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VANDER'SNTM8ESTERSVANDIEREN

van 1648 tot 1675
door I.J.H&~ (vervolg)

gld.st.d:

Den 13 septembèr 1659 rendant ontfangen hebbende
hier neffens gao nde missi ye van de heer Griphier
Buijseroeij uijt den naem van Haer Corri.nck.lvllooche i.t ,
meldende van den Pur-st van Oost-vrieslandt opt Huijs
Dieren, ende int parck alle plaeijsier aen te doen,
ende s ijn Fnr(s )t1. Gen. te laeten iaegen int par-ok
nae sijn gelieffte, ten welcken eijnde rendant den
tijdt van 5 weecken daeghs s i.ch toe Dieren heeft moe» :
ten opholden, voor peerde heur betaelt 30- c- 0

Harmen Engelberts, reeckenonge van 5 weecken van
verteronge met Monsi.eur Pit man ende op andere t ijden 182- 4., 0

Uijt eraent van authorisatie van haer Ed.Mogo in
dato den 26 meij 1659 met den predicandt van Die-
ren, Dom. .Iohanne s Wilhelmus à. Sambeeck over sse c-
ker verschil ofte praetensie op seeckeren aenwas
ofte weijl andt , schietende voorbij Pastorie lanètt 5

gehoort hebbende desen aenwas ofte we~landt voor
desen onder het goet l,aer21)? ten deel bij pe rmut.at áe

21) 'gelegen onder Spankeren



2.
gld.st.d.

overgedaen aen Jan 'l'oerossen Smit ende Frederick
Haeck cum suis; veraccordeert voor de somme van
700 gl. 5 waermede S.H. ende desselfs naecomelin-
gen nu ende ten allen tijden van dese praetensie
sullen sijn ende wesen ontlast 7OoJ- 0·- 0
Engel .Iansz . , woonende op het Schaer bij Middach··

ten, verteronge (in zijn herberg) 49- 8- 0

1660. Uitgaven.

Rendant brenght alhier ten eersten in uijtgaeve
soodaene 85 gl. als by hem aen eenen Joris
Fryart den 19 april 1659 betaelt ayn , ende op de
reeckeninge 1659 tot. naeder bewys bij provisie
doorslaegen, leverende alhier wederom over desel ve
quitancie ende gerichtelicke certificatie· van 2
persoonen, verclaerende haer seer wel kennelick
te wesen dat Joris Freyart neffens Pitman door
Hoochlofflicker memorie Syn Hoochei t tot wildt-
bewaerder gestelt is ende dat Sanravij by syn ver-
treck van Dieren hem mede roet betaelt heeft,
oock dàt hij Joris Freyart nae dode van Sijn
Hoocheit ende vertreck Van Sanravij 22) van Die-
ren nae Vranckrijck gecontinueert heeft opt wildt
te passen, ende dat hem Joris by desselfs wech
gaen die by den rendant bet aeLde 85 gl. noch
deughdelick waere n aencorne nde , dus hier desel ve
voor uytgaeve gesteltworden 85- 0-· 0
Pelgrum Muys, wegens reparatien aen S.H. 's pon-.

pen op Dieren gedaen 32- 6- 0
Rendant daegelicx hebbende groote moeyten over

tt di st r-ot van de schaepstraden van de Vrouw van
Mi ddachte n ende. anderen ende van niemant dien aen·
gaende beter naerichtonge cunnende becomen als van
eenen Cel Beecker, synde een oldt man tot Dieren
geboren ende gewoont hebbende int bouwhuys voor
den huyse van Dieren? heeft derhalven rendant goet
gevonden desen olden man tot Dieren te bescheyden

22) de jagermeester lV[olines de Sanr-av.i



ende sulcx doende den 12 january t660.Yan Dieren
een kar gesteurt nae Caldenover alwaer voors. Cel

'! Beecker nu ter tydt was woonende j om densel ven op
Dieren te hae Len , den karman voor vracht van desen
lammenman te haelen, voorts int veldt te veuren
ende wederom "t huys te bre ngen , boven verterongen
in 3 daegen 'bet aeLt
Rendant desen olden man gebracht in de her'oerge

by Arnt Sweeren, verteronge
Rendant hierover met desen man doende geweest 3

d.aegen , peerdeheur
Den 6 fe bruarij 1660 rendant vermogens brieven van

Haer Ed.Mog. verschreven om in den Haege te comen
soo rasch doenlick mett alle openstaende reecke··
nongen (1648··1658).•...

