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SPROKKELS UIT DE REKENINGEN
VAN DE RENT1VlEES'l'ERSVAN DIEREN

van 1648 tot 1675
door 1.J. Ham.

rilET.HET OOGMERK ter plaatse een wildbaan aan te leggen
wist Willem van Oranje door koop de eigendom te verwerven
van~ de goederen, gerechticheden ende appendentien, die aen·-
de Commandeurie van Dieren behooren, op Veluwe ende Veluwen
Zoom gelegen, end e voO r der n iet, gelijk
de koopakte heeft. De bezittingen van de hof te Dier,-n~
voor zover gelegen in de Graafschap bleven dan ook aan de
Ridderlijke Duitse 0:ra.e,met wie de koop tot stand kwam.
Aan het bezit van de hof te Dieren, waaraan een leen- en
tynskamerwas verbonden, kleefde voorts het erfelUk bos~
richterschap van enige marken, zodat de Prins tevens leen-
en tynsheer van Dieren werd, alsmede bosrichter van bedoel-,
de mar·ken.
Namens de Prins werd de koopakte 2 september 1647 Oude StUl
(12 s.-;ptemberN.S.) op het Huis te Dieren ondertekend door
Aernoldt van Beaumont, raad van Prins Willem 11 en nader-
hand ook van Prins Willem 111. Stellig is de ondertekenaar
direkt na de ondertekening van de koopakte met bekwame spoed
naar 's-Graverihage vertrokken om zijnopdrachtgever de heug-
lijke tijding van het welslagen der langdurige onderhande'lï.n-
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gen over, te brengen. Henrick GDsen, gerichtschrijver van
het richterambt Doesburg, wonende in de stad Doesburg?heeft
Arnold van Beaumont blDkbaar op diens reis vergezeld, aan-
gezien eerstgenoemde reeds op 15 september 1647 N.S.of drie
dagen na de totstandkoming van de. koop te 's-Çj.ravenhage door
de Prins werd aangesteld als rentmeester van de Domeinen van
Dieren. Zowel Henrick Gijsen als diens opvolgèrs fungeerden
als leengriffier van de Prins en als bosrichter vant Die-
rense bosch, van Soeren, Spanckeren ende Steensamermerck-
ten 1) .:
De rekeningenyan de rentmeesters moesten worden voorgelegd
aan de Domeinraad te 's-Gravenhage, waarheen we de rentmees~
ters zo nu en dan op hun reis kunnen volgen. Het afhoren
geschiedde na enkele jaren ter Camere van den Rade ende Re-
keninge van SDne Hoocheit. De rekeningen van 1665 tot 1667,
het jaar van overlijden van Henrick Gijsen, hebben de gebrui--
kelijke aanh ef s Reeckeninge, bewijs -ende reliqua die is doen-
de Odilia Wolters, weduwe van Henrick GDsen.
ZDn zoon5 Anselm11S GDsen, burgemeester van Doesburg, alwaar
hD ,aen den Hel! woonde, heeft die laatste rekeningen van
zDn vader eerst 26 augustus 1676 namens zDn stiefmoeder te
's-Gravenhage gepresenteerd. Inmiddels was hD zDn vader bD
commissie van 27 oktober 1667 in het rentmeesters ambt op--
gevolgd.
Van 1648 tot en met 1675 is een complete serie rekeningboe-
ken bewaard gebleven, waaruit hierna het een en ander zal
worden medegedeeld. Deze rekeningen berusten, soms zelfs
nog met de bDlagen, in de Nassause Domein Archieven, opge-
legd in het Algemeen Fijksarchief te 's-Gravenhage 2).
Na 1675 volgt een gaping tot 1721. Uit de rekeningen van
Henrick en Anselmus Gijsen zijn een aantal posten uitgelicht
van uiteenlopende aard, welke tezamen enig licht werpen op
de toenmalige gang van zaken in Dieren. Mededelingen be-
treffende het kortstondig bestaan van de eigenlDke wildbaan
te Dieren, toen deze nog omheind was, het wild, de schutting

'I

1) De Steensamer mark, welke niet wordt genoemd door Jhr.A.
H.J~TENS V1U~ SEVE1~OVEN (Uit de geSChiedenis van het Na-
tionale Park Veluwezoom, Gelre,Bijdr.('CMeded.LII, blo 4),
bestond in feite in 1647 sedert lang niet meer.Alleen de
titel hield de herinnering aan deze voormalige bosmark
praande.

