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SPROKKELS UIT DE REKENINGEtT
VAN DE RENTMEESTERS VAN DIEREN

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

gld.st.d.
1667. Uitgaven.

Voor planten en graven
Arbeytsloon soo::aen,de wiltbaen geschiet
Johan Lebbinek, wégens geleverde plancken

De huysvrou van Jan Je1issen1 wegens ge-
leverde steen

.Den .predicant Theodorus C10eck
?eeter Keer, geleverde plancken
Johan de leydecker
"GerTit Tamelinck1naegels

1668. Uitgaven.
Ten.hu~se van Christiaen Vercu~ll verteert
Alsoo den boschwaerder hadde geschut eenige

schaepen van Jr. Boshoff tot Colderu1aeve ende
daerom ten hoove gesiteert wierde ..., is deese
procedure opgeheven, alsoo aen sijde des impe-
trants s~n recht genoechsaem wierde gedoceert
.... ende daerom de ~eschutte beesten weder ...

116-17- 0
157-12- 0
52-15- 0

13-10- 0
100- 0- 0
46- 0- 0
26- 2.:... 0
28-15~ 8



2.

laeten volgen
Aen den predicant Cloeek
Tenhuyse van Pouell Kerff verteert

,~}..':',1669.ui tgaven,
'.' 'f

Willem Kerekhoffj touslaegerj gêlever~e
lijnen

Daniel Aerents, gelevert branthout
Aen den predicant Cloeek, 1 jaer gagie
Volgens arbeytsloon cedule in deesen jaere

gevalle:n ,
Johan Lebbinck~ wegens gemaeete trappen
Noch aen denseiven weegens 't maecken van

twee sluijsen in de viver achter 't huys toe
Dieren, volgens besteck daeraff gemaeekt; be-
taelt volgens de bestàdinge

Aen Ca t.ha ri ria van Dijckwegens gemaeckte
schuppen

Aen Johan Bleekman vregens 't maecken van
de viver

Bijhet opnemen van dit werck neffens die
Heer Lt. Colonell Coutis, Capt.Lt.Gordon, tot
Dieren verteert

Twee haever korfckes
ben-halff dosijnbesemen in de peerdestall
Gelevert een voeder out verleegen hoeij x)
Tnee catrollen om de lanteernens aen te

hangen in den stall x)
Een voeder torff x)
Ëenkarre hoeij X)
'1',\veevoeder torff X)
TVJeemanden om vuijlicheijtuijt te draogen x)
Twee tobben tot den kalck te gebruijcken X)
T1:7eeslooten laeten maec ken aen de guarde-

robe
Twee slooten ten dienste van Juffr.Duff

ende de keuckmeijt
Een voeder torff
Twee slo6tendoen maecken aen de kleer-

solder

gld.st.d.

100- 0- 0

X) 1-10- 0
246- 8- 0
100- a- a
351- 4- 0
61- 6- 0

Xl
J

x)

325- 0- 0

30-18- 0

17- a- a

15- a- a
0···7- 0
o- s- 0

20- a- a
0-12- 0
5- a- a

12- a- a
8-10- 0
0-10- 0
0-16- 0

10- a- a
l- a- 0
5- 0- 0

4- a- a



Twee emmers laeten maecken om in den stall
te gebruycken

Noch een sloot voor de kleersolder
Den 2 september door ordre van S.H. nae

Zutphen gevaren om van de magistraet te ver-
soecken een waterJneulen om daermede het water
uyt de viver achter 't huys te Dieren te mae-
len~ wagenvracht

Neffens voerman ende peerden 's middachs
verteert

Om de kruijwagens uijthet magasijn van Does--
b6rch t~ halen, betaelt

Ende des anderen daechs om wederom te bren-
gen betaelt

Den 26 september doen publiceeren bilieten
oM de velden in ruste te leggen, om deselve
te brengen nae Spanckeren ende Ellecom

Voor 't publiceeren tot Spanckeren ende
Ellecom

Jan de scheeper, voor pu~n van 't huys toe
Dieren te brengen: in 41t dag betael t

Voor wagenvracht om sement ende haever te
haelen in twee reysen van Doesborch betaelt

