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IN MEMORIAM A.VAN DER BURG.

Na een kortstondige ziekte overleed op 7 sep-
tember j.l. te Ellecom de heer Anthonius van der
Burg, bestuurslid van onze Kring.
Hij:behoorde tot degenen, die zich in januari 1954
bij de oprichting aanmeldden en betoonde zich een
trouwen zeer belangstellend lid.
In maart 1957 werd de overledene tot bestuurslid
gekozen; in juli van dat jaar verscheen zijn"Ge·-
sch.i edenis van Ellecom". En+d.i, t boekje - eerste
uitgave van, de Kring .- legde hijhet resultaat neer
van naarstig historisch onderzoek. Het was in kor-
te tijduitverkocht. .
Ondanks zijnhoge leeftijd - de overledene werd 78
jaar oud - voltooide de heer van der Burg de vOOr-
bereidingen van een eventuele herdruk van z~n boek-
je. Voor de kerk van Ellecom vervaardigde hij in
de afgelopen winter naamboTden van pTedikanten in
gouden letters op zwarte gTond. Met Techt getuigen
z~n werken van z~n haTtstochtel~ke liefde tot z~n
geboorteplaats.
Nu rust hijnin den Heer-" op het Elleèomse kerkho f 'e

Wij gedenken hem met weemoed, maaT ook dankbaaT VOOT
wat hijschonk.
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SPROKKELS UIT DE REKENINGEN
VAN DE RENTMEESTERS VAN DIEREN

, ".

van '1648 tot 1675. -",;-.
door L J.Ham (ve~volg)'

gld.st.d._
Aen de weduwe Mobachs vermogens ordonnan-

tie ende quitantie betaelt 150- 0- 0
Cedule van arbeytsloon rendant ingelevert

door Tonnis van Ellecum, wonende op S.H. 's
huys den Rouwenbergh, als opsiender van ft
graven ende planten soo in ft voorjaer als
naerjaer van 1662 geschiet

Tonnis van Ellecum
schillingen

Frerick Dillemsen
Derck Rjjcksen
Missou la Riviere
-(}erri-t-Ei-errrls en
Derck Aernts
Grote Jan
Jan Sondach
Thomas Abrahams
Den rendant levert

32 daegen des daeghs 2

22 daegen
20 daegen
5 daegen

14'daegen
21 daegen
15 daegen
25 daegen
15 daegen -

alhier over ... eenen

19- 4- 0
13- 4- 0
12- 0- 0
3- 0- 0
8- 8- 0

12-12- 0
9- 0- 0

--15-0- 0'
9- 0-- 0

pertinenten staet van de ~erpondingen, onder-
teeckent bij de heer Ontfanger Generael van Ve-
luwen, Herman van Deelen, wa.erb ij blijckt dat
alle S.H. 's goederen onder Dieren iaerlicx in
de verpondingen hebben te draegen 530-12-0,
welcke verpondinge sijnaenvanck heeft genomen
metten iaere 1653 ~..

Den rendant daegelicx seer werdende geim-
pOTtuniert van eenenToenis van Ellecum, nu
den tijtvan vijff iaeren bewaert ende bewoont
hebbende S.H. fs huijsopten Rcuw enberch , voor
insmjjten van glasen, bewaeren vant bosch,voort
cappen van ,holt achter int velt ende andersints
versoeckende daervan ontslaegen te wesen, vorde...;-
rende dan noch wegen sjjngenome m~ejjten ene iaer-
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gld.st.d.

lickse recognitie, so heeft rendant om eens
voor all van dese moeDten ontslaegen te we-
sen voor ende nae aenden selven eenich geIt
gegeven, ende dan noch so veel sijnerschul-
den aengenomen te betalen dat deses in alles
compt te bedraegen 570- 0- 0

1663. Uitgaven.
In junio 1659 de Furst van Aenhalt comende

van Cleeff op Dieren om soo voort nae Groe-
ningen te reijsen, is rendant all varens door
den Oversten Spaen gewaerschouwt van de compste
voor een nacht op Dieren, met aenmaeninge van
eenige praeparatie te maecken, ten eijndegemeL.
te Furst aldaer met ordre mochte ontfangen ende
getracteert worden nae behoren, achtervolgende
dan deze waerschouwinge, heefft rendant gedaen
wat mogelick geweest, maer des IS morgens vrouch
is het vertreck voortgegaen naa Groeningen, blij-
vende aldaer schuldich ende bijrendant betaelt

186-Boemer,Aende weduwe van wijlenMe ijater- Jan
metselaer ~ ."