Synde rendant 'oy haer EcLIvlog.missive van den 12
april 1660 geschreven aen de Drost van Bre devoor-t ,
geauthoriseert omuyt de naem van Syn Hooche á t'de
Inspectoren des Zutphensen Classis voor den Hove Van
Gelderlandt te c i.iere n tot adimpletie van de acte
van collatie van de pastorie van Dinxperloe, i ten
eersten vermogens billiet ende qu.i t anc ie betaelt
Noch vermogens 'oi11iet voorde citatie betaelt
Noch ..•• bet aeLt
Den 29 april O.S. ende 25 meD1660; oock den 15

junij desen ae ngaende rendant nae Arnhem geweest om
dit werd: ten eynde te bre ngen , waege vracht
Eyntlyck desenthal ven gereyst nae Bredevoort ende

soo voort nae Dinxperloe 5 om by te woonen die s o'Lern-
ni aat Le ofte instellonge van de persoon Dni.l,e>deri;
aen dewelcke S.H. dese collatie gegeven hadde j ten
eersten tot Zelhem neffens voerman ende peerelen ver··
teert 2-10- 0
Des mf.ddags tot Bredevoort verteert 4-12- 0
Des avonts komende tot Dinxperloe 9 aldoor stil ge'ole-

ven 2 daegen ende 3 nachten, in desel ve tydt rendant
neffens voerman ende peerden verteert
Be11echere gegeven

i.
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4·-10-.'0

32-12- 0

3- 0,·· 0

6-- o· 0
64- 0- 0
5··14·· 0

12- 0·· 0

12-15-" 6
1--15- 0



Int wederom re yse n nae Doesborch des middaeghs
toe Doetinchem verteert

In de 4 daegen van waegen vracht betael t
Eerent Delissen, sm i t , van arbeytsloon
Gerri t Gerri t sen , over geleverde negeLs ende

lood t op den Hp.yse Die re n
Den 1O november 1660 by 1 tontfangen V&'1. de tin·

sen die tinsgenoten moeten tractEBren~ daer voor men
alhier stelt

Gerrit Herberts, glaesemaecker, ar-beyt s l.oon op
den Huijse van Diere n
ReDnderComan, weert inde Pauw tot Arwlem, ver-

teronge over die procedure tegens sommige Erffge-
naemen vant Bbaq:er bosch , als oock wegen 't ius pa-
tronatus van de pastorie van Dinxperloe
Cedule van ar-beyt s l ocn rendant door Toenis van

Ellecum, woonende op S.H. ' s Huys den Rouwenberch,
ingelevert over graeven ende planten van heysters
omtrent den Huyse Dieren, geschiet in martio ende
aprili als oock in octoberj1660 volgens ordere hier·'·
bij copaeLick ::>vergeleydt . jende november

'I'oe n.is van Ellecum ten eersten gearbeydt 12 daegen
des daeghs betaelt 12 stuyve rs 7- 6- 0
Frerick Willems, 10t d.ach 6- 6- 0
Jan Sondach, 2 dagen 1- 6- 0

Gerrit Toenissen, 6t dach .3·-18- 0
Thomas Abrahams, 1 dach ·0-12'- 0
In september? october ende november 1660 Toems

van Ellecum noch gearbeydt 39 daegen des daegs be--
tael t 12 st uyvere

Gerri t 'I'oe rris se n 28 daegen
Toenis Teusen 37 daegen
Jan Sondach 29 daegen
'l'homas Abrahams 26 daegen

i '1eonart 'l'yssen 39 daegen
Albert Aelt s 37 daegen
Meijster Jan de Le yde cke r , wegen arbeytsloon Ol)

den Huyse Dieren, de Kaetsbaen ende op den Rouwe n-
berch gedae n

4·
gld.st. d.

3-12- 0
12·· 0- 0
62- 6- 0

6-10- 0

138..·18·· 0

23- 8- 0
16-16- 0
22- 4- 0
17- 8·· 0
15-12- 0
23- 8- 0
22- 4- 0

63- 3- ü
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Den 10 december 1660 op rilissi ve van de concherge
Leonardt Quartier op Dieren gesonden 500 pannen,
daer voor betael t 12·-10-· 0
Arnt Sweeren over verterongen op den 6 april

1660 byt verpachten van de weylanden 36- 8·· 0
Over die limytscheydonge van S.H. \s Huys den