2) N.D.A., afd. Dieren, inv. nos. 6105-6132.
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en de gelijktijdigaangelegde dijken en sluis, de Franse be-
zetting, alsmede enkele andere onderwerpen zal men in deze
sprokkels vrijwel niet aantreffen, aangezien de daarop be-
trekking hebbende posten zijnweggelaten. Deze vormen teza~
men enige onderwerpen welke afzonderlijke behandeling verdie-
nen.
De ontvangsten van de rentmeesters bestonden voornamelijk uit
pachtgelden enz. en geven zelden aanleiding om op deze
plaats te worden vermeld. Des te meer stof leveren de uit--
gaven op. Aan het slot zal het gebodene nog nader worden
besproken.
Wijhebben de vrijheid genomen de omschrijvingen van een aantal
posten beknopter weer te geven en de bedragen9uitgedrukt in
guldens , stuivers en duiten~niet met Romeinse doch met Ara-
bische cijferste schrijven.,

1648. Uitgaveno

Pacht van de conijnenworande 3)
Pacht van de visscherie 4)
Frans Henricxs, cuijper5 als boschwaerder van lt
EllecUIT~er bosch
Willem Pleuris? het Huys toe Dijren schoon ge,-
maect ende gewitt,volgens geattesteerde reeckè-
ninge van de concherge Leonart Quartijr
Delis Jansen, van geleverde botter
Juffer BarveLt s , huijsvrou van Joncker van Ensej
over geleverde botter op ten Huije e van Dieren
Brunis Jansen, burgermeister binnen Doesborgh
over geleverde steen \
Den stoeldraeijer
Gerrit van den Berghe, voor 24 lb.keersen op
den Huijse Dieren gelevert
lVIeisterToenis Hermensen, sm i t 1 wegen gedaene
leverantie op ten Huijse van Dieren

gld.st .a.
1.10•.o

12. O. 0

25. O. 0

75. o. 0
14. 2. 0

20.15. 0

44·10.12
1.13.0

6. O. 0

19·18.0
1650 ge-
de Reken-

3) In pacht van de Rekenk&uer van Gelderland. Tot
bruikt door jagermeester Sanravij. In 1651 door
kamer aan een ander verpacht.

4) Als 3). In 1651 erfelijkverkocht. Betreft de visserij op
de IJssel beneden Dieren.
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Hendric 'l'oenissenin de Vrachtcar toe Dieren?
voor verteerange van SDn Hoocheits honden ende
Willem Verbruggen (met lette op de volgorde !)
De erffgenaemen van Gerrit Ringelmanj glaese-·
maocksr-, wegens reparatie van glasen opte goe-
deren van SoH. gedaen
Rendant sall voort opstellen deser reeckeninge
inde 61 blad compres geschreven in uijtgave stel-
len. 't geene naer gewoonte behoort
Voor het dubbelt van dien
Voor desen te binden in horen parquement

1649 . Uitgaven.
Toenis Hermansen, smitt, van gelevert Dserwerck
opden HUDse Dieren
Juffrouw Bertha Haecks 9 wonende in de Paeuw
tot Arnhem,volgens geteeckent billiet van mon-
sieur Post 5)
HUDbert Olthoff? smit, voor meisterloon aen
eenige siocke peerden van S.H.
De hUDsluijden van Lathum ten dienste van S.H.
toe bede gedient hebbende met bouwen int parck
om heijlich hoeijsaet6'Dtesaeijen, is hier over
voor ende naer ten huijse van Werner ReDners ver-
teert
Harmeli Jansen, vermoegens die hant van de con-
cherge IJeonart Quartier~ goet gedaen 29 dagen
arbeidens met c ar cwaegen ende p'l.o ech , des daegs
een ricxdaelder
Voor 47 pont gaern om een trecknet toe maecken
Michiel de Visscher, verarbeijt aen een segen
trecknet, 35 pont garen ende noch 12 pont aen
die cuijlvoor instellen und vlotten daer aen
te hangen, verdient 4 gl.? item 8 maelmet holt
nael})ieren gevaeren 12 gl ~, bijthoge waet er met
rendant 12 mael nae Dieren gevaeren 12'gl.
Juffrou Berta Haecks inde Paeuw tot Arnhem
wegen geleverde wDn