Teunis van Ellecum, wegens graeven
planten 25)

In martio 1663

4- 0

ten van heijsters
verteert X)

Den 10 meij 1663 van Deventer ontboden
een meijster metselaer Antoni Voorst genoemt
om een overslach te maecken van de costen
wegen het repareren van de fondamenten des
huijses Dieren, ~agevracht x)

Meijster Garrit Herberts, glaesmaecker,
meijster Jan de leijdecker, Michiel Michiel-
sen, timmerman, Garrit Garritsen, laede-
25) De met x) gemerkte posten zijndoorgeslagen

,bijfaute van quitantie' of om andere redenen
niet door de Domeinraad geaccepteerd.

ende
x)

bij It trecken ende plan-
(bij)Harmen Engelberts

254- 8- 0

27- 3- 0

12- 0- 0



Cedul van arbejjtsloon door Toenis van
Ellecom ter handen gestelt, aen de arbeyders
betaelt x)

Volgens authorisatie van Raer Ed.Mag. sub
dato den 2 apri1is 1663 met neffens gaende
caerte hierby, in martio ende april 1664 be-
ginnen te doorsnieden drie wejjlanden soo
voor dato intparck beslooten geweestj vol-
gens cedu1e van arbeytsloon ingelevert door
Toenis van Ellecom, opsiender van de arbey-
ders X)

Rarmen Engelberts, weert in de Trompet
Segneur Roedemaec ker 9 steencope..E..~over

geleverde steen -
Aen Gerrit Taemelinck betaelt
Bernt Corne1issen Tuejj, 9 tonnen kalck op

den 6 july 1664 op den huyse Dieren gelevert
Arbeytsloon, inge1evert door Toenis van

Ellecom, gedaen aen S.H. "s huys op Veeren
goet, daer Jan Besselinek woont X) 15- 6- 0

Noch uyt cracht van gelycke cedule van
arbeytsloon geschiet aen de fundamenten
van Dieren ende elders X) 44-10- 0

Vermogens memorie ende acte onder die
handt van Jan Besselinek, bouwman van Veeren
goet, by 't optimmeren van 't huys voor leve-
rantie van bier voor de arbejjders, voor 't
bjjbrengen van calck, holdt ende stenen, ende
leverantie van 12 vi~ilen dack 27) 106-10- 0

is tot zjjndood (ca.1674) in functie gebleven.
De laatste kwi tanties zijngetekend door
Bervelt Jansen (vgl.1675)
hiervan goedgekeurd 64-10-0 vOOr 12 vimmen dack
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maecker, van geleverde negels, me ijat er-
Henrick Peters, smit, over ijserwerck,
Henrick Jansen, pannebacker, van gele-
verde estericken

Opsichter van ft Redense bosch Jan van
Engelen 26)

1664. Uitgaven.

26)

27)

gld.st.d.

15- 0- 0

104-11- 0

77--4- 8

l32- 5- 0
29- 5·- s

22-10- 0
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De limytscheydonge tusschen alle die marckten
aen Zoeren~ Spanekeren, Dieren ende Ellecom
ae~schietende, in lange iaeren geen vernieuwin-
ge geschiet wesende, is met toestemminge van
de benaebeurde marckgenooten op den 22 julij
1664 deselve vernieuwinge bD de handt genomen,
daerover geconsumeert 6 daegen, waegevrachten
ende verterongen 28) 63- 5- 0

Yoor 2 tonnen mol aen de arbeyders gegeven
voor ft uytslaen van den brandt int veldt~
Arent Sweers 14- 0- 0

E:endrick Janss, pannenbacker, van geleverde
estricken op S.H. 's goet daer Jan Besselinek
woont, anders Veeren goet genant 29-12- 0

Den predicant van Spanckeren, Dieren ende
Ellecom 100- 0- 0

Thomas Pety, meijster metselaer, arbeijts-
loon aen de fundamenten van 't huys Dieren,
alsmede aent huys van S.H. op Veeren goet