Rouwenberch mette Erffgenaemen van Rheder bosch ge-'
vallen .0. ten huyse van Engel Jans geschiet; de
scholten van Rhede met de gerichtsluyden ende
gevolch van dien verteert 93- 3- 0
Aende concherge Leonardt Quartier (tractement

7.6.153 - 7.6. '60) 3500- 0- 0

(wordt vervolgd)

EEN BESCHRIJVINGVANRHEDEROORIl

door

R. Wartena
(slot)

In 1838 kocht de heer Bouricius van geld van z~n dochter de
gehele Plantage van Dieren tot en met de Rouwenberg en bouwde
op laatstgenoemde plaats een herenhuis en een stal alsmede
veranderde veel heidegrond tot bouwland aan de oost-en zui.d-
oostzijde van de Rouwenberg en aan de westzijde, genaamd het
Warrenveld.
Ook stichtte genoemde heer een boerderij aan de voet der Rouwen
berg bij de aloude Burmarri.a alleé met een put van honderd en
tien voet diepte. Daarenboven werd nagenoeg degeheele Bur
mama alleé gesloopt.
In 1844 werd Bouwerszathe verkocht en kwamin handen van de
heeren M.E. Havelaar , "lN.L.Have1aar en den ondergeteekende,
die voor zjjn deel den Rouwenberg bekwam; ter gez8Inenlijke groot.~
tee van 130 bunders (hectaren). Het overige werd gedeeld door
de beide andere koopere , op eenige kleine ui tzonderingen na ,
gekocht door het huis Middachten en den heer Beyerinck te
Dieren.
In 1852 pl.m. werd het huis van de Rouwenberg gesloopt op een
regenbak na, die er nog is. Er bevindt zich nog een tweede
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regenbak noord van het achterste bergje, afkomstig van het
huis van een opziener der jagt 9 die daar woonde tijdens al·-
les nog domein was en later is afgebroken,
Op het tweede bergje heeft vroeger een koepel gestaan, aan
het uiteinde van de Burmania alleé 1 een soort jagthuis der
stadhouders, Willem den vijf'de n , die vroeger hunne woning
hadden te Dieren. Zie bijv. Slichtenhorst en de boeken van
I.A. N~boff en anderen.
De oorsprong van den ouden naam Burmania alleé is mij onbe -
ke nd,

Geboren opj de Zyp 1) 5 eigenlijk Zyp en dal, werd ik in 1813
op school geplaatst te Haarlem bij den heer de Grave~ die
drie maanden later stierf .. Vóór dien tijd hadden wij een gou··
verneur genaamd Revel. In 1814 stierf mijn vader. In het zelf·-
de jaar ging ik naar Utrecht bij den heer Re veL, kostschool-
houder inde Breedstraat,alwaar ik·bleef tot 1819, na aarr-
genomen te zijn bij Professor Pare au,
De heer M.Revel had omstreeks 1816 zijn school overgedaan aan
eenen neef Daniel Revel, gehuwd eerst met mejuffrouw Hakken,
en daarna met eene dochter van genoemden Professor,
In 1819 kwamik op het Atheneum Illustro te Amsterdam, waar
ik bleef tot 1826 na gepromoveerd te .zijn te Leiden met eene
dissertatie.
Toen ging ik inwonen bij mijne tanteW. Re. Br-antsen 3) in de
Bakkerstraat te Arnhem des Winters en des zomers alhier. In
fe bruary 1829 stierf mijne tante voornoemd te Arnhem en ver·
kreeg ik het landgoed Rhederoord.
In d.atzelfde jaar begon ik veranderingen te maken aan het
huis, door de trap te veranderen, alle beenen van bindten op
de 2e verdiepiri.g weg te nemen, enz. Het huis was primitief
gebouwd voor eene verdieping, behal ve de onderverdieping 4).
In 1792 kwamenmijne grootouders 5) erin, die eene talrijke
familie hadden, hetgeen ten gevolge had, dat er op de zolder
vele kleine kamertjes gemaakt werde'n, zonder te raken aan de
gebindten. Dat duurde 9 namelijk die veranderingen? ook in
1830. Vandaar dat ik de winter van 1829 a 1830 doorbracht in
logement den Engel aan de steeg.
In October, ik meen 30 October 1830 trok ik uit als kapitein
(0.. 'emblée) van de eerste kompagnie, eerste bat adI Lon, tweede
afdeeling mobiele rustende schutterij van Gelderland., onder



7·
den majoor W.A. Schimmelpenninck van derOye van de Poll.
Eerst in Augustus 1834 kwamik voorgoed terug alhier en
werd de schutterij ontbonden.