Den 21 october 1669 vaerende naer Aerhem
om te vernemen off de Heeren van de Reecken.-
kamer van meynonge waeren om te kri~ben van
S. H. 's Larid t

Ende oovermits dit merckel~ck was strecken-
de tot nadeel van S.H. heeft dEH'omme gecol1-
sulteert met den ordinaris advocaet Hoeynck

Aelbert de Wolff 30)? een jaer tractement
(als bosbewaerder tot Dieren, volgens com·
missie van 12 october 1670, gagie ingaende
1 jul~ 1669) . 100- 0- 0

1670. Ontvangsten.

30) in 1675 genoemd: den jager A~lbert. Aelbertsen

3.
gld.st.d.

2- 0- 0
1-10- 0

11-10- 0

11-10- 0

2-10- 0

2-10-'0

0-10- 0

0-12- 0

6-15~ 0

2- 0- 0



4.
gld. st.a.

Het Gevonden ofte Kercken weycken is ver-
pacht aen Monso Quartier

1670. Uitgaven.
Met de arbeyders die het holt (omtrent

den Essop staende) afblickten ende u~t-
boeckten, ten huyse van Powell Kerff verteert

... ordre om het verbrande holt in den Essop
staende te vercopen

In de maent september als wanneer S.H. toe
Dieren iaechde van dach tot dach verteert x) 40- 0- 0

Aen He Vrou Pelnits luyt quitantie een
jaer renthe betaelt 31)

Gerrit ter Beeckj haever
Henderick Geurtsen Sprenger1 voor

caeijenbroot 32)
Jan Aeri.aens en , wegens geleverde caeijenbroden
Bernarda vau Rijssen? wegens gelevert kribhout
In deesen jaere gelevert 4 draegtonnèn van

allerleU soorte van visch9 als 8 mannen qualick
konden draegen9 in de'viver tot Dieren; waervoor
rendant stelt x) 50- 0- 0

1670. BUlagen. 33)

1200- 0- 0
6- 8- 0

7- 1- 0
2- 0- 8

197-10- 0

Thienden onder Dieren te verpachten.
Men laet eenen yegel~cken weten dat de Gecomitteer-
de van Syne Hoogheyt den Heere prince van Orangien
op den tweeden Jul~ ouden ofte op den twaelfden Ju-
lij1670 nieuwen stijl zijndeSaterdach op het Huys tot
Dieren in 't openbaer voormiddagh ten thien uyren
precies den meestbiedende sullen verpachten alle
31) doorgehaald; te verrekenen met de Tresorier ende

Rentmeester Generael. Z~ is identiek met Eleono-
ra bastaarde van Nassau, echtgenote van Gerhardt
von pollnitz.

32) kanenbrood9 uitgeperste kanen samengeperst tot
een koek in de vorm van een brood, dat tot voed-
sel strekte voor de jachthonden

33) geliasseerde kwitanties enz. liggende in het
rekeningboelc.



30 HUDsluyden, die van Linghen met S.H.
quamen, met haer peerden verteert

Doen den brandt in den Esop was, aen de
booren die het blusten 2 tonnen molle gegeven

Den rentmeester des nachts verteert neffen
den jeger met Cortier (bD) Pouwel Karf

Twe hondehuise en twe backen gemaeckt, noch
twe besteDe plancken gemaeckt van m~n
plancken, Mr. Michel

Op den-24 september heb ick Leonardt Quar-
tier door ordre van de heer van8werkerck·
een caer aengenomen om met honden van Dieren
na Hooghe Soer te r~den,aen deselve betaelt

Noch heb ick op den 25 dito een expresse
door ordre van gemelte heer van Owerkerck
te peert na Hooghe Soer gesonden omde luijde
ende peerde die daer op de Rele stonden ordre
te brengen wat s~ doen souden aen die selve
betaelt

Noch op den selve des avents ten 11 uren be-
taeltaen een boer die de jachthonde van Hooghe
Sosr met een caer hadde gebracht 5- 0- 0

Aerndt Sweeren, den rentmeester ende hu~sluD-
den vertert als die Soeresche bosch 35) geschout
wordt in eeten ende drincken 8-17- 0

Syne Hoogheyts Thienden tot Dieren
Die gadinge heeft kome ter plaetse ende dage

voorsz. goet t~ds voor middagh
Segget voort

IN IS GRAVEN-HAGE. BD Iacobus Scheltus, Drucker
van Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orangienj

woonende op het Binnen-Hof. Anno 1670. 34)

Jan Lebbijnck , tijmmerman, gearbijdt ijn de kas-
baen met 1 knecht

34) gedrukt biljet; de tekst wordt voorafgegaan
door hot wapen van de Prins

35) verschrijving voor beek, vg1. 1671. Bijlagen

5.
gld.st.d.