D'erffgenaemen' van zalige Cel Beecker, gewe-
sen bouwman voor 't huys Dieren, naerdien haer
vaederrin de jaere 1648 bUDten tDts ende onvoor-
siens tot desse1ffs grooten schaede vant goet
gestoten sDnde, hebben van die uyre aff tot noch
toe aengeholden om v01doenonge van haer mistrecht
(na authorisatie) met Daniel Arnts, öndersch01tus
tot Rhede, als gemachtigde derse1ver, veraccor-
deert voor

Henrick ten Hö1dt, over ge1ycke mistrecht
1665. Uitgaven.

Mr.Henderick, smitt tot Dieren, uegens ge-
levert iserwerck

Den 28 ja~~uarii 1665 sDnde hooch waeter
ende swaeren ijsganck, rendant een aeck ge-
huert versien met twee mannen ende daermede
gevaeren nae Dieren om op alle voorvallende
occasien een waeckent ooch te hebben, voor
28) doorgehaald,rendant had geen opdracht daartoe

1l0- 0- 0

483- 0- 0
200- 0- 0

32-19- 0
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aeek en beDde persoonen in 2 dagen betaelt
Rendant verteert in de 2 daegen
Monsieur Quartier, 1 jaar tractement ,
Hendriekvan Mens, wegens eenen grauwen

steen
Tot Doesborch wegens 't affigeren der

bilietten (inzake verpachting van weilan-
..den) betael t

Den omroeper ten dage van vereopinge voOr't
roepen

Voor copieeren van de voorwaerden soo aen
de schout ende eoergenoten gelarteht betaelt

Beerent Cornelissen Tue~, geleverde kalek
Op den huyse Dieren gestuert 2 tonnen sement
Henderiek Peeters, tot opbouwinge van de

fundamenten van den huyse Dieren, 8 tonnen
steenealek

Anthoni Spi.Tl , geleverde kalek
Herman Volmers? sehorsteenveger~ wegens

het sehoonmaeeken der sehoorsteenen op den
huyse Dieren

gld. st.d,
3-1q~ 0
2•..15- 0

500- 0- 0

2-10- 0

1-10- 0

0- 6- 0

2- 0- 0
37-10- 0
12- 0- 0

15-18- 0
28-12- 0

5- 0- 0
1666. Uitgaven.

Vermi ts in het boseh de Heeze genaemt, sijnde
wat verre van Dieren afgelegen, groote schade
door de huijsluijdenwierde gedaen, ende den
jaeger van den heere Lt.ColonelI Sehimmelpen-
ninek daer omtrent sieh ophielde ende woonde?
heeft den selve (Jan Engelen) voor den opsieht
jaerl~x toegele~t 2 molder roggen 29) 12- 0- 0

29) het bedrag is doorgeslagen, aangezien de
rendant zelf niemand mag aannemen.
Overeenkomst~ge posten komen voor tot 1671.

(wordt vervolgd)
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CHIRURGIJNS EN HUN PATIENTEN.
door H.Kerkkamp.(slot)

Jacob van Eggerstat, M(ed.) Doctor en Chirurgijn, eiste
in 1727 van Jan ter Siebhorst betaling van 20 gl.15 st.
voor visites en medicijnen. De patiënt, vermoedelijk een
Dierenaar, weigerde. Hijverklaarde, IIdataanI:: (aanleg-
ger, eiser) is een vreemt persoon sig uijtgevende voor een
doctor en de mensen veel van sijnconst wijsmaeckt, gelijck
dusdane personen gewoon sijn,en vernomen hebbende de V:
(ve~geerder)sieck te sijn,heeft hijaan den selven versee-
kert hem van sijnquael te sullen geneesen of geen geltil.
De kosten per visite bedroegen 6 st. De patiënt vond geen
genezing; hij leed integendeel veel pijn.

TIehebben hier ongetwijfeld met een reizende meester te
doen. Dit waren van plaats tot plaats rondtrekkende IIge-
neeskundigenll, die de goedgelovige burgers van hun kwalen
en pijnen kw-amen verlossen) in het algemeen slechts kwak-
zalvers. Zijboden vooral op jaar-en weekmarkten de lij-
dende mens hun hulp aan en verstonden de k-unstvan het
reclame-maken uitmuntend.

