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H. K E RKK A ~! P 8 5 J A A R

Op 9 mei 1975 was het 85 jaar gelejen dat Hendrik Kerkkamp, mede-
oprichter van onze Kring, te Hoog-Keppel werd geboren.
De jubilaris woont nu al 80 jaar in Velp, het dorp waarvan hij de
geschiedenis kent als geen ander. Hij heeft daarvan het bewijs
geleverd in de vele publicaties die van zijn hand zijn verschenen.
In het "Kerkkamp-numne r" van de "Medede lingen" van mei 1970 werd
een lijst gepubliceerd van toen bekende boeken en artikelen en
die is naderhand nog aangevuld.
Dat er Vffil overheidswege waardering bestaat voor zijn arbeid bleek
in 1960, toen hem op zijn 70ste verjaardag de zilveren legpenning
der gemeente Rheden werd geschonken en tien jaar later, toen de
gemeente Rozendaal de heer Kerkkamp op haar beurt met de legpenning
vereerde. De leden van de Oudheidhmdige Kring séhonken hem toen
een schilderij van Antoon ~~rkus.
Kerkkamp is nog helder van geest en vaardig met de pen. Daarvan ge-
tuigt zijn jongste boek ''Velpen Rozendaal in oude ansichten".
Zelfs zijn er alweer vergevorderde plannen voor nieuwe publicaties!
Namens de leden van de Oudheidkundige Kring feliciteert de redactie
van de ''Mededelingen''de heer Kerkkamp met het bereiken van deze
mijlpaal. Daaraan wordt de wens toegevoegd dat hij nog menig jaar
bezig mag zijn met de bestudering van de historie van zijn woon-
plaats en dat degenen, die daarvoor belangstelling hebben, van zijn
werk vruchten mogen blijven plukken.
Onze gelukwens geldt niet minder mevrouw Kerkkamp, die al zoveel
jaren haar man terzijde staat bij zijn arbeid, ook bij de vervulling
van zijn bestuurslidmaatschap (penningmeester van 1954 tot 1964),
daarna gewoon bestuurslid) van de Oudheidhmdige Kring. Wat kan een
man beginnen wanneer niet zijn vrouw haar hulp verleent, het klimaat
schept, waarin hij werken kan? Daarvoor hartelijk dank, mevrouw
Kerkkamp!
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g_~_ç_y_g_§_!_f __g~~!_h~~_~9~!~~!~_g~!~~~
De leden van onze Kring worden in de gelegenheid gesteld deel te
nemen aan een dagtocht - QE_~~g_§_§f~fg_l~Z~ - naar het
"Gelders Eiland" onder leiding van Kapitein G.B. Janssen.
Zoals bekend heeft Kapt. Janssen voor de Kring op 20 febr. jl. in
Dieren een lezing gehouden over het "Gelders Eiland", en hij deed
dat op een heel plezierige manier. Geboren en getogen in de streek
en als amateur-historicus is hij op de hoogte van de ingewikkelde
geschiedenis van dit interessante gebied. Er kan dus op een uit-
stekende toelichting worden gerekend. Deelnemers ontvangen in de
bus een kaartje van de streek met bijzonderheden.
p_!_Q-g_!_~-~-~-~:
8.45 Vertrek van het Naeff-flat, Hoofdstraat, Velp.
9 uur Vertrek van het G.T.W.-busstation te Dieren. Deelnemers uit

tus~enliggende plaatsen kunnen op verzoek (zie deelnamestrook)
bij G.T.W.haltes instappen.

De tocht voert via Doesburg-Zevenaar naar Qy~:~~y~g~~!. Daar wordt
de R.K. Martinuskerk, staande aan de voormalige Rijndijk,bezichtigd.
De kerk heeft gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas. De tocht
wordt vervolgens voortgezet naar ~~!~~, waar in café "De Aerdtse
Burcht" koffie wordt geschonken. Na de koffie volgt een bezoek aan
de neogotische R.K.Martinuskerk, architect Alfred Tepe, te ~~~~g.
Pastoor J.H. Breuking vertelt hier over de historie van dorp en kerk.
In taveerne De Bijland in Io!~~! wordt een uitgebreide koffietafel
gebruikt. Daarna volgt een bezoek aan de bedrijvigheid op de Rijnka-
de van Tolkamer •
De tocht wordt daarna voortgezet via Spijk naar LQQ~~h voor een rond-
rit door het dorp. Daarna wordt langs de Waaldijk naar p~~!~~g ge-
reden en vandaar naar Aerdt. Hiermede is de tocht over het "Gelders
Eiland" afgelopen. Tijdëns-de terugreis.naar Dieren (aankomst ca. 17
uur) en Velp (aankomst ca. 17.15 uur) wordt, zo mogelijk, een keer
gestopt voor een vertering (voor eigen rekening).
De kosten bedragen f 16,50 per persoon, bij aanmelding (d.m.v. de
ingesloten strook) te storten op postrekening 1.164.291 t.n.v. de
Penningmeester van de Oudheidkundige Kring te Ellecom.
~bQ!~9_~k!1~_~Q~_y!rgBb!~_~_§g~fg_l~Z~·

