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SPROKKELS UIT DE REKENINGEN
VAN DE RENTMEESTERS VAN DIEREN

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

1671. Uitgaven
Aen mevrou Pe1ni ts I het jaer1ijxse legaet

van de heer Prins Maurits, Hoogloff. memorie 1200- 0- 0

gld.st.d ..

Den predicant Clack
1671. Bijl.agerr.

VerterDnge ten huyse van Aerndt Sweeren tot
Dieren, als die schou van de Soeresche beeck
geschiede ~ doemals mijt die huijsluijdenverteert 6-15- 0

Noch hebben die heijmaeijerstot Dieren gehadt
2 tonnen molbier, die het heet 36) om den On-
saligen bos hebben afgemeDt soe dat het die
hUDsluDden costen bouwen tot dienste van de
jaght 14- 0- 0

Gerrit Teunissen heeft twee mael1e door ordre

100- 0- 0

36) heide



vand~')lee:r van Owerkerck met honde na Hooch
Soeren -geweest ende is hem voor ijdermael -?J-
ducaton belooft

Gerrét ter Beek, schypper tot Doesborgh,met-
gebroch van Deventer 500 van de beste geele
stentijes

Idem, 2 tonnen sement
Idem, 4 tonnen kalck
Op den 13 _sept?mber heeft Hendr ijck Derijck-

sen 2 'yrachte st eenen op het hu ijs'teDieren ge-
bracht om een nieuwen heerttémAecken

Willém Kerckhoff, t.ousLager, voor een windaes··
tou op het hu is te Dieren

Aerijen Arijensen, raeimaker te Dieren, een water-
slee gemaeckt, daer sijmede het water slueptien
voor de honden

Harmen Herberts, glasen maecken boven op de
kamer boven de Eetsael ende op de boven Camers,
ende de glasen versyn met calek; op de camer
daer Mijn Heer Bentinck slaept een glas verloot,
meet 7 yoet, 18 fijne ruyten ingedaen ende in de
stal 2 fijne en 9 sleghte ruyten gestopt; tot ML
Cartier verloot een glas op sijn solder; glasen
op de kleersolder, noch in de cleijne stal ende
tot Cartier 19 fijne ende 12 sleghte gestopt ende
op de lackkeijencamer en daer nast 16 sleghte

g.l dv s t s d.,

3- 3- 0

3- 4- 0
10- 0- 0
3- 4- 0

Rekeningh voor de rentmeester Giesen, van ver-
teririgh te mijnen huysen geschiet int jaer 1671
in september, wanneer sijnHooghei t quam jagen,
in alle dien. tijtneffens zijnpeert in eet.en,
drincken, slapen verteert , Pcuwe I Kerf 60-15- 0

1672. Bijlagen.
Jan Leijdecker, ghearbeijt aen dekaestbaen om de

gooten te saldieren
Mr. Henderick, smitt tot Dieren, reparaties aen

de kelder 9 de wijnkelder 9 de Rouwenberch en het
coetshuijs

1674, Uitgaven
Den custer tot Spanekeren, Ellecom ende Rheden



3-.•
gld. st.d,

ijder een schellingh (voor aanplakken biljetten
inzake het verpachten van weidelanden)

1774. Bijlagen.
April 1672 heeft den heer Gijsen renthemeijster

van S.H. de Prins van Oranien la~en halen met den
knecht voor S.H. tot den Rouwenbargh 300 solder-
negels

1674 den 3 martij, den leydecker gehaelt 300
tripnegels

Noch 1 lb. soldier
Den 17emaij in de ke1derkeucken gemaeckt

een nieuw slot met een nieuwen suijger in de
pomp

0-18- 0

0-12- 0
0- 7- 0

5-13- 0
Noch in de pomp op de plaats een nieuw slot

gemaeckt
Noch den tregter met den craen daer nieus

aengesoldiert, dat soldier met den arbeijt
Den 25 september den leyendecker gehaelt

3 lb. soldier
Dito noch gedaen 500 leijnegel
Bedancke voor goede hetalinge, Derck Claessen,

coperslagero
Remonstrantie aende Ed.Mo.Heere Raet ende'Reecke,

ninge van sijnen Conincklijck lIoocheit Myn Heere
den Prince van Orange etc.

Leonardt Quartier, consierge ende casteleijn van
sijnehoocheits huijse tot Dieren, geeft hiermede
te kennen hoe dat hem remonstrant eenmael voor
alle bij acte of comissien het schoonmaecken ende
schoon onderhouden des huijsige Dieren is aenbe-
vollen ende alsoo dit schoonmaecken niet en can
geschien sonder daertoe te hebben nodige matrial-
len, welcke ma t.r-ia.Ll.en sijn dese nagenomde als voor·~
eerst een raechhooft, luijewagen, witquasten,
glaesevrasser, dwe ijl.en , wi tcalck, grove bes emen ,
cammerbesem, bicksteen, schuersant, boomollij, em-
mers, draeghton etc.) dese alle moete werden ge-
coft, alsoo niets in voorraet en is 37)
37) toestew,üng tot kopen verleend 4 juni 1674.

2-10- 0

4- 0- 0

1- 1- 0



gld. st.d,
1675. Uitgaven.