Hier eindigt het manuscript.

1) J.P.Post had het park van Rhederoord in de jaren 1797
en 1798 aangelegd.

2) In 1803 als zoon van Gerhard Brantsen en Andrea Helena
Mossel.

3) Willemina NalLda P€Ül:J!era Brantsen (1770-1829).

4) Omstreeks 1745 gebouwd door Willem Reinier Br-arrt se n ,

5) Mr. DerkWillem Abraham Brantsen (1742-1808) en Gerhar-
da Abigael Agatha Brantsen (1744-1819), die het in 1789
bij de dood van vVillem Reinier Brantsenverkregen.

GODRONEN ~H01~SSEN

SCHRIJVENVELP,8EGESCHIEDENIS

door E, J. Jansen (vervolg)

Ook het kasteel Biljoen verschoonden zij niet (n.l. de
Franse soldaten, die in januari 1795 in Velp huishielden);
na de pastorie trok de bende daarheen. Zij lieten niets on.
aangeroerd, zij braken de wijnkelder open, die hun een over-
vloedige voorraad aanwees. In hun dronkenschap bleef niets
ongeschonden, alles werd kort en klein geslagen.
Des anderen daags kwamde Heer van Spaen, eigenaar van Bil--
joen, op zijn kasteel terug en sloeg de handen ineen, toen
hij de schandelijke verwoesting aanschouwde, die de franschen
hadden aangericht. Hij vond geen heele stoel meer om op te
zitten, alles was vernield. De 3 meiden daar aan huis 'Naren
schandelijk toegetakeld; zij hadden de verwoesting moeten aan-
zien en konden zich onmogelijk verweere n , aangezien ze aan
handen en voeten gebonden waren. Later werden zij door den
rentmeester uit hun moeielijke positie verlost.
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De knecht Dirk van Heuven zeide aan den Rentmeester Leemer-s s
dat hebben nu die lieve franschen gedaan, daar gD zoo lang
na verlangt hebt, en dat zelfde werd ook door de meiden be-
vestigd. Dit gaf veel ongenoegens de waarheid struikelt ge-,
woonlijk op de straten, .

Omhet luiden op den torenklok te voorkomen hadden de f ran-
schen de sleutel der toren in hun bezit genomen; en den Cus--
tos last gegeven ombiljetten te schrijven tot levering van
30.000 pond hooi en 10.000 pond stroo. Niettegenstaande er
vele mi.Litairan naarDoesburg vertrokken zoo was dit niet
in vergelDk van de vele troepen, die iedere dag inkwamen.
BDden kleinen daglooner worden van 10 tot 20 man gehuis-
vest, reeds zijn er meer dan 1000. Bittere klachten worden
er gehoord. Duizenden passeren naar de richting Zutfen,

OpZondag 8 feb. werd er weder voor het eerst gepreekt door
Ds. Abresch r hij had tot tekst Jes.50t10. In 5 weken was er
geen dienst geweest, de opkomst was gering~ slechts 34 men-
schen,hoe kon dit ook anders daar voor kerktijd 350 consta-
bels te 'paard een verblijf zochten, terwijl uit Arnhemwerden
opgeei scht 24 hoornbeesten9 welk getal klom tot 40 stuks.
Dagelijks moest men 500 paarden van hooi en stroo voorzien
en de manschappen huisvesting geven en van voedsel voorzien.

De burgers zeLven ontbrak het aan het nood.ige , Zij zagen er·-
uit als schi~men. Omaan brandstof te komen hakte men boo-
men om; eetbare waar was hun ontnomen, het vee weggenomen,
de akkers platgeloopen, in een woord, zij waren van alles be-
roofd en zochten bijmeergeg oeden steun en hulp .

Klachten aan den Generaal was .niets anélersdan vech'ten tegen
een windmolen. Daarbij kwamhoog water. De dijken braken
door, een groot deel van ons dorp liep onder water, en gaf
aanleiding dat de troepen zich moesten verdeelen en verlie-·
ten velen ons dorp.

Onder klokgelui werden de inwoners verzocht allen ter kerke
te komen omeene ontvangen publicatie aan te horen. Deze
luidde aldus:

Publicatie.