Het Bestuur
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HET B RIN K P L A N B IJ D E 0 U D E JAN te VELP------------------------------------------------------------
door H. Kerkkamp

Het plan om bij de Oude Jan te Velp, in hoofdzaak op het terrein
der vroegere kosterij, een stil en intiem parkje aan te leggen,
vindt, menen we, algemene instemming.
Veel lommer, wat rustige zitjes, een oude pomp, terwijl aan de
andere zijde van de hoge flats het snelverkeer voorbij raast.
Eigenlijk zou overdag de deur der kerk open moeten staan, al was
het alleen die der kapel, maar dit zal, gezien de agressiviteit
van een deel der jeugd, geen haalbare kaart blijken. .

Wat heeft zich daar in de loop der eeuwen al niet afgespeeld!
Voor velen begint de dorpsgeschiedenis bij de kerkstichting.
Over de duistere heidense tijd daarvoor, spreekt men liever niet.
Heeft men zich wel eens gerealiseerd, dat die tijd even lang, of
misschien langer is, dan de vele eeuwen christendom daarna?

De stichting der kerk, het voorzien van de "kerkfabriek" met
goederen en diensten, opdat ze goed zou kunnen functioneren,moet
een zaak van zorgvuldige planning zijn geweest, die de gehele
bevolking der honderdschap aanging.
We hopen, dat men eerlang in ''Middeleeuws Velp" daarover veel
meer zal kunnen lezen.

Een "nachtweitje" voor het vee, dat overdag onder toezicht
van een koeherder vrij in het broek rondliep, met aangrenzende
"graaf" met daarin een afvalkuil , behoorde in de middeleeuwen en
in de eeuwen daarvoor tot elke boerenbedoening ..
Voor de stichting van uithof, kerk, weem en kosterij is gebruik
gemaakt van voor dit doel afgestane terreintjes. Ze zijn, vooral
door de moderne dorpsuitbreiding, verloren gegaan.
Slechts de hof der kerk - alleen is er zuidelijk ten behoeve van
straatverbreding een strookje afgeknabbeld - en het terrein der -
voormalige kosterij zijn gebleven.

Die kosterij daar dateerde echter niet uit de aanvangstijd
van het christelijke kerspel. Ze verrees er eerst in de tweede
helft der 17de eeuw. Vóórdien was het een afgeheind stukje, een
waterkolk in het midden met gras rand , waar pastoor en koster -
het behoorde wèl aan de kerk - hun geiten aanlijnden. Die vroe-
gere dienstbaarheid hadden we al jaren onderkend.
Het vorig jaar kon de heer H. Schimmel met de grondboor - het
huis was gesloopt - de aanwezigheid van een kuil met zwarte hu-
meuze aarde vaststellen; daaronder bevond zich een laag rivier-
zand.
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Tevoren diende de "bonhofft" (de Boonhof, een boerderijtje van
J. Danen, dat bij de aanleg van de Pres.Kennedylaan gesloopt werd)
als kosterij. Peter die Hert, koster, vierJe er in 1559 bruiloft.
En waar zou Jan Gerrits Brinckman, een voorganger, anders "in het
dorp" (omgeving Oude Jan) gewoond hebben?

Q~Lg~g~çh!~J2!'!r!~J?!Lg~J?gg~_.J~.Het is een historische plek.
Vingt siècles vous entemplent (twintig eeuwen zien u aan), een
variatie op een uitroep van Napoleon bij de f~ramiden van Egypte.

-Laten we hof en plek der kosterij, elk met een eigen geschiede-
nis, in ere houden en ook de grens tussen beide niet uitwissen.