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (vervolg)

Eenige dagen later werd van de Keienberg gehaald door
Hendrik Barends, de Kastelein uit de Leeuwen Jurrien van
Duur en , Metselaar, èen fijne dennenboom. Deze werd naar
het dorp gebracht om als vrijheidsboom te worden geplant.
Onder het zingen van ti Lang leev Capelle 9 lang leven wij

Lang leev Capelle met zijnBurgerij"
kwam men op den bestemden plaats. Het bleek alras dat
deze aanvoerders erg beschonken waren. Zijwaren de Fran·-
schen welkom, niet alzoo de Prinsgezinden. Deze zagen
hierin geen goed wer}\:en met bedruktheid den toekomst te-
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gemoed.
Velen hadden het gemund op,den Custor en beschouwden- hem
als arri st.okr-aat , ' Dit deelden zijmede aan den kapitein,
die een boos gezicht zette en er op liet volgen "sla kop
af'" etc. Verder stoorde hijer zich niet aan.
Het was een rumoerige nacht. Reeds·vroeg in'de morgen
werd de Vrijheidsboom omwonden met linten en strikken en
wat er verder aanbehoord. Dit alles geschiedde door de
Kamenier,C.D.S.Troost, freule van Eok eh'Juffr.Abresch
en anderen. Dit ging alles naarwensch. De vlag 21 El
rood wit en blauw ,samen had een lengte van 7 El werd door
den Custcr;uit den toren gestoken en kwam door deontsta,-
ne storm,in den tuin terecht. Opnieuw werd hijweder op
zijnplaat s gebracht en steviger bevestigd. Tegen 10 uur
was geheel Velp op de been.
6 in het wit gekleedemeisjes kwamen vrolijk op het ter-
rein en waren onder den invloed van een of meer glazen
Malega opgewonden. Zijtoonden ieder den Boon en plaats-
ten in den top een rooden hoed, versierd 'door drie natio-
nale linten.
Onder het luiden der klok werd de optocht samengesteld"
Voorop de versierde boom, gedragen door stevige jongens
en maagden. De laatste hielden de afhangende,lin,ten,vast.
Daaro~ volgden de 6 in het wit gekleede maagden. Allen
zongen eenstemmig de vrijheidsliederen, zoodat de lucht
weergalmde. Daarop volgde de rijdende artillerie, een Com-
pagnie Infanterie met hun trom. De kanonnen waren bespan-
nen met 6 paarden en bestuurdTdoo r Cann-oniers. Alles ge-
volgd door de inwoners dezer plaats.
Deze optocht ging naar het huisOverbeek, maakte, daar
frond en lieten de beWoners de Boom zien. Onder zang ver-
trok men weder in goede orde, en bleek dat de bewoners
van Overbeek tevreden,waien.' Eindelijk was weder het punt
van uitgang bereikt, wa:ar de boom zou geplant narden. En
wel voor het huis van Coenr-aa.dAvelingh aan de klapbrug.
(waar nu het postkantoor staat). De planting geschiedde
met ongekende opge~ondenheid. Daarna trok de stoet veel
malen om den boom heen onder het zingen van vrijheidslie-
deren, .afgewisseLd door uitroepen "Viva de Republiecql!etc.

(wordt vervolgd).



EEN RAPPORT UIT 1820.
door G.J.Horsting (slot)

ltDathijreeds te voren bijeen Cornelis Biggendorp gezien
ha d., dat daar eenige Militairen aldaarzijnde, en na bor-
rels drinkende onder het zingen en schreemYen~ een van
hun een koffer waarop eenige glazen met drank van ande-
ren stonden door het gemak hadden ingetrokken, dat dezel-
ve toen vertrokken waren, doch dat hijmet een van hun,
Koning> genaamd, was blijven staan praten en hijtoen al ge-

