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SPROKKELS UIT DE REKENINGEN
VAN DE RENTJIJIEESTERSVAN DIEREN

van 1648 tot 1675.
door I.J.Ham (vervolg)

gld.st.d.
1661. Ontvangsten.

Synde int laetste van december 1660 door
den grooten stormwindt omtrent Dieren verschey--
denforuchtboom omgeweyt, deselve vercoft 89- 2- 0

Den boschgent.. den Onselige:qbosch:
(vercoft) ackermael ofte schelhout 2060- 6- 0

Ontfanck van het Ree~er bosch. Synde~op den
12 november 1660 in di t bosc.heenich höldt .
vercocht, wegen 26i hoeve holdts, wegen ~der
hoeve getrocken 40.- 1060- 0- 0

1661. Uitgaven.
Rendant ontfangen hebbende gedructe billie-

ten wegen die vercopinge van S.H. 's ackermael
ofte schelhout omtrent Dieren deselve billie-
ten alomme doen publiceren (te Zutphen,Brum-
men, Spanckeren, Dieren, Ellecum, Arnhem,Velp
en Rhede)

Henderick van Gelder, landtmeeter~ wegen



2.

die verdeylonge van dit ackermael L1u~v
Den 12 januarD 1661 rendant!IDISSlve ontfan-

gen hebbende die seeckerheijt van ide+doof van
haer Conincklicke Hoocheit 23), onder welckers
partagie Dieren mede was ressorterende; heeft
nodich geachtet sich hierover in den rouw te
kleden, terwylen bij de Leden van Gelderlandt
voor rendant seer affsienlicksoude gestaen
hebben hier over geen rouw te draegen, welcken
rouw den rendant rUDm gecost heeft tachtentich
gulden, doch deBBs stellende ter discretie van
haer Ed.Mog.

Arnt Sweeren,verteronge tot synen huijse
gevallen, van de limyt scheydonge tussçhen
h(3:t,pq'sch,deHeese ende den Oriseligen bosch 9

öp'devercopinghe vant ackermael den 7 febru-
arD 1661, bDt verpachten vande weylanden en
by de vercopinge van eenige omgewaeDde boomen

Den 20 februarij 1661 aen een Vriesse calck
schipper voor 12~onnencalckl gelev~rt op
Dieren

Den 4 marty 1661 rendant op advertentie
van de concherge op Dieren gekomen om met een
waegen aff toe haelen eenige ionge note bomen
die Joncker van Delen aen S.H. vereert hadde
om die plaets van de omgewaeyde te ver-vuLlen ç

waegevracht
Den 19 junD aende heere van Beaumont ge-

steurt copie vande vurwaerden waer naedie
Stadt Doesborch haer garve saet iaerlicx ver-
copen, daer van betaelt

Den 8 julij1661 aen NicLaesHenricx wegen
reparatie van glaesen op den Rouwenberch ge-
daen

gld.st.d,
12- 0- 0

.... 24)

89- 7- 0

10- 4- 0

3- 0- 0

1- 4- 0

9- 2- 0
23) Maria H'enriette Stuart, t Londen 3 januari 1661, we-

duwe van Prins Willem 11, oudste dochter van Karel I;
Koning van Engeland.

24) het bedrag is oningevuld gebleven.
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gld.st.d.

Antoni Spil~ i ton kalck op Dieren gelevert 0- 9- 0
Den 10 augusty 1661 Syn Furstelicke Genade

van Aenholdt steurende een dienaer van Arnhem,
aenmeldende dat syn heere principael met eeni-
ge heeren tot Di€ren wilde comen om in de kaets-
baen te spelen, heeft rendant alles daer toe ge-
reet gemaeckt, waer over aen kosten gevallen

Bernt Delissen, smit toe Dieren,arbeytsloon
Reyner Coman, weert inde Pauw binnen Arnhem~

wegen 't repareren ende opmaecken van een pomp
op_S.H. ! S goet den .ho.f'ftoe Ochten

Meyster Jan Boemerj metselaer, arbeytsloon
op ten Huyse Dieren ende bouwhuysen van S.H.