EEN A L LEG 0 RIS C H R IJ M IV E R K--------------------------------------------o VER ROZ END A ALS BEK OOR L IJ K H EDE N----------------------------------------------------------
door I.H. Enklaar

Een bekende, tot op heden dankbaar benutte bron voor de kennis
van Rozendaal rondom 1700 is Johannes d'Outreins ~~~~~!_~22!
~~_~~~E!Y~~!~_~22~~~~~~!~_2i!~_~~_~22~~~~~~!~~~~_y~~~~~!y~~~~~,eerste druk 1700, tweede 1713, en derde, rijk geîllustreerde van
1718, (van deze laatste berust een fraai exemplaar in het Rijks
Archief te Arnhem, cat.nr. 111 162 b 4, rood). Zie bijv. H. Kerk-
'kamps''Historie van Velp en Rozendaal ", pag. 436-487 passim, en
zljn"Rozendaal, een heerlijkheid", pag. 52 en passim.

D'Outrein was vaak te gast bij Johan van Arnhem (1636-1716) en
uitte zijn erkentelijkheid daarvoor door een uitvoerige op rijm
gestelde beschrijving van kasteel en hof, van water-, park- en bos-
partijen, nog met het oude huis en de Franse aanleg; dus voordat
Lubbert Adolf Torck na 1720 kasteel en park aanlegde zoals wij die
nu nog kennen. Van waarde zijn zeker niet het minst de prenten in
de uitgave van 1718, en de inleiding met historische gegevens.
Interessant is het verhaal van Willem de Derde's hertenjacht in
1697, die op Rozendaal eindigde. De toegevoegde "Afmaninge van het
Kaartspelen ... en ander ydel tydverdryP', een lamentabel stuk rij-
melarij, had beter weggelaten kunnen worden, althans naar het oor-
deel van de huidige lezer.

Op twee zaken wil ik nu nader ingaan, die ik in publicaties
over Rozendaal nog nergens uitgewerkt zag: wie was d'Outrein pre-
cies? en wat beoogde hij eigenlijk met zijn rijmwerk, naast zijn
dankbetoon aan zijn gulle gastheer?
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1. De naar û.'Outrein genoemde straat in Rozendaal (de "ouwe
trein-straat" maakt de volksmond ervan) vermeldt op het bord-

je: Predikant-dichter. Wel, predikant was hij zeker, maar dichter
nauwelijks, hoeveel honderden regels hij ook neergeschreven moge
hebben. De A.N.W.B.-uitgave "Kasteel Rosendael" noemt hem op pag.
18 "plaatselijk predik~t". Dat is hij nu weer beslist niet geweest.
Rozendaal was toendertijd nauwelijks een dorp, laat staan dat het
een eigen predikant bezat. Wat was hij dan wel?

Johannes diOutrei~werd in 1662 te Middelburg geboren. Hij was
van 1691-1703 predikant te Arnhem, daarna te Dordrecht (1703-1708)
en ten slotte tot zijn dood, in Amsterdam (1708-1722). Een geleerd
man, prominent voorstrijder van de Coccejaanse richting. Overvloe-
dig publicist, behept met de breedsprakige, dorre, vervelende
spreektrant der toenmalige theologen. Daar doorheen toch ook tel-
~enS doorbraak van pogingen tot gemoedelijkheid en gevoelige evan-
ge1ische moraal.,

d'Outrein was een groot bewonderaar van koning-stadhouder Willem
III.~nige preek wijdde hij aan spectaculaire nationale evenemen-
ten. Na elke overwinning in de veldtocht van de Spaanse successie-
oorlog tegen Frankrijk hield hij een gelegenheidspredikatie met ti-
tels als ''Eben-Haëzer''of "Dank-altaar". Ook in zijn Wegwyser en .
Hertenjacht treden persoonlijke verknochtheid aan en eerbied voor
Willem 111 en zijn Huis duidelijk aan het daglicht.

Ook een dichter was hij dus, naar de vogue van die tijd. Het oor-
deel luidt thans beslist negatief. "Goed dat zijn "gedichten" verge-
ten zijn" (NNBW). Hij werd er door tijdgenoten wel om bejubeld,maar
"deze werken hebben poëtisch geen enkele waarde" (Evenhuis). Geen
poëzie dus, maar rijmelarij. Niettemin, om de inhoudelijke gegevens
alleszins interessant.