.zegd had het schijnt dat uw kameraden i-reel'rusie willen
maken en toen daar inkomende menschen hoorde zeggen dat
er b~ Straatman al rusie zoude z~n h~ daarop gezegd had,
dat zal ik eens moeten gaan zien, dat z~ toen met hun
beide na buiten gaande verscheidene zo militairen als
burgers, hebbende eerstgemelde bloote sabels en banjo-
nette in de hand, en de andere stokken en stukken hout,
dat h~ toen gezien heeft, dat een in burgerklederen zon-
der dat hijweet wie hijwas ~ dien Konings met een stuk
hout twee slagen op de sjako had gegeven en dat verschei-
de anderen hier en daar elkander slagen gegeven hadden,
dat h~ en de beide gerechtsdienaars toen gezogt.hadden
om de boel te stillen door tegen de onderofficiers van de
Militairen te spreken, dat toen de onderofficiers ver-
zocht hadden de burgers een trad of drie terug te doen
gaan hetgeen dan ook geschieden waarop de Militairen na
nog eenige woordenwisselingen te hebben gedaan weder na
Doesburg waren vertrokken en verder alles stil en rustig
was.afgelopen". IlS.Berghuis

Veldwachter te DierentI,

BEZITTINGEN VAN DE ABDIJ VAN PRUM,
ONDER TRIER, SPECIAAL IN ARNHEM EN

OMSTREKEN EN AAN DE IJSSEL
door D.W .van Leeuvven.

Het klooster en de abdijvan Prüm, behorend tot het aarts--
bisdom Trier, kreeg z~n eerste gift van koningin Bertha
of Bertrada, de grootmceder van PippijnIS vroutr ,
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Deze gift staat vermeld in een jaarrekening van 720. ZD
verzekert de abd~, mede namens haar zoon Charibertus,het
eigendom van uitgestrekte landgoederen langs de ]\{oezel.
En kort daarop steltPippijn de kloosterlingen in staat
tot nauwgezette waarnemeing van de kerkvasten, door het
schenken van vrDe visser~ in de Moezel en in een gedeel-
te van de Rijn.

Een oorkonde van 13 aug.762, ondertekend door Karel en
KaroIman , twee zonen van Pippijn en bovendien nog onder-
tekend door negen bisschoppen en twaalf graven, getuigt
van een werkelijk korri.nk lijkegift. Hierin zijnvermeld ve-
le waarborgen voor de voortduur van een onafhankelijk be--
staan. Ieder jaar krijgt de abdijmeer rechten langs Hijn
en Moezel. Zelfs het recht van eigen muntslag ontvangt ze
in 861 van koning Lotharius.

Koning Karel verleent aan de monniken een alom vrije
doortocht. Zijmogen met hun karren, schepen, lastdieren
ongehinderd door het gehele rDk trekken. ZD zDn vrDgesteld
van; teloneum (tol), rotaticum (wielrecht), pontanicum
(bruggengeld), pulveraticum (vergoeding voor het opwaaien
van stof wegens het doortrekken van vee of misschien ook
wel spoorgeld), salutaticum (fooigelden en wekomstgiften)
cespi tati.cum (plaggengeld) , ripa ticum (oevergeld) , traba--
ticum (voor het gebruiken van vlotten bij overvaart van ri--
vieren) en portaticum (poortgeld).

Niet tevergeefs worden de prümer kloosterlingen met
dergelijke giften bevoorrecht. Hun stichting staat weldra
in hoog aanzien door de uitgebreidheid en rijkdom van haar
bezi ttingen. Keizer Karel zorgt e.rv oor dat hun bezit re·-
gelmatig vermeerdert, door hen landerijen te geven in Frank-
rijk (met name in Bretagne ,Bourgondië ,Anjou,Aqui tanië .Pr-o
vence), in Engeland en langs de RDn en de Moezel. Karels
opvolgers Lodewijk en Lotharius I volgen Karels vrome voor-
beeld. Lotharius trekt zich aan het eind van zDn leven in
dit klooster terug en sticht zich daar een graf.

De inval der Noormannen heeft hen schijnbaar onoverkome-
lDke schade toegebracht, maar keizer otto vergoedt deze
doorda t hijin de algemene rijksvergadering te Nijmegen in
948 tot ruime giften besluit; ook zorgt bisschop Balde-
rik van Utrecht ervoor dat het bezit van zDn klooster
Susteren aan prüm komt. Op 6 april 1112 worden de gebou-
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wen der abdU door een zwar~ brand vernietigd, maar de ifi-
stelling zelf blUft gehandhaafd.