I - 5) voor leverantie van wijn.
6) tabak (vergel. impost - op tabak - 1653-1657).

gld.st .d,

19. 6. 0

6 • .2 0 0
6. 2. 0
3 .12~ 0

21 < 8. 0

42. 8. 0

10. O. 0

5.10. 0

72.10. 0
28. 4. 0

28. 0 •.. 0

24. o. 0



Arnt Henricksen, smitt, wegen gelevert ijser-
werck opten Huijse van Dieren
Henrick van Kessel, wegen gelevert aerdewerck
in S.H. IS keucken
Hans Jansen, geleverde keersen
Meister Geurt Verhoeff, wegen 't maecken van
een kastien voor de jegermeister Sanra~j9met
een ledicant 52. O. 0
Eartelt Toenissen, voor brantholt op te veuren 8.16. 0
De erffgenaemen van Gerrit Ringelman, glaesmaecker 7.16. 0
Meister Gerrit de Lademaeker, over gehaelt
c~jt, loot ende eenige negels
Jan van Ast~ coperslager Over ft vertinnen van
keuckenwerck
Noch-aan Gerrit de Lademaecker van negels ,
claviren, hengelissen ende anders op Dieren
gelevert

1650. Uitgaven.
Toenis Hermansen, smitt toe Dieren, voor gelevert
ijserwerck
Oertwijn van Hasselt, over gelevert houdt in 't
bouwhuys toe de peerdestal
I'IIeijsterJan de Leijdecker
Meijster Elbert , t immerrnan
Derck van Raesvelt, .schrienwercker
SijneHoocheit hoochloffelijcker memorie, in
d~sen iaere 1650 overleden sijnde, ende nodig
gevonden, dat hijrendant soude averkomen, OmIDe
aen haer hoocheden ende mijnheeren van den Raedt
rapport te doen over den toestant vant parck ende
anderss ende om voorts ordre daer over van de
selve te ontfangen, heeft sich aenstonds getrans-
port eert nae den Hage, alwaer gekomen sijndeheeft
ondervonden datt alle de domesticquen van Sijn
Hoocheit in den rouw waeren gecleet, ende also
hijrendant als doen een tijtlanck in den Haghe
heeft moeten verblijven, ende daegelicx omtrent
haere hoocheden opwacht en, heeft den rendant sich
mede genootsaeckt gevonden in den rouw te cleden

5·
gld.st.d.

11.12. 0

2.19. 0
15. 3. 0

11.17·0

11.15·0

18.13. 0

71. 4· 0

514· 9· 0
12. 9· 0
4· 8. 0
11.10. 0
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gld.st.d.
daervan die oncosten bD hem gedebourseert, bedra-
gende over die hondert gulden 100. O. 0
De erffgenaemen van zalige Gerrit Ringelman,
glaesmaecker 20.16. 0
Jan van Ast 7), overt repareeren 'vankeucken-
werck 2.16. 0

1651. Uitgaven.
Elbert Jansen, timmerman, over arbeytsloon
op 't Huys toe Dieren
OortwDn van Hasselt? holtconper binnen Does-
borgh9 tot reparatie van CornelisWDchers 8)
huijstot Ell ekum
lVleijsterElbert 9 tinlll1erman9voor !t maecken
van een kelderdeuy op den HUDse van Dieren
Rendant sijndegewaerschouwt dat sijnHoochei t
als besitter der Huyses V&'1 Dieren ende goede-
ren daervan dependerende te competeren het jus
Patronatus van die Pastorie van Dremt, oock
sulcx te kunnen vinden op seecker register be-
rustende ter C&~ere vande Heeren Gedeputierde
Staeten van Veluwen binnen Arnhem, is dient--
halven gereden naer Arnhem ende sulcx bevon--
den waer te wesen, als blijcktuijtbijgaende
extract getrocken uijt voorss. register gei'n-
tituleertz Register vande geestel.benefitienj
den Heere Secretaris Coets voor eh t extract
ende sijnemooijten van opsoecken vereert een
ducaet
Rendant neffens peert binnen Arwlem verteert
Op Dcnschrijvens vandie Contrarolleur Maes in
date 25 april 1651 alhier overgelevert, die
jonge peerden uJ~ het parck nae IsselsteDn
gestuert, int ordre stellen ende doen van
sulcx mette luijden daertoe verwilligt in twee
daegen toe Dieren verteert

7) hier staatg Als
8) een pachter van de Prins.