40- 0- 0

15- 4- 0

5- 0- 0

6- 0- 0

5- 0- 0

3- 3- 0

1-16- 0



6.
gld.st.d.

Hendrijek Guertsen Sprenger, gelevert an myn
her buergemeijster Gijsen 188 pont kaeijenbroet
voor de Prijensen ijaeht , den 28 Yulyus 16705

voor het pont een blanek
Jan 1eijdeeker, ghearbeyt met de kneeh ende

ooek de opperknech 13 dagen op dat hof te
Dieren ende voor aen de.kaesbaen ende ooek
op den Rueuenbareh om dat le~daek te versin

Mr. Henderiek, smitt tot Dieren, aen het
hu~s te Dieren gemaeekt eén h~eek tot de
deur in de kelder ende haeeies in de kelder
om patr~sen aen te hangen, aen den Rouwenbereh
gemaeekt een kettineh om een hont aon te
leggen -

7- 1- 0

(wordt vervolgd)

HET JACHTRECHT VAN OVERHAGEN,
door Hv Ke.rkkamp,

In een Arnhems sehepensignaat van 1544 - ons Kringlid,
de heer H.v.H. was zo vriendelijk het m~ te doen toekomeh
- getuigen twee dienaren van dè heer van Wiseh van Over-
hagen nabijBiljoen te Velp o.m. omtrent de uitoefening
van het jachtte6ht door deze heren.
Zijverklaren, dat .zijflaffgetaegen zijnvan Aver'haeg.e myt
zelf.ge:Joncker Gysbert myt honde wynde iud pande ind heb--
ben gejaeghtindgevangen groffwilbraet onbecroent ind
onse genadige HeerHartoughK~erll, Hertough etc. zali-
gergedaehten en heefft zaligt; Joncker Gysbert den jaeght
ind weywerck nvetbespyertlf~
De hertog is zelfs gekomen om fldatgrof pandtii van jonker
Gysbert te lenen. Zij- de getuigen - hebben toen neen
nyhe pandt1!vervaardigd, tervJijlter zelfder tijdde "pandeli
van de-hertog op het 100 verbrandden. Daarop kwam de
drost van de Veluwe, PaLi.ck , ook fldatpandt" (het nieurre-
dus) lenen, met belaftelrl teTug te brengen, hetgeen in-
tussen nog moest geschieden_
\7at zijn"pande" ?

In tal van oude jachtkronieken en placaeten is er sprake



7.
van. Soms\7ordt de d weggelaten en spreekt men van panIlen.
Een =pan(d) is een soort net, om wild te vangen; men leest
van 11 netten, pannen ende bu.ijdeLs" en naar de aard der te
vangen dieren onderscheidde men IIvercken-pannenj ree~ en
hertepannen, hasen- of conynenbuy deLs" e.a..
Met panden (frans: panne) werd een jachtrevier omhei nd s
z.g. insluiting met hoge panden. Een aanverwant oud woord
is 11 pandset te.r", oudtijds de naam van een drijver? die bij
een bosjaoht een z.g. drift hielp afzetten. - YVe' danken
deze toelichting aan de heer A.B.Wigman (van de Hoge Ve-
Luwe );
We~herinnerenèr aan, dat hertog KarelOverhagen ver-
woestte en deed slopen en kasteel Biljoen deed bouwen.
Na zijndood kvramOverhagen terug aan Joachim vanWisch.
Volgens getuigen .zou de jacht van Overhagen zich uitstrek-
ken van IIdiecanijnenwrande imb den Keijenberg" tot aan de
grens van Worth-Rheden (Holster stege) en van IIdiebraemt
Beckhuysen" (ten Z.val).de Keienberg) tot aan 11Vrouwen daeL'L':
tot aan "Ott "anden Stade hoffsiat" (Broekerhave).

