelijk zonder kerkelijke inzegening.
Omdat het een bruidegom uit Laag Soeren betrof en veronderstellende dat
niet alle leden van onze Kring in het bezit zijn van de uitgaven van Gelre, geef
ik hier weer, wat dr Van Veen meedeelt. Voor een goed begrip breng ik de in-
houd van het originele stuk over in hedendaags Nederlands.

Gerrit Janszoon Keyser uit Laag Soeren was getrouwd met Lutgert Gemminck
uit Vorden. Het ging kennelijk verkeerd met het huwelijk want in september
1557 worden door de echtgenote klachten tegen haar man ingebracht aan de
schout van Zutphen. Als bewijs dat zij "echt"met Gerrit is getrouwd geeft
Lutgert dan de volgende beschrijving van de wijze waarop het huwelijk tot
stand is gekomen:
" .... dat de voorzeide Gerrit tot mij in mijns vaders huis in Vorden is gekomen
en mij aldaar als zijn echtelijke huisvrouw heeft begeerd. Toen is hem, niet
alleen door mijn ouders, maar ook door andere vrienden, voorgehouden en
afgevraagd of hij ook met iemand anders echtelijk verbonden was. Dan is zijn
antwoord geweest: neen. Des heeft hij zich voor de vrienden met zijn hals en
leven, op verlies van zijn leven, met geloften verbonden en betuigd dit zo no-
dig te bewijzen. En het is waar dat hij aldus in presentie van zes of zeven per-
sonen mij wettelijk en openbaar met een enkele Emder gulden (die ik nog heb)
als zijn echtelijke huisvrouw heeft getrouwd. Daarop zijn wij bijeengeweest
in een herberg en heeft hij mij in mijns vaders huis beslapen en 25 rijdergul-
dens als morgengave gegeven in presentie der vrienden .... en heeft mij vervol-
gens naar Soeren gebracht in zijn huis, waar hij woonde."

Dit huwelijk werd door de Kerk als wettig beschouwd. Dat blijkt uit een at-
test, in verband met de ingebrachte klachten overgelegd door Jacobus Over-
beeck, fungerend pastoor te Spankeren, waaronder Laag Soeren ressorteerde.
Daarin is sprake van Gerrit Keyser en Lutgert Gemminck, "echteluede".

MEDEDELINGEN

Het is het bestuur gebleken dat als gevolg van automatisering zowel bij het
drukken van de publicaties als bij het verzenden daarvan fouten kunnen voor-
komen. Er zijn altijd enkele overexemplaren aanwezig bij het secretariaat.
Mocht u een verkeerd nummer treffen neemt u dan gerust contact op met de
secretaresse van de Kring.

De Werkgroep IJsselfestival '85 organiseert, evenals vorig jaar, een.aantal bij-
eenkomsten in onze gemeente. Hierbij wordt aandacht geschonken aan dans,
muziek, literatuur, wandelingen, muziek-theater, enz. Gekozen is als centraal
thema de rivier de IJssel.
Dit jaar is ook onze kring gevraagd medewerking te verlenen en wel aan een
tentoonstelling in de "Schaarweide" te Rheden, waar het centrale thema in
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beeld gebracht zal worden. Het bestuur heeft de volle medewerking toegezegd"
en is ondertussen aktief betrokken bij de voorbereidingen.
Bij de laatste fase, het inrichten van de expositie (in de periode 15 tot 26 sep-
tember a.s.) doet het bestuur een beroep op leden die daarbij willen helpen.
Het gaat dus niet om het uitzoeken van het materiaal, maar om het plaatsen
en ophangen van foto's, schilderen, prenten, prentbriefkaarten en het plaat-
sim van voorwerpen in de expositieruimte onder leiding van Adriaan van Es-
veld.
Aanmeldingen kunnen geschieden bij de vice-voorzitter Adr. Kolkman, Arn-
hemseweg 116 te Rheden, tel. (overdag) 08309-9000 tst. 124.
Naast deze expositie wordt door de Kring in samenwerking met Groep X uit
Rheden een diapresentatie gehouden in de Dorpskerk te Rheden op 26 septem-
ber a.s. om 21.00 uur. Deze diapresentatie, eveneens met als thema de IJssel,
wordt verzorgd door de gemeentearchivaris W.J. Meijerink.
De leden worden hierbij uitgenodigd dit onderdeel van het IJsselfestival te ko-
men bezoeken.

W.J.M.

NIEUWE UITGA VEN

Wát een tijd .... ; 100 jaar Steegse historie.
Uitgave ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan van de R.K.
Parochie O.L.V. Ten Hemelopneming 1885-1985.
(120 blz.; afb.; f 9,- - uitverkocht).

Dit boek, samengesteld door een viertal Stegenaren, bevat anekdotes opgete-
kend uit de mond van oudere Stegenaren. We lezen hoe het leven in De Steeg
was en hoe het voorbij ging. De opzet was deze verhalen te bewaren. Het re-
sultaat is een vlot leesbaar boekje geworden.
Er zijn verhalen in opgenomen over Middachten, Hotel 'de Engel', het circus
'De Boecop', het bezoek van de Duitse Keizer aan Middachten. Natuurlijk is
ook opgenomen een korte geschiedenis van de jubilerende parochie. Van Si-
mon Carmiggelt zijn enkele verhalen overgenomen uit zijn boek 'Carmiggelt
op Steeg'.

OPROEP

Mevrouw Jansen, Burg. Bloemersstraat 10 te Dieren, tel. 08330-16025, wil
graag de bijeenkomsten van de Kring bijwonen maar heeft geen vervoer. Wie
bereid is haar mee te nemen wordt verzocht kontakt met haar op te nemen.

LEZINGENPROGRAMMA:

10 oktober 1985, spreekt mr. J.K.O. Heyligers over het V.O.C. zeeschip
"Amsterdam". (Velp, zaal onder de Gereformeerde Kerk)
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Mevr. A.S.J.H. Baarbe.
De heer en mevrouw Boumeester-Berendsen,
Jhr. en mevrouw Van Citters-Posta,
De heer D.C. Esveld,
De heer en mevrouw Gerritsen- Veenstra,
De heer J. v.d. Honing,
Mevr. C. Meijerink-Groeneveld,
Mevr. C. Scholten
De heer A. Vinke

Velp
Rozendaal
Rozendaal
Velp
Rozendaal
Laag-Soeren
Arnhem
Velp
Rozendaal

21 november 1985, houdt ons erelid dr. J.F. van Oosten Slingeland een voor-
dracht met als titel "Zalige en Onzalige bossen door ka-
dastrale bril bekeken".
(Dieren, Zaal De Klok).

NIEUWE LEDEN:
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