13· 7. 0

7.14. 0

6. O. 0

5. o. 0
3. 5. 0



Meister Jan van Raesvelt, over arbeDtsloon
ende gelevert Dser ende slootwerck aen den
Huijsevan Dieren ende anders inden iaere
1648-1651

1652. Uitgaven.
Jan Herberts, voor reparatie van glaesen op
den HUDse Dijren ende bouwhoeven (diverse jaren)
Meijster Elias Gerritsen, timmerman, wegen 't
maecken van een bergh toe Loenen
Pelgrum Muys , pompemaecker binnen Arnhem
Jan van Ast, over leverantie van so'Ld i e, verar··
beDdetin die gaeten opte Caetsbaen

1653. Uitgaven.

7·
gld.st,do

55.10. 0

69.16. 0

7. o. 0
32. 6. 0

10.12. 8

Monsieur Pitman 9), 1 jaer tractement, volgens
accoort d.d. 12 april 1652 300. o. 0
Volgens ordre van haer Ed.Mog.d'Heeren vanden
Raedt, rendant sich van Doesborch begeven naer
den Landtdagh, doemaels wordende geho~den tot
Zutphen, ten eDnde aldaer te solliciteren bD
die Heeren vandie Reeckeninge, dat die Conijnen-
wcr-ando , voor deesen geweest sijndebij !t Huijs,
wederom daerbD gevoeght mochte worden, voor
vracht op Zutphen betaelt 2.10. 0
Rendant 4 daegen aldaer ten fine voorsz. gelegen
ende verteert 16.15. 0
Eernt Pieters, pachter van die besaeide mergen in
't parck, betaelt 10) 97.14. 0
Meister Jan Van Raesvelt over gelevert slotewerck
ende anders in den jaere 1651-1653 70. o. 0

1654.. Uitgaven.
Volgens brieven van Haer Ed.Mog. van 22 december
1653 rendant verschenen sDnde om in den Haege te
9) Willem Pitman,bewaarder van het park,vermeld tot 1660.

10) betreft de impost op de ingezaaide tabak.



11) fooi
12) zijnde _ na jaren van onderhandeling' en vertraagde

betaling - de niet onaanzienl~ke koopsom voor diver-
se stukken bouwland~ de Bre~9 een camp metten hof?
het stuc achter Willem Croonen camp, den Braeckenberg,
Wichers camp ç d.enSchoffel,den Smallenbergh en Sluijters
camp Waarvan alleen de laatste niet binnen het park was
gelegen.

8.

comen ten e~nde te liquideren ende te bereeckenen
den extra ordinaris getrocken ontfanck.
Den4 januarij 1654 rendant met alle pampijr en
.sich naer Arn..hembegeven ende soo voorts naer
den Haege vertrocken, voor vracht op Arnhem be-
taelt
Ten hu~se van Peter van Brandenborgh9 weert in
den Beer, vermogens quitantie verteert
Voor vracht op Utrecht betaelt
Tot Rhenen verteert
Den 5. des avonts , ende op den 6. des morgens
binnen Utrecht verteert
Voor waegenvracht op Le~den betaelt
Tot Boedegraeve verteert
Op den 6. avonts ende 7 des morgens tot 1eijden
verteert
Den 7. janaur~ in den Haege gecomen ende al-
daer verbleven tot den 28. januar~ daeraen
VOlgende, sijnde 21 daegen, wordt voor verte-
ringe gestelt tegen 50 stuyvers daechs
Bellechere 11) gegeven ..
Den 29 januarij.1654 met 24000 gulden 12) uijt
den Haege vertrocken, om te gaen overtellen
aende Vrouw van Swanenborch, voor wagevracht
op Leyden betaelt, met een boode van Arnhem9
soo ick tot verseeckeringe b~ m~ hielde
Omtrent den middacht en tot Leijden comende ,mij
tegens den nacht niet derven opte wegh te be-
geven, neffens boode dien dagh ende op den 30.
des morgens binnen Leijden verteert
Voorkruijgel t voor 2 cofferen betael t
Overmit.sdie vorst een 'wagen gehuert op
Utrecht, daervoor betaelt
Tot Boedegrave rieffens bode verteert