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (vervolg)

(Februari 1795)
Daarna werd door meergenoemden Hendrik Barends (de Hospes
uit De Leeuw) eene aanspraak gehouden die goed vrerduit-
gesproken onderaanhooren van 2 fransehe generaals
Een klein jongentje droeg op een stok een plankje waarop
geschilderd was een kruis: de beteekenis Vlas zeker een
voorteken van wat komen zou.
Me·ndanste en sprong dat het een lust was. De Generaal
Majoors en andere hoogere konden niet achterbljjven om m:e-
de aan den dans deel te nemen. De in het wit gekleede
maagden waren bijvoorkeur door hun gekozen, aan hofmakerij
geen gebrek; daarbij lieten zijzich gewillig zoenen.



8.
.Bij den strengen koude was het evenwel niet raadzaam den
dans voort te zetten, vandaar dat men in den huize van
Coenraad Aveling een goed onderkomen vond. Een vat rooden
wDn stelde hD ter hunner beschikking, ter~DI de Hospes
uit de roode Leeuw speelmannen uit Arnhem had laten komen
Door wDn en muziek werd men opge-wonden; spoedig ontstond
een hevige twist onder burgers en militairen, welke laat-
ste het de maagden wat al te lastig maakten. En hier al
weder bewaarheid werd, dat als de drank is in de man, men
de wDsheid in de kan vind.
De twist liep zo hoog, dat men de kagchel omver wierp en
het meubilair er ook niet zonder schade afkwam En daar
het reeds over middernacht was, trokken de meeste huis-
waarts en waren het velen niet eens van wat hier geschied
was< Het zWDgen gaf (ertoe) aanleiding (dat) men hen
dwong de vrijheidsliederen te zingen. Velen bedankten hier-
voor, omdat zD het gedrag der Generaals ten hoogste af-
keurden.
Na deze feestvreugde kwam het ontzettende bericht, dat
het Lusthof van d~n Prins van Oranje te Dieren door de
franschen was in brand gestoken. "Dat gaf een nieuwe haat
tegen deze en vele zagen het goed in dat deze handelwDnze
den grondtoon aangaf waar het die lui om te doen was ,
De ontevredenheid steeg thans met den dag, de oude troe-
pen werden door m.euwe vervangen, slecht in de kleeren.
mager op de huid, de eischen waren groot en niet uit te
voeren. Zoodat Broederschap een schijn,geen werkelijkheid
was. Dit alles kwam omdat Arnhem overbezet was van mili-
tairen en in Rheden weinig plaats was. Alzoo bleven deze
hier hangen.
Ds. Abresch, die een goed vriend was van de Generaal,werd
in de arm genomen met verzoek om de ink-v-mrtieringte be-
perken en de diefstallen van hout uit het bosrih te straf·
fen. Ds. sprak vloeiend fransch en scheen groote in-
vloed op den Generaal te hebben. ZDne beloften waren
voldoende om ons gerust te stellen. Dat bleek den vol-
genden dag, toen een Jood met eenige fransche soldaten
op last van den Commissaris van Arnhem hout kwameischen
voor de hakkers te Arnhem. Men vervoegde zich daarvoor
b ij den Generaal, die hun last gaf onverrichterzake terug
te keeren, daar men hun geen hout gaf. Zijvoldeden daar···



9.
aan doch waren gramstorig.
Yleken aaneen verwisselden de troepen. Telkens kwamen uit-
gehongerden en zieken en leverden gezonden en doorvoeden
uit; drukkend war-en de lasten en onmogelijk uitte voeren.
De levering van hooi en stroo bijgebrek aan voorraad was
onuitvoerbaar 9 zoodat moeielijkheden ontstonden tusschen
den burger en militair. DaarbD waren vele bewoners van
hier vertrokken, de veestapel gedund en de paarden ver-
dwenen.

(wordt vervolgd).