Johan Hoedemaecker~ geleverde steenen tot
reparatie van S.H. 's bouwhuysen

Engel Janss, verterongen in 3 reijsen ten
synen huyse gevallen over die limitseheydonge
van seeeker holdtgewas b~ S.H. geeoft van Jas-
per Plyster 31-13- 0

Den rendant, moetende die brugge over die
revier voor de stadt Doesboreh by de somer
ende leeeh waeter~ ende by hooeh waeter ofte
in de winter het veer met overr~den7 overvaeren
etc. daegelicxgebruycken, den nieuwen pachter
van dien betaelt 12- 0- 0

Meyster Henderickvan GeTder, landtmeeter,
over het affsteken van een Alle(e) 12- 0- 0

Cedule vanarbeytsloon rendàntdoor Toenis
van Ellecum~ woonende op Syn Hoocheits Huys
den Rouwenbereh ingelevert over graeven ende
planten van heysters omtrent den huyse Dieren,
gesehiet in martio ende aprili, als oock in
october ende november des jaers 1661

Toenis van Ellecum, 39 daegen, des daeghs
12 stuyvers

Frerick Willems
Derck Rycken
Missou la Riviere
Gerrit Gerritsen

2- 5- 0
45-17- 0

9-18- 0

67-14- 0

70-18- 0

28- 8- 0
10 daegen 6- 0- 0
34 daegen 20- 8- 0
20 daegen 12- 0- 0
35 daegen 21--0- 0
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24 daegen
23i dach
34 daegen
27 daegen

1662. OntvanlS.sten.
Den Onse1:ingenbosch, vercoft ackermae1 ofte

schelhout 478-10- 0

:berckArnts
GrooteJan
Maes Toenissen
Frerick Wi11ems

gld.st.d.
14- 8- 0
14- 2- 0
20- 8- 0
16- 4- 0

1662. Uitgaven
Een ka1ckschipper, Wi11em van Holt, 11 ton-

nen c1uijtca1ck op den Huijsevan Dieren 30-16- 0
Hendric van Gelder, landtmeter, over 't

leggen in bLockken van ackermae1 12- 0- 0
Wegen verteronge by den gerichte ende ge-

vo1ge van dien ten huyse van Herman Enge1-
berts toe Dieren verteert 35- 8- 0

Den 15 februarij 1662 rendant van den Heere
Ontfanger Willem Everwijn als Vorster van Rhe-
der bosch verschreven om op den 19. sich tot
Rhede te laetenvinden, ten eijndealdaer by
te woonen die 1imijtscheydinge van 't Rheden-
sche bosch ende eenige particuliere heggens,
waerover 2 daegen doende geweest

Den 25 april 1662 voor 10 tonnen steenca1ck
gelevert op 't HuijsDieren bijBerndt van Tueij,
op assignatice.des selven aen meister Jan Boemer
betaelt 27~10- 0

Den 25 junij1662 sijndeop den naemiddagh
het heetvelt vanSijne Hoochei t ten noorden
van den Onselingen bosch sijneHoocheit toe~
behoorendein brandt gesteeckerr, 't we1~ke
vuijr door de grote droochte, alvorens men met
macht van volck daer bijgecomen, gelopen tot
in den Onselingen bosch voors., alwaer het
vuyr indien 't niet met cracht uytges1agen
waere, SijneHoochei t duijsenden hadde cunnen
schaede doen, hebben ooc eenige coopers soa
dit iaer ackermae1 daeromtrent gecoft had-
den, su1cx wel gevoelt,ende heeft reneant ..
naer gedaenen clockenslàgh tot Rheden, ~llecum



5·
gld. st.a.

ende Spanckeren all_es naar gelegenthe~jtvan tijt
noch geluckelijc weder gedempt, ende heeft naer
verrichter saecken die van Rheede om de selve
bij gelijckegelegentheijtdes toe williger te
maecken, tot een ton mol vereert

Die vande Stege ende voor Middachten
Die van Dieren als seer sterck daer mede

geweest sijnde
Ende die van Spanckeren niet soo sterck

geweest sijnde gegeven
Rendant 25 man gedisponeert om den geheelen

nacht in loco toe blijven, ten einde op alles
een waeken~ooge te holden, ende een ijder
daer van betael t 12 stuijvers 15- 0- 0

Rendant neffens die schalten ende kerck-
meisters van Rheden, den meesten tijtvan de
nacht in 't velt gebleven, sijneijntelijege-
gaen ten huijse van Engel Jansen, wesende een
herberge 't naest daer bijgelegen, alwaer des
avonts ende morgens naer dat alles wel was
versi~n, verteert 18-12-0