Ten slotte nog d"outrein's wapenspreuk, ontleend aan zijn, natuur-
lijk uit FRankrijk afkomstige naam: de Griekse woorden "ou trein",
d.w.z. niet vrezen, of: niet terugdeinzen.

Wie meer over hem wil weten, zie het artikel van L. Knappert in
Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek, 11, 1047-1049, maar vooral
het langer artikel van dr.R.B.Evenhuis, dat zal verschijnen in het
eerste deel van het nieuwe Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis
van het Nederlandse Protestantisme.
2. Nu willen wij aandacht wijden aan de gewoonlijk niet geciteerde

ondertitel van d'Outreins Roosendaalsche Vermakelykheden. Deze
luidt:"met een geestelijk en zedelijk oor 'Jeschouwt". Hoe zouden wij
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anders van d'Outrein kunnen verwachten? Hij was onder de Coc ce-
janen de grootmeester op het gebied van de allegorese van de Bij-
bel. Uit al het geschapene, uit alle feitelijke zaken en gebeur-.
tenissen trok hij zinnebeeldige en moraliserende leringen. Zo
werkte hij ook zijn preken uit. Om een enkel voorbeeld te noemen:
de tekst voor zijn intreepreek in Amsterdam was Hooglied 3 vers 7
vlg. (Sta.Vert.): Salomo's bedstede, bewaakt door zestig helden.
Uitleg: Salomo's slaapkamer is de Kerk van Christus, de helden
zijn de predikanten en de overheden.
, Hoe zou hij in Rozendaal zichzelf dan kunnen verloochenen?

In de voorrede van de Wegwyser constateert hij:"Inwoonders en
vreemdelingen vloejen even' gretig te samen om sig in de schoonhe-
den der Heerlykheid te verlustgen". De meesten alleen uit nieuws-
gierigheid, opdat men kan zeggen "dat men er geweest is". Maar
beter is het en meer voordeel biedt het, als men zich niet alleen
vermeit in "die sienelijke vermakelykheden", maar al die schone
natuur gebruikt als ladder om op te klinunen "tot den Grooten Ma-
ker van het Heel-Al". Nog christelijker evenwel, als men beseft,
dat al het merkwaardige dat men aanschouwt schriftuurlijke of ze-
delijke zinspelingen bevat. Is dit alles publiekelijk in dicht-
vorm uit te geven een dwaasheid, of bespotting waardig? zo vraagt
hij. Neen! de Heilige Geest zelf is inuners hierin reeds voorge-
gaan in de Heilige Schrift.

Daar wandelen we dan opnieuw langs RozendaaIs bekoorlijkheden,
ze nu aanschouwend met d'Outreins geestelijk oog.

Van Arnhem naar Rozendaal leidde de weg toen nog door de dorreb-~ig.~.Zo leidt de Hemelgod zijn "keurelingen" (uitverkorenen)
door een woestijn van smart over zijn zonden, en door het janunerdal
van deze wereld naar het Paradijs. Dan schrijdt de wandelaar door
de dichte, rechte laan van ~i~~QQ~~g:laten ook wij aldus staan in
kracht en standvastigheid, in een welgeordend leven. De Y!Y~b-!QQ~~g
in de hof tonen ons hoe wij goede vruchten moeten voortbrengen, en
de QIQ~~~ghoe onze ziel geschakeerd moet zijn met kleuren van
deugd, wijsheid en matigheid, èn de zoete reuk dient te verspreiden
van Gods roem.

De fQD!~iD~Dvoor en in de grot duiden op de geestelijke water-
bronnen en zijn ons het beeld van de overvloed van goddelijk leven.
Ja, Christus is de ware fontein van zaligheid, reinigend en verkwik-
kend; komt allen dan tot de bronaêr van het heil. De zwaan spuit
water uit zijn mond; laat zo ook onze mond niet ophoudën-van Gods
lof te spreken. Nu zien wij "op een blaauwe kloot een vliegende



Fortuin, van binnen is Zll loodt, van buiten schoon verguld".
:ö-Is-het met alle aards geluk en eer; vergaapt U er niet aan. De
fortuin is vluchtig, zoekt liever het hoogste goed.