BEZITTINGEN VAN DE ABDIJ VAJlTPR1J"M,_
ONDEHTHIER1SPECIAAL IN ARNHEM EN

OMSTREKEN EN AAN DE IJSSEL
door D.W.van Leeuwen (vervolg)

De AbdD had het patronaats- of collatierecht van het pas-
toorsambt te Ar-nhem. Op grond hiervan weigerde de abdij
de benoeming van een zekere Caupo tot pastoor van Arnhem.
Hierop volgde een jarenlange procedure bD de pauselDke
rechtsinstanties.
De omvang van de Lnkoms ten, aan het pastoorsambt van Arn-
hei. 7erbonden, blijkt duidelijkuit hetgeen men van de Ln-
zameling der tienden '.'reet,we]ken.ah~t beslui t, genomen in
de kerkeraadsvergadering van Lyon op 1 mei 1274 ten bate
van de kruistochten, in Arnhem in het jaar 1275 en volgen-
de, bD de daartoe benoemde Reinier de Oria zDn opgebracht
In het RDksarchief is nog een register, waarin de pastoor
van Arnhem genoteerd staat als tot tiende betalend per
halfjaar 14 LSt. en 7 guld. 8 denar, hollands geld
De pastoor van Harderwijk betaalde slechts 3 hall. guld.
per heel jaar 1
In voornoemd register is ook opgenomen een aantekening
betreffende Voorst. Hieruit kunnen we concluderen dat de
abdD te Voorst een hof had (zie BD1.l). De kerk te Voorst
was aan de abdijeen bedrag van 30 solidi verschuldigd;
waarschijnlijkom aan de afhankelijkheid der kerk van de ab-
dD te herilû~eren. De abdD had te Voorst 19 hoeven, die
ieder 16 maten rogge en evenveel gerst betaalden. Voorts
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betaalden z~ ln de oogst 2 maten rogge en 3 maten gerst,
en in de kruisdagen (Rogationisdagen) 6 denariën. Verder
moest iedere hoeve tweemaal over 14 dagen werken voor de
abdij,
In Dreumel waren 4 hoeven met toebehoren, die bij de fees-
ten ter ere van St.I,Kaarten20 Denariën betalen moesten
met Kerstmis 20 en o.pSt.Johannesdag 7 denariën. In Ha-
mel zijntwee hoeven, in enkele plaatsjes in de buurt van
Wamel liggen ook nog enkele hoeven verspreid. In Teister-
band zijn3 hoeven, die op st .:Maartensdag,1.,0 "den.; raet
Kerstmis 12 den ..en in de zomer, tijdens de oogst 15 den
verschuldigd waren. Voorts.waren hier ook boeven Het ande-
re verplichtingen {zie Bijl.I).
Tot zover het register van 893. Pas eeuwen later vinden
we meer over PrUms bezittingen. Gerard van Hengel vervaar-
digde in 1405 een register op goederen te Arnhem en te
Voorst. Het hof van Voorst komt daarin voor met 38 hori·
ge erven en ongeveer '150 met nalhegenoemde eigenlieden en
met zijntienden Een uittrèksel hiervan vindt U in Bijla-
ge 11 van Sloet van der Beek f1HetHof te Voorst!!.

"

'UIT DELEDENKRING

Ingeschreven werdeng
Ir.C.Brunt, Delden
L.Enk1aarj Dieren
Ir.B.A.Geerlings,Soestdijk
Dr.J.J.de Gelder, Dieren
Mej_E.J.Hoffmeyer,Dieren
Mej.J.F.Hoffmeyer,Dieren

Mej.Dr.J.Hollestelle, Arnhem.
Mevr.J.Kerkkamp~Smolders, Velp
H.W.Pieper, den Haag
Hr. en Mevr. Sanders-Sybrandy,

Iri or-en ,

Afgeschreven werden:
Hr. en Mevr.Engelenburg-Deys, Roz ondaa.I
Mej. J.A.van Essen, Arnhem
Mej.R.C.de Jong, Ellecom
Hr.en Mevr. Linclaen Arriëns~ten Cate, De Steeg
Mevr. T.Lodder-Lijnes, Rheden
A.G. Schoute, Arnhem en R.J.F.ThDomes, El1ecom.
Het aantal leden bedraagt thans 284.
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VAN DE REDACTIE 0