gld.st .a,

2.10. 0

4. 3. 0
6. o. 0
1.10. 0

4. 5· 0
5. o. 0
1.15· 0

3.17. 0

52.10. 0
2.10. 0

5.15. 0

6.15. 0
1. O. 0

11. 0.0
3.15. 0



Den 30. des avonûs ende 31. des morgens tot
Utrecht neffens bode verteert
Van kruijgelt betaelt
Een waegen gehuert om m~ deze dagh over te
brengen, daervan moeten betaelen
Tot Rhenen neffens boode verteert
Op den lesten januarij des avonts ende op den
1 februarij 1654 binnen Arnhem verteert
Den ooode voor s~n moe~ten vereert
Een waegen gehuert op Doessborch voor vracht
betaelt
Den 6. februarij 1654 een expressen boode ge-·
stuert aen die Heere van C&~nenborch ende die
Vrouwe van Swaenenborch bekendt maeckende, dat
ick in 5 ofte 6 (dagen) van me~nonge was over
te comen om dese penningen over te tellen, den
boode betaelt 5. o. 0
Den 16 f'cbr-uar-ij1654 een waegen gehuert ende
mijmet deese penningen naer den Swanenbergh
begeven, voor vracht derwerts ende wederom te .;':,l

comen betaelt 20. O. 0
Des middaegs tot Deventer met een boode soo
ick bijmij genomen, vert'eert
Tot Olst voor veergelt om Over dIlssul te comen
betaelt '
Den 17 februarij dit geIt overget elt ende den 18 .
wederom nae hmjs vertrocken, voor veergeIt we~
derom betaelt
Des middags neffens bode voor Deventer verteert
Jan van der Kolfeert, boode van lVIeurs,voor 't
overbrengen van eenighe billetten tendierende
tot vercoopinge van verscheijden landen
T\~eijsterJan Boemers, metzelaer, van arbeijtsloon
ende geleverde kalck aent hmjs van Cornelis W~-
chers, door een stormwindt geheel neder gesla-
gen
Van Henrick .Ians on, .barckschipper, gecofft
45 Noortse deelen het stuck tegens 8 stu~ver
om in den dienst van S,H. te gebru~cken aen die
bouwhuijsen

(wordt vervolgd)

9·
gld. st.d.

7· 5· 0
1• 4. 0

12.10. 0
3· 6. 0

3. 5· 0
5· o. 0

3.10. 0

2.15. 0

0.15· 0

0.15. 0
3· 5· 0

4· o. 0

76. o. 0

18~ O. 0
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SCHAPENHOUDERIJ IN DE LOOP DER ':L'IJDEN

DE COIVIBINATIEscheper, kudde en hond, die eeuwenlang on-
ze heidevelden stoffeerde, bestaat nauweltks meer.
Ontginning door middel van kunstmest en verkaveling rond 1900
deed het aantal heideschapen en ook de grootte van de kop-
pels teruglopen.
Nog treft men hier en daar'langs dijkenkoppels schapen met
of zonder scheper en een paar kudden, die uit idyllische o-
verwegingen in het leven worden gehouden. Echte heidescha-
pen ztn dit echter niet meer.
Het heideschaap was kleiner en fijnergebouwd dan het tegen-
woordige Texelse en de Engelse rassen. De kop was vaak ge-
vlekt en ook wel voskleurig, de buik onbewold. Overigens
was de wol korter en wat hard e11minder "gestapeldlf dan bij
het moderne schaap.
Het wassen (in juni; pl.m.8 dagen voor het scheren) was met
het heideschaap vlugger bekeken dan bt de moderne soorten
met lange, dik gestapelde wol. De eersten mochten wt als
jongens wassen en later ook scheren.
Aan deze schapenwasserten bewaren wijheel prettige herinne-
ringen,' - trouwens ook aan het scheren.
Het wassen is sinds ruim vijftig jaar afgeschaft. De wol wordt
sindsdien als smeerwol afgeleverd.
De lezer zal wellicht vinden, dat er weinig goeds van het ou-
de schaap is gezegd. Toch had het ztn deugden zoals het ft-
ne, smakelijke vlees en de geschlktheid om lange afstanden af
te leggen.
Van hieruit werden oudttds duizendtallen uitgevoerd naar
BelgiE! en Frankrijk via de l,imburger Peel, waar de exporteurs
woonden. Het gehele transport gebeurde te voet" De kudde
zocht al gaande haar kostje op de brede stroken langs de we--
gen.
Nog lang hebben in deze route op regelmatige afstanden de
herbergen met de grote schaapskooien gestaan, waar de kop-
pelS met scheper en hond de nacht overbleven. De kastelein,
tevens boer, was wild op de mest van de schapen. Ht bracht
dan ook slechts nachtlogies voor de scheper in rekening ad
25 cent. De kost was gratis evenals die van de hond.
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De scheper was meestal een bDzondere figuur. Zo hD al geen
filosoof was van nature, had hD door zDn verblDf in de vrDe
natuur de gelegenheid het te worden. Hijwaakte over zijn
kudde. Wanneer één schaap mankeerde, miste hD het ter-
stond, al was het uit een paar honderd. Hijkende zijn
beesten stVR voor stuk. Tellen was voor hem niet nodigj
gesteld dat hD tellen kon of had schoolgegaan.
WD hebben in het begin van dit verhaal reeds gezien, waar-
om het heideschaap verdween; namelDk door de kunstmest.
Vóor die tDd was het een zware opgaaf om, vooral het bouw-
land, vruchtbaar te houden. Het mestvraagstuk is dan zo
oud als de blDvende menselDke nederzettingen. Een student
in Wageningen koos deze materie tot onderwerp van een ge-
dicht. HD tekende daarin de toestand omtrent het begin
van onze jaArtelling aldus2