De proVlncionele volksrepresentanten van Veluwe en hebben
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nodig geoordeeld van Platteland tot benoeming van een .6"8,-
commiteerde uyt haar midden, tot het bijwonen van een quar--
tiersvergadering binnen Arnhem op den -17 dezer maand te hou"-
den, voorts den Scholtus gelast en aangeschreven om ten aller-
eersten uyterlijk binnen drie dagen na den ontfangst deezer
missive z~nde geweest den 14 deezer maand, deeze oproeping
binnen dit ampt werkstellig te maken en aan de ing-ezetenen
voor te stellen, om een geschikte persoon zijnde een vriend
van vr~heid en gel~kheid uit hun midden te commiteren, om
zich op bovengemelde vergadering te vervoegen, teneinde aan
die volksrepresitanten sodane opening te doen, als dezelve
in de tegenwoordige t ijdaomst and.igneden van I t land zullen
eysschen.

den 14 dezer maand f'e b , 1795. Gedaan te Arnhem

(w. G.) J c .11.. Bour-i c i.us ,

UIT DE LEDEN'ÁnING

Ingeschreven werden;

Heer en Mevr. Ir. Delmaar-Kreulen, Velp.
Mej. ~,LDirkzwager? Doetinchem.
Mevr. L.A.Ellens-Ras, De steeg.
Mej. J 0.11.. van Essen, Arnhem.
Jhr.Mr. H.R.A.Laman 'l'rip, Velpo
P.C.Ritsema van Eck, Schaarsbergen.
A.G. Schoute, Arnhem.
P. J. van Someren, Rheden.
Ds. RoStr~ker5 Dieren.
Heer en Mevr.Ir. Vreugdenhil--Jansen, Velp.

Afgeschreven werden,

G. Bosman, Velp.
Mej. Vv.Bosman,Ellecom.
J. Breuk.i.nk, :Dieren (overleden).
J .Fabe r , Velp.
Mevr. H.F.Houbolt-Oosterink, Dieren.
Mevr. A.M.F. Klaarhame r-Z immerman , Velp.
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l'v1evr. J.M.Knot-van St uyvenbe r-g , Dieren (overleden).
Mevr. F.G.Kunst-Mol, De Steeg
D. Leusink, Velp.
Mej. J.E.de Munck, Razendaal.
Heer en Mevr. Hozenboom-Reijerkerk, Arnhem.

Het aantal leden bleef onverande .rd s . 262.

r LE D E Î'T, WERF'll LE D E N

K R I N G N I E U IN S

VRIENDELIJL"VERZOEK.,

Het jaar, dat voorbij ging, was voor onze Kring er een van

activiteit. Met name <leden wij van ons spreken voor en tijdens

de herdenking van Rhedens 1000-jarig bestaan.

Mede door dit feit werd het uiterste g3vergd van de kas e

voor het eerst sedert de oprichting van de Kring sluit de

boekhouding met een nadelig'saldo.

Voor onze penningmeester is dat een verdrietige zaak.

Daarom verzoeken wij U vriendelijk, bij de betaling van de con-

tributie over 1961 een kleinigheid extra te betalen.

Het tekort is dan spoedig uit de wereld.

CO}ITRIBUTIE1961.

De leden wordt verzocht de contributie votir1961 te storten

op de girorekening van onze penningmeester, de heer

H.Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp. Postrekening 881244·

De minimum-contributie bedraag~ f 2·50.
",

Nu het aantal leden tot. ruim 260 gestegen is, zal men het
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kunnen billDken, dat de penningmeester - of een ander be-
stuurslid - de contributie niet meer persoonlijk komt innen.

Over de in februari nog openstaande bedragen zal een post ..

kwitantie worden afgegeven, verhoogd met f 0.25 incassokos··

ten.

+ ++

De lezing van Dr.J.MoG.M.BRINKHOFF over

OUD..,NIJMEGENin Hotel de Engel? De steeg,

wordt niet gehouden op maandag 13 fe bruari

a.so, doch op

INOENSDAG22 FEBRUARIa. s.
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~LEZ ff NG ~~THTBEELDEN )

op ..WOENSDAG11 JA1TUARI1961

in HO'IiEL Nl\EFF te VEL P 0

Aanvang bij uitzondering om HALF ACHT.

SPR"SKER~ de heer A. BleKER CAARTENuitLEIDEN

ONJJERVJ:cRP"..vYINDMOLENS.- OliJTWIKICfijLIFG5 BLOEI EN
VERVAL:

N.B. De heer Bicker Caarten is Hoofdambtenaar bij de

Rijksdienst voor de J:vlonwnentenzorg en Bestullr:::·-

lid van "De Hollandsche Mo.le ri'! ,

Le de 11. vrije t oe gang. Niet-leden f 1.-

(

)
(
)

)
(
)
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