De ~Ü!}~~!g wijst ons op de Kare Wijnstok. Waakt tegen de ge-
varen van de aardse wijn; beter kan men dronken worden van Gods
geest en genade. Het ~l~~~y~lg.heeft ons ook te leren: dat het
vuil der zonde ons heeft besmet. De schuld en smet daarvan zijn
met zeep en loog niet weg te nC:'men;alleen door Christus' bloed
wordt onze ziel gewassen. De Y122~~in de vijver tonen ons hun
schubben; trekt aldus aan de wapenrusting Gods, die met haar
schilden op elkaar ons beveiligt voor elk geestelijk gevaar. En
het t2ftaQi-~~! van ~levrouw van Arnhem, met al zijn pronk, bij de
klaterende waterval, biedt ons de voorsmaak van het hemelse Pa-
radij s.

In 1713 borduurt d'Outrein op zijn thema voort, ook nu weer in
veel uitvoeriger bewoordingen dan wij hier zeer kort weergeven.
De allegorieën worden echter minder in aantal. De ~2~?t2.f (ten
zuiden van de huidige kerk) is als besloten hof het beeld van Gods
kerk. De vissen doen ons nu weer denken aan de diverse parabels
van het Könlnkrijk. De leraars (predikanten) zijn de mensenvissers
zij schiften ook de goede van de kwade. De volière biedt eveneens
haar lessen: wilt toch niet pralen als de p~~~ en niet snel gram-
storig worden als de ~~1~2~~~~'

Op de toen nog onbegroeide top van de Koningsberg stond het
kleine lusthuis, voor Willem III gebouwd en smaakvol ingericht.
Helaas, door zijn vroege dood in 1702 heeft hij het niet meer vol-
tooid gezien. Rondom het verre uitzicht. ~22g:~1!~~ op zijn heuvel
vermaant de leraars om ook te zijn als een stad op een berg, waar
ieder het oog op slaat.

Wij eindigen met het laatste zinnebeeld, uit het tweede vervolg.
De ~!~!}?Q~1 aan het kasteel, met aangenaam geluid, roept samen tot
het maal: zalig zijn de gasten, eenmaal genood tot de bruiloft van
het Lam.
NAMEN in RHEDEN----------------------------- door Adr , Kolkrnan

Bij de opening van de Sporthal in Rheden, werd dit gebouw de
naam gegeven van R het 0 n.
Deze naam was uitgekozen uit de inzendingen, welke ontvangen waren
op de oproep om de sporthal een zinvolle naam te geven.
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Bij de inzendingen was ook de naam van r ~_!_!_~_g_~_!, doch deze
naam werd niet in overweging genomen, ornaat hij niet bekend was.
Is de naam Pellegat inderdaad een onbekende naam? Informaties bij
een paar oud ingezetenen van ons dorp en behorende tot de autoch-
tone bewoners leverden het volgende op:
a- het Pellegat lag in de streek achter de Buurtweg tot (ongeveer)

aan de Broekveldseweg; daar waar nu de Oranjeweg en de Sport-
laan liggen;

b- het r~gg~g~!was gelegen tussen het voetbalterrein van Worth-
Rheden en de Brink; het was een kuil in de weilanden, die te
diep was om als drinkgat te fungeren voor het vee; het gat was

niet omheind; het drinkgat zelf was gelegen in de buurt van de
nieuwe sporthal. H. Kerkkamp kent de benaming /ltPaddegat, zie
Rhedens Verleden, bladzijde 26.

c- het Pellegat was een stuk weiland dat gelegen was achter de boer-
derij, welke zich opzij van de Scherpenhofseweg bevond aan een
landweg. Van uit deze landweg ging een "slenk" het weiland in en
dit werd het Pellegat genoemd.
Deze slenk lag ter hoogte van de nieuwe sporthal en liep van daar
naar de Onder Laak.

Nu doet zich het feit voor dat op de kadastrale atlas der gemeente
Rheden, sectie D 2e blad, ter hoogte van de huidige Scherpenhofse-
weg inderdaad een huis met hof staat aangegeven. Er loopt eveneens
een pad vandaar naar een andere boerderij en vandaar uit een ken-
nelijk niet officieel pad in de richting van de Laak.
Met deze gegevens is het niet mogelijk om te zeggen dat het Pelle-
gat inderdaad dáár lag. Maar er zijn te veel aanduidingen om bij
voorbaat al neen te zeggen. Verdere onderzoekingen zullen het moe-
ten aantonen.