Tal van denkende Romeinen
spitsten op de mest hun breinen.

Zo peinsden ook onze voorouders h.i ar+.aande rand van de Ve-'
luwe op de mestvoorzienihg van étebodem.
De verhouding van de scheper tot zijnwerkgever was plaats-
en streeksgewijs heel verschillend. Sommige dorpen hadden
hun dorpsscheper, die de schapen van de verschillende be-
drDven hoedde tegen een bedrag in natura of in geld. Was
hD ongehuwd, dan moesten veelal de eigenaren hem om toer-
beurt inwoning en kost verschaffen, Meermalen ook was de
scheper een gewoon lid van het ir&ronend personeel. Er wa-
ren verschillende vormen van samenwerking.
In "Bijdragen en Mededelingen" van Gelre, deel 25 komt een
overeenkomst voor tussen Pelgrim Muys, eigenaar van de hoe-
ve "den Hoogen Oorspronck" te Oosterbeek , Henrick Herms,
pachter van deze hoeve en Gerrit Janssen, particulier sche-
per .. Het stuk is te omslachtig om het hier in zijn geheel
over te nemen. Het draagt als datum 22 oktober 1664.
In het kort komt het hierop neer, dat de scheper 100 scha-
pen als zijneigendom meebracht, de pachter bracht 50 scha-
pen in. De scheper moest zoveel plaggen maaien als voor
150 schapen nodig was. Het ging de pachter niet alleen om
de mest, maar ook om het strooisel, waardoor het gehalte
aan organische stoffen niet onbelangrDk steeg. Ieder be-
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hield de wol en de lammeren, die er.geboren werden naar ver-
houding. De pacht werd aangegaan voor 6 jaar, welke t ermijn
ook nu nog in de landbouw wordt aangegaan. In geval een der
contractanten de overeenkomst na 6 jaar niet wilde verlengen,
moest hijdeze 6 maanden vóor de pacht 3 jaar Laep, opzeggen.
De woning van Henrick Herms was niet geschikt om de scheper
en zijnvrouw huisvesting te verschaffen. Hier gaf de eige--
naar 0~uijs)de oplosslng door hem een gedeelte van een nieu-
we schuur ter bewoning te geven.
Al lezende komt men tot de overtuiging 1 dat Henrick Herms
voor z~n t~d een goede boer was. Hijkreeg veel en volledige
mest op zijnakkers en liet Gerrit Jansen de plaggen steken.
Herms hield fysisch evenwicht en bactèril:lnleven in zijngrond
wat ook bijhet gebruik van kunstmest nodig is 0

Kunstmest is een vinding van de bekende Duitse scheikundige
Justus von Liebig (1803-1873).

UIT EEN 01..1]) BOEK
door J.C. Leeman.