Oude nummers gevraagd. Geregeld komen er b~ de re-
dactie verzoeken binnen om

oude nuw~ers van onze MEDEDELINGEN te zenden. Die zijn
als regel niet voorradig. Mochten er onder de lezers
z~n, die het blad niet bewaren~ dan verzoekt de redac-
teur vriendelijk om toezending van de nummers 11 (nov.
1958) en 18 (mei 1961. H~ kan er anderen een groot ple-
zier mee doen.
Verdwijnend dorps'schoon Ons medelid, de heer H. A. de

Graaff te Velp? schonk enke-
le malen door hem vervaardigde gekleurde tekeningen van
karakteristieke verdwenen plekjes in oud-Velp. Het be-
stuur stelt deze aanwinsten van onze verzameling zeer op
prijs. Er worden d.i a 's van gemaakt, die op de e.k , alge·-
mene ledenvergadering in maart vertoond zullen norden.
Geschiedenis van Ellecom. Het is niet uitgesloten,dat

het boekje van w~len de heer
A.van der Burg over de geschiedenis van Ellecom he~drukt
wordt. Om een indruk te krijgen van de belangstelling,
die er vo.or een heruitgave bestaat, verzoekt de r-e dacteur
aan hen, die van plan z~n een exemplaar aan te schaffen,
hem daarvan mededeling te doen. De pr~s zal .ongeveer
f 3. -- zijn.
Voorgeschiedenis van Velp. Velps historicus, de heer

H.Kerkkamp, heeft onlangs de
laatste hand gelegd aan een beschrijving van het leven van
oud-Velp vóór de invoering van het Christendom. O.m. door
bestudering van oer-oude veldnamen kwam hij tot opmerke-
lijke orrt deklci ngen , Om uitgave mogelijk te rnaken heeft de
Raad der gemeente Rheden een b~drage van f 200.- toege-
staan. Het bestuur van onze Kring is de Raad daarvoor
ten zeerste erkentel~k. Z~,die belangstelling hebben
voor dit werkje en van plan z~n het aan te schaffen, kun-
nen hun naam nu reeds b~ de redactie bekend maken. De
pr~s zal ongeveer f 3.- z~n.
De Velpse watermolen. Op maandag 30 oktober j.l.

ging de oude schilderachtige



Velpse Watermolen in vlammen op. Ofschoon het maalwerk
nog intact was, werd het gebouw sinds tientallen -jaren
niet meer als molen gebruikt, TIaarhet eigendom is van
de gemeente Rheden zond het bestuur van de Kring het .vol--
gende schrijveriaan Burgemeester en Wethouders van Rheden:

Edelachtbare Heren,
Met leedwezen heeft het bestuur van de Oudheidkundige
Kring ,;Rheden-Rozendaal" vernomen, dat de oude Velpse
wat~rmole~ totaal is uitgebrand. '
Van de vele watermolens, die in vroeger tijdin de Ge-
meenteRheden aanwezig wa r-en , was deze molen de laat,-
ste. In vrijwel complete staat aannezig vormde het ou-
de gebouw een bezienswaardig stukje dorpsschoon~ oon
UniC1.1mvoor Velp. ,,'
Het bestuur van onze Kring hi2eft grote waardering voor
,het feit, dat het Gemeentebestuur van Rheden de Velpse
Watermolen tot dusver in goede staat heeft gehouden.
Thans verzoekt het Uw Collego , pogingen ÜJ het wer-k te
stelleytiomde molen te restaureren en voor het nage·
slacht in stand te houden

Namens het bestuur:
Dieren, 2 nov.19GL (wog.) E.J.Jansen,secretaris

. . . . \ .

Contributie 1962. De penningmeester van onze Kring; do
heer H~Kerkkamp. Kerkstraat 2, \Telp,

girorekening 881244, verzoekt de leden hun contributie
voor hot jaar 1962 te storten.
Lozing TIr. Glazema. De .lezing van.Dr.Glazema over "steen

, cultus", die oorspronkelijk gedateerd
Vlas op 31 januari, vrordt gehouden op VRIJDAG 26 JANUARI
a. s . Zie convocaçi e,