Bij de namen welke ingezonden waren voor het voormalige NHV-ge-
bouw, bevond zich de naam de Deuken (uitspreken met een klank, welke
tussen de eu en de ui inligt):-----
Deze naam, daar was men van overtuigd, kon niets anders betekenen
dan "duiker". Maar waar had dan deze duiker gelegen? Het antwoord op
deze vraag was niet moeilijk. De Deuken lag aan het eind van de Laak-
weg, ongeveer ter hoogte waar nu Mr. van Wijngaarden woont en gaf via
een dannnetje, waarin een duiker lag, toegang tot het "Rhedensche Laag".
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Deze plaats is nu niet meer te herkennen, maar leeft kennelijk
toch bij de oudere bewoners van ons dorp nog voort.

De Steenbakkersweg loopt thans vanaf de Worth-P~edenseweg tot
aan de Methorstenweg en kruist daarbij de Oranjeweg. Het onderste
gedeelte vanaf de Methorstenweg tot even voorbij Bruger de vracht-
rijder, werd vroeger genoemd de Köttelsteeg.
De Groenestraat splitste zich vroeger in tweeën ter hoogte van het
huidige pension "Erica". Het gedeelte dat naar Strijland liep werd
de Groenestraat genoemd en het gedeelte dat naar de Massenweg ging
werd het Bokkepaadje genoemd.
BOE KEN.
yg~r_~_EQ~~~~_l~_QgQ~_~§l~, door H.Kerkkamp. Uitgave Eu-

ropese Bibliotheek, Zaltbom-
meI, 1975; 75 afbeeldingen van oude prentbriefkaarten en foto's
met onderschriften en inleiding. f 19,90.
Terecht heeft de Europese Bibliotheek voor de uitgave van dit boek,
het zoveelste deeltje van de reeks "In oude ansichten" de medewer-
king gevraagd van de heer Kerkkamp, befaamd Velps historicus en,
ondanks zijn 85 jaren. "still going strong".
De auteur heeft zich bijzonder veel moeite gegeven om de afgebeel-
de dorpsgezichten van uitgebreide toelichtingen te voorzien en hij
is daarin uitstekend geslaagd.
Het gaat niet aan hier een opsomming te geven van de afbeeldingen.
Persoonlijk ben ik blij met die van de Velpse Harmonie in de (weg-
gebombardeerde) Oranjestraat (nr.38) en die van de '~elpsche Melk-
inrichting". (nr. 49).
Als ooggetuige van het distribueren van drinkwater in de strenge
winter van 1929 (nr. 21) en van de brand bij de Delden op Rozendaal
(nr. 72) spreken de foto's, daarvan genomen, mij aan. En niet te
vergeten van de Velpse Rodelbaan (nr. 54), waarop ik met mijn meis-
je van de bobslee-sport heb genoten! K Jr. .

.. ".1V§§~_rI~'!I§~:.1!L~_~l~,het "Deutsche Christentumsgesellschaft"
in Nederland, 1784-1833, door P.N. Hol-

trope Uitgave Rodopi N.V., Amsterdam, 1975; ill. 311 pag. f 38,--.
Het zal de leden van onze Kring over het algemeen niet bekend zijn
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dat de Hervormde pastorie van het dorp Rheden in de dertiger jaren
van de vorige eeuw een centrum was van het Réveil, de godsdiensti-
ge beweging, waaraan de namen zijn verbonden van Da Costa, Capadose,
de Clerq, KohlbTÜgge, Heldring enz. Ik heb daar op gewezen in mijn
boekje "De Kerk in 't midden" - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Velp
CG), 1967, blz. 57. Ik moge daarom aandacht vragen voor het boven-
genoemde werk, waarin bijzonderheden worden vermeld over de Rheden-
se predikant W. Laatsman en waarin ook een portret van de predikant
is opgenomen. Laatsman stond te Rheden van 1831 tot 1841, maar hij
trok toehoorders uit het gehele land.
Te zijner tijd hoop ik in een afzonderlijk
op het Réveil te Rheden.

artikel terug te komen
Kr. J.