Spankeren, een Dorp in Gelderland, onder 't Kwartier van
Arnhem of Veluwe. Het moet gering geweestz~n, want geheel
Gelderland en Zutphen een schatting van 75000 gulden opge-
legd z~nde, stond 't Kwartier van Arnhem (een van de 4 kwar-
tieren) daarin op 17108 gulden geschat.
Daarvan droegen à_e steden Arnhem, Harderwijk, Hattem en Elburg
1900 gulden b~. Het overige moesten de dorpen van het Kwar-
tier~ verdeeld over Veluwezoom, Over- en Nederveluwe opbren-
gen.
Veluwezoom was gesteld op 1550 gulden. Daartoe behoGf.de
Spankeren samen met Soeren (2 van de 12 of 13 Dorpen van Ve-
luwezoom) niet meer dan 20 gulden en 3 stuivers 3t penning
op te brengen.
(Uit~ Toneel der vereenigde Nederlanden en onderhorige land-

schappen door Fran90is Halma. - Na diens dood voortge-
zet door Mateus Brouerius van Ni.dok, - Gedrukt bijHen-
drik Halma~ Landschap- en Academiedrukker. ZWolle 1725.)



GODRON EH THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (vervolg)
(19 januari 1795) Des avonds bvwnen keizerlDken (Fransen)
uit Arnhem vragen of er ook hulpe nodig Was 0 De IVlajoor be-
dankte, zeggende dat hD tegen zulk een klein hoopje niet
opzag en men maar moest afwachten op dingen, die nog komen
zouden. Den volgenden morgen vertrokken de Hanoveranen.
Wijwaren thans geheel en al aan de Franschen overgeleverd.
Daardoor verlieten vele burgers hunnen huizen, sloten die
en lieten alles aan den vijand over. Deze vonden alsnu ge-
legerLheid om aan hun lust tot plunderen den vrDen teugel
te vieren. Ook de Custos - vertelt Thomassen - bleef niet
verschoond. Aan hem ontnamen zijalle contanten. Vele an-
deren deelden hetzelfde lot. Schandelijkwas het s dat de
patriotten hierbD de Franschen hielpen en zouden deze de
prinslui zeker hebben willen doden, doch die moed hadden
zijniet.
Men was-thans zonder eenige regeering. Het eenige wat de
Custos kon doen, was de klok te luiden. Daardoor ontstond
alarm en dreef de roovers op de vlugt. Niemand vertoonde
zich op straat, hetwelk een doods aanzien gaf. Een doode
franschrnan werd zonder eenige formaliteiten ter aarde be-
steld? men liet hem zijnuniform behouden; aan geld was hij
platzak.
Op den huize Overbeek verschenen soldaten. Mevrouw van
Eck gaf hiervan kennis aan den Custos en gelastte deze den
klok te luiden9 opdat daardoor de bevolking op de been
kvvam. De soldaten, hierdoor verschrikt, verlieten Dlings
de plaats. Niettegenstaande de aanhoudende strenge vorst
moest de Custos steeds bD de hand bIDven en soms gevaarlD-
ke plaatsen bezoeken ten einde in ggval van nood aanstonds
hu'lp te -biedenj hetgeen door ade'Lijke families met dankbaar=
heid werd beloond.
Niettegenstaande de noodige zorgen bleven rooverDen niet
uit. Brutaal eischte een fransche patrouille op Zondagmor-
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gen 12 flesschen brandew~n. De Custos was genoodzaakt, ter
voorkoming van overlast, hieraan toe te geven. B~ anderen
werd jenever ge/hscht. (,vordtvervolgd).

UIT DE LEDENKRING
Ingeschreven werdem
Mevr. C.G. Blaauw-Buiskool, Rheden.
Mej. Da. J.J. Boerlage, Dieren.
Mevr. R. Hillebrink-Janssen, Rheden.
Ivlej.J.E. de Munck , Rozendaal .
Afgeschreven werdeng
J. Blokland, Velp.
A.H. Dael, Velp.
J.W.Keyman, Velp.
M. Trap, Velp.
Mej. G.Aovan der Zande, Arnhem.
Het aantal leden bedraagt thans 239.