Den 10 julij1662 van den onderseholtus tot
Rheden rendant in naeme van de Erffgenaemen van
Tt Rheder bosch luijt desselfs missive versocht
sijnd.e van op den 11. daeges daer naer sieh te
laeten vinden op de limijtenvan 't Rheder ende
sijneHoocheits Onselingen boseh ende ten eijride
over 'delimijteneen vernieuwinge te maecken
als ooe mede van de heetvelden op de scheijdonge
liggende

-De burgers ende huijsLuijden ihet (te Doesburg
verkochte) garve saet redelijc opgeiaeght, ende
gecoft hebbende, verteert -

Herman Engelberts, weert toe Dieren (verte-
ring van Arnolt van Beaumont)

Meister Hendr-i.c van'Gelder ,'landtmeeter,
over i t leggen van sijneHooehei ts bouwlanden
aenbouwhaven

'.Sigr. Johan Hoedemaecker, wegen 1000 put-
steen op S.H.'s hoff toe Oeten verarbeyt

7;. 0- 0
3-10- 0

7- 0- 0

3-10- 0

13- 4- 0

48- 2- 0

54- 0- 0

10- 0- 0
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Meister Jan de leDendecker, arbeDtsloon op
den Huyse van Dieren, Caetsbaen ende Rouwenbergh 34-11- 0

(wordt vervolgd)

CHIRURGIJNS EN HUN PATIENTEN
door H. Kerkkamp.

Hendrik Schut, herbergier op Rozendaal, sprak in 1718
de Velpse chirurgijn Jan Ulrich Blom (Blum of Bloem) aan
om betaling van 5 gld.10 st. IIvanverteringe in glaesjens
genever in 1714 en 171511 en een schadellenning van 7 gld.,
omdat B. aangenomen had S. een heel jaar te scherenj het·
welk hijniet volbracht , zodat S. daarvoor' een vierendee1
jaars naar Arnhem moest. Dokterenscheerbaas, dat was
vóór de Franse tDd de gewone combinatie van beroepen.

B. vorderde daarentegen van S. 6 gld. 18 st. vOor het
genezen van een kind en drie maanden scheerloon.

Het landgericht bracht de partDert tot een akkoord. Er
zat iets tussen hen: het jaar t.evor-an had onze chirurgijn
de.Rozendaalse hospes voor nleugenaarll ui tgemaak t , in ver-
band met de betaling van "de impost (accijns) op brandewijn.
Schut sloeg daarop Blom met een drinkkan op het hoofd.
Zo'n gewelddadige repliek was in vroeger eeuwen allerminst
zeldzaam. '.

In hetzelfde jaar kreeg de Velpse heelmeester de knech:t
van Wouter Vlem:inckte kureren, die door V. 1 S zoon met een
dorsvlegel op het hoofd was geslagen; de ~an werd déerlDk
verwond, lag zes dagen bewusteloos en er waren "vier bot··
ten uijt sijnhooft gecomen'", Over de rekening, welke V.
later gepresenteerd werd, ontstond een proces 9 waarbij het
spreekwoord aangehaald werd, 11 dat een Barbier sijnplaaster
volgen moetIl, hetwelk zeggen 'wil, dat een dokter aan de zD-
de van zDn patiönt behoort te staan.

(wordt vervolgd)
EEN RAPPORT UIT 1820.

door G.J.Horsting
Dat het tussen militairen van het garnizoen Doesburg

en dorpelingen van Dieren niet altijdpais en vree was? mo-
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ge blijken uiteen rapport dat de veldwachter Berghuis te
Dieren op 4 april 1820 uitbracht aan de Schout van het
Schoutambt Rheden, luidend als volgt:

Ik vinde mD verplicht tot UV~dG kennisse te brengen,
dat op gisteren den derde April 1820 des s avonds tus-
schen Acht en Negen uur alhier te Dieren wederom eeni-
ge onlusten hebben plaats gehad tusschen de inwooners
en het guarnisoen welke uit Doesburg alhier waren ge-
komen, denkelDk met voornemen om oneenigheden te maken.

De omstandigheden voor zoo ver ik dezelve weet zijn
de navolgende.