~l~~IQÇ~!fvan H. Kerkkamp (supplement VII-augustus 1975)
~rQg!~~_Y~_Y~!2_~g_gQ~~gg~~!,Boerenleenbanknieuws, 8e jrg.

nr. 437, sept. 1970.
~9g_~~g_Y!9Q~_~i~!!i~(Aaltje-meu, Velp), Biesdelbode, 5e jrg.

nr. 2, febr. 1975
~~!9~~g_!g_Y!Q~g~!_!iig(in Velp), Bies~elbode, 5e jrg.

nr. 4, april 1975.
D~_Q~Y!!igigg_Y~_Bh~g~g_~g_gQ~~gg~~!~_12_~2!!!_1~~2,

Velpsche Courant, 15-4-'75
N I E UWE LED E N.----------------------
Mv. C.J. Blok, Utrecht
Mv. N.A. Blok, Utrecht
Mv. boevendans-Schipper, Dieren
A.L.A. Duseé, Dieren
Mr.W.J.Geertsema, Wassenaar, t.z.t. De Steeg
Mv. de Graaf-Mekkink, Velp
E.J. Jansen, Velp
J.W.M. Jansen, Dieren
T.L.P. Römelingh, Dieren
C. Simoons, Dieren
P.J. Torringa, Dieren
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Enige jaren geleden heeft het bestuur van onze Kring een werkgroep
in het leven geroepen die dia-reeksen moest samenstellen voor het
onderwijs in de plaatselijke en regionale geschiedenis.
Op 13 mei jl. werden door de secretaris, E.J. Kruijswijk Jansen,
de reeksen op symbolische wijze aangeboden aan wethouder mevrouw
J.W.G. Haikes-Nijhuis.
Van elk dorp in de gemeente Rheden ( elp, Rheden, De Steeg, Ellecom,
Dieren, Spankeren-Laag Soeren) werden 50 dia's gemaakt van histori-
sche kaarte , pre ten, foto's e.d., alsmede recente opnamen; boven-
dien -an het dorp _ zendaal.
00 ~~rde~ reeksen samengesteld van algemene onderwerpen: Vier eeu-
-~ $eh ambt en Gemeente Rheden (1573-1973); Verkeer, Toerisme en
Recreatie in de Gemeente Rheden; Het wonen in de Gemeente Rheden;
Het natuurschoon in Rheden en Rozendaal; De middelen van bestaan in
Rheden en Rozendaal.
Bij elke diareeks behoort een handleiding, waarin zijn opgenomen
een korte beschrijving van de geschiedenis van de plaats of een sa-
menvatting van het onderwerp, een lijst van literatuur en een lijst
van dia's met korte omschrijving.
De volgende leden hebben aan dit project hun medewerking verleend:
A. de Gunst, drs. F. van Heusden, J.C. Jansen, H. Kerkkamp, Adr.
Kolkman, E.J. Kruijswijk Jansen, dr.J.F. van Oosten Slingeland,
drs.e.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije, W. Zondervan.
Het doel van het project is: de onderwijzers en leraren - die in
vele gevallen niet op de hoogte zijn van de plaatselijke historie -
de helpende hand bieden bij het onderwijs in de kennis van de omge-
ving.
Als belangrijk hulpmiddel daarbij stelt ons mede-lid, mej. M.e.
Duyfjes, oud-lerares geschiedenis aan de Rijks Pedagogische Akade-
mie te Arnhem, werkbladen samen, die in de klas gebruikt kunnen
worden.
De kosten van het project worden gedragen door de Gemeente Rheden.
De afdeling Onderwijs van de secretarie zorgt voor de distributie
van de reeksen over de scholen.
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Het bestuur van onze Kring heeft het plan opgevat de
handleidingen (met uitzondering van de literatuurlijst
en de lijsten van dia's) te bundelen en voor de leden
verkrijgbaar te stellen.
Om te beginnen wordt een bundel gemaakt van de korte
geschiedenis van Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom,
Dieren, Spankeren-Laag Soeren en Rozendaal, met daar-
bij gevoegd de tekst van de diareeks:

''Vier eeuwen Schoutambt en Gemeente Rheden"
(1573-1973) .

Wie deze bundel aanschaft beschikt derhalve over een
overzicht van de historie der gemeenten Rheden en
Rozendaal.
De prijs is f 7,50, bij verschijnen (plus verzend-
kosten buiten de gemeenten Rheden en Rozendaal).
Bij vóór-intekening bedraagt de prijs f 6,50 (plus
verzendkosten buiten de gemeenten Rheden en Rozen-
daal).
Te bestellen door middel van het ingesloten
bestelbilj et .