KRII'JGNIEUWS

Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat het
dorp Rheden 1000 jaar geleden voor het eerst in de his--

torie genoemd werd, zal getracht worden, een tentoonstelling
te houden, die historische voorwerpen, afbeeldingen e.d. zal
te zien geven.
Reeds nu verzoeken w~ een ieder, die oude voorwerpen, ook
gereedschappen en werktuigen, schilder~en of prenten bezit,
die voor deze expositie kunnen dienen, deze af te staan in
bruikleen. Met name denken wijaan de steenfabricage, vroe-
ger een belangrijke industrie in Rheden. Wie wat heeft of er··
gens wat weet, wordt verzocht, zich met de redacteur in ver-.
binding te stellen.
Men zal zich herinneren, dat onze voorzitter op een der bij-
eenkomsten vrijwilligers opriep, die in staat en bereid zou--
den zijn,(lekadastrale kaart van Rheden uit omstreeks _.lê.29
op het Archief van het Kadaster over te nemen. Dankbaar mo-
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gen wijhi er vermelden, dat ons medelid 9 de heer F.W. Boers,
zich bereid verklaarde, dit werk te doen.

Een jaar lang heeft het lid, de heer Drs. G.A. Reimeri-
geI';de adressering verzorgd van onze convocaties en

IVlEDEDELllWEN. Nu hijdeze taak niet langer kan vervullen,
zD ook hem hartel~k dank gebracht.

Willen de leden, die zulks nog niet deden, hun contri-
butie voor 1960 storten? Het gironummer van onze

penningmeester, de heer H. Kerkkamp, Kerkst~aat 2 te Velp,
is g 88 12 44· j 1 - •
Enkele leden betaalden uit eigen beweging.meer contributie)
dan waart e zijzich verplicht hadden. Daaruit mogen W1J

concluderen, dat z~ tevreden z~n over hetgeen onze Kring
haar leden biedt HartelDk d&~ voor deze geste.

De verkoop van onze uitgaven "Dieren, Spankeren en
Laag Soeren in vroegere tijden", IlVansteeg tot De

steeg;! en "De Oude Jan" vindt gestadig voortgang. Er zijn
nog voldoende exemplaren voorradig voor hen, die hun fami--
lieleden .in het buitenland of binnen de grenzen met een blij-
vend cadeautje willen verrassen. U kunt de boekjes verkrij-
gen bijde heren H. Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp~ Dr. J.F.
van Oosten Slingeland, Smidsallee 4, DeSteegj E.J. Jansen,
Hogestraat 7, Dieren en F.van Zadelhoff, Prinsenstraat 307
Dieren.

Reeds nu zD vermeld, dat de Algemene Ledenvergadering
wordt gehouden op maandag 21 maart a.s. in hotel "de

Engel" te De steeg. Ons medelid, de heer Chr. H. Roasa,
spreekt dan over zijngeologische. en archaeoj ogf.s che ervarin·-
gen.

In 1955 hield Prof.Dr.F.G.1.van der Meer te Lent, Hoog-
leraar aan de R.K. Universiteit te NDmegen, voor de le-

den van de vereniging "Gelre" een lezing over een kerk- en
kunsthist or-i.schonder'lverp.Deze voordracht is toen zeer in
de smaak gevallen, zo zeer, dat het Bestuur van onze Kring
besloot Prof. van der Meer uit te nodigen, een soortgel~ke
lezing voor onze leden te houden. Om redenen van financi~le
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aard werd besloten, dat Prof, van der Meer samen voor de le-
den van het Arnhems Genootschap voor Oudheidkunde en voor
ons zou optreden.
U wordt dus op 25 februari a.s. verwacht in het gebouw van
de VOlksuniversiteit te Arnhem.

lEl~NG
door
PROF. DR. F,G.L. VAN DER MEER
Hoogleraar aan de R.K.Univer-
siteit te ~lijmegeno

op DONDERDAG 25 FEBRUARI a.s. om 8 uu:r:
in het gebouw van de VOLKSU~rrVERSITEIT
aan de Rijnstraat te A R N H EM."',

ONDERWERP: "DE OUDSTE KERKEN"
Prof van der lVIeerillustreert zelf zijnle--
zing met tekeningen op het bord,
Deze b~eenkomst is belegd door het Arnhems
Genootschap voor Oudheidkunde IfProdesse Co-,
namur" van 1792 samen met de Oudheidkundi-
ge Kring "Rheden-Roz endaal 11 ,

Namens het Bestuur~
Dr, J.F. van Oosten Slingeland? voorzitter
E.J. Jansen? secretaris.