Nadat er eenige militairen bijHarmen Straatman zou-
de gekomen zijnom aldaar Jannever te drinken, en zulks
ook we r-ke Lijkgedaan zoude hebben, dat daar volgens zeg--
gen 18 Stuivers verteerd zoude hebben, welke zD niet
hadden willen betalen, waarop de kastelein haar zoude
aangesproken hebben om zulks te doen, doch hem daarop
zouden hebben willen slaan en steken met de bajonet,
daarop zoude de Kuiper Hermanus Schulling ingekomen
zijn,die gezegd zoude hebben het slecht te vinden als

..zijniet betaalden, waar-op die dadelijk.ook al een paar
klappenzoude hebben ontfangen, verder had hD gehoord
dat een Hendrik Jan Brugman dadelijk S'enhouw boven
het linker .oog zoude gekregen hebben zonder dat hijde
militairen iets kwaads gezegdzoude hebben, waarop hij
was gaan vlug.tenen zich toen gewapend zoude hebben
met een gavelom zich te defondeeren en geroepen zoude
hebben Jongens sta mD bD want ZD willen mD vermoorden,
dat daarop veele inwooners bD den anderen zoude gekomen
zDn om elkander te helpen waarop tusschen hunbeide een
tweegevegt zoude ontstaan zijnwaarin de burgers de o-
verhand behouden hadden. - 1 d)(wordt vervo g

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (vervolg)
Thomassen vervolgt in zDn manuscript:

"Nadat ik, schrijft de Custor, deze publicatie aan het volk
had voorgelezen,hield ik eene aanspraak,waarover zD zich
verwonde~den (Godron stond immers algemeen bekend als vu-
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rig prinsgezind!). Ik paste wel op dat zo te doen,dat ik
mDn post getrouw bleef. Daarna ging men over tot kiezen en
wenschte de Gemeente geluk met de gedane keuze die bestond
uit C.Avelingh met 111 en A.Labotz met 66 stemmen.
Deze moesten ten 3 uur des middags te Rheden zDn en gaf hun
het volgende attest mede~

"Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap! -
Is alhier in de.kerk te Velp, door de stem des Volks ,die
aanmerkelijk veel in getal waren des voormi.ddags nietvolle
eenparigheid van stemrrientot hun geèommiteerdebenoemt uit
hun midden den burger C.Avelingh benevens met volle meer-
derheid. van stemmen den burger A.Labotz 9 vrienden die vrij-
heid en gelDkheid omhelzen en aànkleven,derhalve aan de pu-
blicatie van de tegenwoordige provinciale volksrepresentan-
ten van Veluwe. Van dato14 dezer geemaneerd.

voldaan T. Godron.
Actum 16 feb.1795. In absentie van den Scholtus
De verkozenen vertrokken naar Rhedenen vereenigden zich met
de gekozenen uit de andere dorpen, te zamen 10 leden. Men
vergaderde aldaar in de Kerk. Uit deze.10 werd C.Avelingh
volgens hoop en wensch gekozen door het gehele ampt als ge-
constitueerde en kon alzoo zitting nemen in de vergadering
te Arnhem.
UIT DE
LEDENKRI:NG.

Ingeschreven werden~
L.van den Beukel, Ellecom. - Ir.J.van Beynum,
Arnhem. - Mevr. Dr.B.J .van Beynum-Holvverda 5

Arnhem. - Mevr.F.W.Boschma-Braat, Dieren. - Mej.H.van Bij-
lert,Velp. - ProLMr.R.PoCleveringa,De Steeg. --Hansje .Jau-
sên,Dieren. - Miep Jansen,Dieren. - Mevr.R.Kolkman-Kramer,
Rheden. - J.D.Mosselman,Ellccom. - Mevr.L.Muusse,Velp. -
Anke v~n Oosten Slingeland, De Steeg. - F.G.Varkevisser,
Ellecom. - Dr.B.Veen,cVelp. - Mej.J.A.v.d.V~lde,Velp - E.
J.van Viegen,Ellecom. - H.J.van Waveren,Dieren. - J.Wende·
rich, Ellecom. -F.zur Haar, Ellecom.

Afgeschreven werden~
H.G.Beekhuis,Dieren (overleden), - Mevr.M.Boender-Punt,
De Steeg. - Ds.J.L.Couvee,Rheden (vertrokken). - Mej.E.J.
Hoffmeyer,Dieren. - Mej.J.F.Hoffmeyer,Dieren. - P.C.Ritse-
ma van Eck,Schaarsbergen (vertr.), - D.V ersema,Velp vertr.
H~t aantal leden bedraagt thans 274