Reeds toen zag de abdij zich in het bezit van rijke eigen-
dommen in de Nederlanden. In een register uit het jaar 893~
door de abt Caesarius in 1217 hernieuwd en van aantekenin-
gen voorzien, komen als schatplichtigen voor: de kerkge-
meenten van Doesburg,Arnhem,0Idenzaal,DreumeI5Wamel,Teis-
terband en Voorst. Arnhem staat onder de verplichting van
jaarlijks één Libra taan de abdij. Deze kerk was de voorgan-
ger van de St.11aartenskerk,die waarschijnlijkweer de voor-
ganger is van de huidige Grote of St.Eusebiuskerk. In de
zuiderzijbeuk dezer kerk vinden we nog een afbeeldinû: val).
het zegel van prüm, als sluitsteen van een gewelf. Tevens
had zijin Arnhem 7 hoeven, verplicht tot uitkering van 20
denariën opSt.Liaartensdag? van 2 maat rogge, 4 wagenvrach-
ten hout, éénkuiken en 5 eieren op Pasen, 2 varkens ter
waarde van 5 denariën op Rogationisdagen (maandag,dinsdag
en woensdag volgend op de 5e zondag na Pasen) en van 6 de-
nariën op Pinksterdag. Verder verplicht tot hand - en span-
diensten in mei en in de herfst. Nog 6 hoeven met halve
uitkerÏllgbelast; daarbij3 in Willepe (Wilp) uitkerende een
vierde gedeelte van het winterkoren e115 hoeven braakland
in Velide (Velp) en in Monnikenhuizen (Zie BUlageI)

(wordt vervolgd)

UIT DE LEDENKRING
Ingeschreven TIerden:
Drs.B.J.Blomberg, Velp
A.J.Brusj Arnhem
Drs.F.Buizer, Rheden
Daan Dijksman, Velp
J.F.Gehrels, Velp
Mevr.J.R.Gehrels-Eringa,

Velp
Dr.J.Henneman, Velp

Inge Henneman, Velp
K.D.van Kampen, Den Haag
Mevr.B.Lantermans-Oosterbaan,

De Steeg
Mej.M.Oostra, De Steeg
Chr.Schiffmacher, Velp
Ir.R.P,Sijbesma, Dieren
Dr. H.de Vries, Velp

Afgeschreven werden~ Hr.en Mevr.van Asperen Vervenne-Boon,
Dieren (vertr.) - A.van der Burg

(overleden) - M.Schenkeveld, Rheden (vertr.) - Mevr.J.G.
Thalen-Burgers, Rheden - R.J.Vogelzang, Velp (vertr.).
Het aantal leden bedraagt t.hans 282., .,
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VAN DE REDACTIE. Ons medelid,de heer J.J.Hooft van Huys-

duynen te Velp, schonk voor ons ar-
chief een afschrift van een schepensignà.at van Arnhem be-
trefiènde het jachtrecht van Overhagen9Velp. In het vol-
gend .nummer-hopen 'wehierover een artikel te publiceren.
JEUGDAFDELING. Tijdens de Alg.Ledenvergadering in maart

j.l. werd medegedeeld, dat getracht zou
worden voor onze jeugdige leden - de Kring telt op het
ogenblik 7 leden "onder de 18" - eens iets étparts te orga-
niseren. Na enig passen en meten kon het volgende plan-
netje gemaakt worden: Bez,oek aan Doe$burgop vrijdagmiddag
5 januari a.s. Bezichtigd ,,'ordeneen,gerestau:reerd koop-
manshuis , het Stadhuis en de ,Grote,Kerk. Voor toelich-
ting zorgt ons medelid, de heerW~Zondervan, archivaris
van Doesburg. De leiding ber~s~ bijde ~eien W.W.Meijer,
leraar aan het Rhedens Lyceum en E.J.Jansen, secretaris
van de Kring. Convocaties worden de jongelui t.z.t_ toe-
gezonden.
Eén van onze jeugdleden, Dirk van Leeuwen, stelde voor de
"Mededelingen" een artikel samen over de beroemde abdij
van Prüm. Zijnijverstellen wij zeer op prijs;we maken dan
ook gaarne in dit nummer een begin met de publicatie van
zijnwerk.