Den torff den 21 ju1ii (1669) gecoft is mede
geschiet op versoeck van meester Willj om de
soupe voor de honden te maecken 38) 5- 0- 0

Rendant brenght weq,erom in reeckenonge 50 gul.-
den aen geleverde viäèh inden wyer 39) op de
reeckenonge 1670 overgegevenehde bijmanquement
van ordre doorslage:ri,"t'welckwel waer .is, dan
om SijnHoocheit pIesier te doen, heeft hijgedacht
dit sijnachuLd.ichefj t te eijn, waervan den effecte
SijnHoocheit verscheyden reijsen heeft genoten,
ende alle hovelingen genochsam bekent, ende in
specie Monsr Boers, dus hier'> x) 50- 0- 0

Rendant door ordre van de Heeren Raetheeren
Wevelinckhoven ende Wijers in den jaere 1675 tot
Aernhem gecomen sijndeom tè besoigneerèn over
de domeijnen van Dieren, ende in specie over de
verpachtonge van ~ien, heeft alda~r still ge~
legen 4 dagen

Haer Ed.Moog. daerop aèngestelt hebbende den
dagh van verpachtinge op den l5februari 1675,

,heeft rendant door ordre doen drucken 2 boecken
bilietten 6- 0- 0

Rendant in desen jaere verstaen hebbende,dat
een vagebondt het bo sch 'vanSi,if)Hoocheit in den
brant gesteeeken haddej is per post daer nae
toe gereden om hetselve te blusschen, ende daer-
over uijtgeweest 2 dagen, wordt gesteltvoor
paerdèhuer in deese 2 dagen een rijxdaler 40)

x) 2-10- 0
Ende Haer Ed.Moog. deses bekent gemaeckt

hebbende, heeft ordre gecregen om ,dit verbran-
de hout te vercopen

Den rendant heeft mede doen publiceren als
marcrichter totSpanckerèn ende Ellecom 2'
bilietten om de bosschen ende velden in ruste
te leggen
38j zie 1669; thans niet doorgeslagen
39 vijver
40 in margine staat:in sijnfunctie uytgeweest in loco:nihil
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gld.st.d.
Volgens overgegevene lijstevan de arbeijders

op de kribbe als anders betaelt 146- 0- 0
Wegens geleverde kribpalen aen de weduwe

Coesvelts betaelt 52- 0- 0
Wederom volgens lijstevan arbeijders soo de

springe 41) ofte surse soude soecken, wegens
graeven betaelt 86- 0- 0

Rendant ontfangen hebbende missive van den
concherge Leonard Quartier op het aanhouden van
de heer Van Ginckel om te verschaffen wagens tot
ladinge van ue heijsters in voorn. missive vermeIt,
heeft vooreerst den bode betaelt 0- 6- 0

Op Lamberti dach gerespicieert den holt-
spraeck van den Rheder bosch, karvracht x) 2-10- 0

Ende op den tweeden maendach nae Paessen
gelijckvals gerespicieert den Ervendagh tot
Spanckeren, karvracht x) 2-10- 0

Aen den Bresser wegens verteringe ten sijne
huijse gedaen

Item ten huijsevan Pauell Kerff
Tot een opsiender van het Rheder bosch ge-

stelt den persoon van Jan Engelen, welcke over-
leden sijnde,is hetselve betaelt aen Bervelt
Janssen, getrout sijndeaende weduwe van Jan
Engelen voors. 15- 0- 0

(wordt vervolgd)

VARREN IN HET VELPSE BROEK
door H. Kerkkamp.

Het houden van varren was in de prehistorie waarschijn-
lijkeen recht van de priester. Vele gewijde plaatsen kwa-
men later in het bezit van geestelijke stichtingen9 groot-
bedrijven op het gebied van landbouw en veeteel t 9 op welke
het recht stieren te houden schijnt overgegaan te zijn.Een
soort continuatierecht dus.

41) spreng
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In de dijkboeken van het Arnhemse en Velpse broek komt
dit probleem enkele malen ter sprake. Eén der behandel-
de punten op de "erfdach" in 1622 vinden we aldus genotu-
leerd:

"op 't voergeeven dat in tt midden van den Soemer ende
daernae bijwijlen voele varren in de broicken commen, die
de weijden bederven, ende het gras opeeten, met verclarin·
ge dat wel eenen te vinden solde zijn, die sijnenvar ge-
stadich op ten stall sal holden, ende van elke koe die
besprongen wort in de weij tot beloninge ontfangen thien
strs., ende aen den stalle ses strs:"

"hier op is geresolviert, dat die Gasthuijsen ende
Cloosteren varren sullen moegen holden ende daer op onder-
holden, ende dat geenen anderen sulx toegelaeten sal zijn;
volgende den olden gebruicke, doch dat der varren getalle
sal zijnten hoichsten vier, die gemerckt sullen worden".
Ze werden 11opgebrand" .

De klachten bleven nog vele jaren aanhouden. Van het
jaar 1643 lezen we weer~ IIIsmeede voergeslagen, also alle
jaer so voel bollen in ft broeck worden gejaecht? om sulks
voor te commen, ofte men niet die bouluijden van de Conven-
ten soude verbieden door d?Heeren Gedeputierde geen bul··
len te moegen laeten loepen en gasthuDs en Wesenhuijs en
dat tot Arnhem en Fellepsoude Luijden ordonneren die bul-
len op stall off in de weij souden holden ende daer die Coe
bijbrengen ende geIt rvan geven als in Hollant, daar toe
gecommitteert is om sulks te ordonneren n,effens Dickgreef
en Heijmraeden Jan Jordens, Jacob Bernts ende Otto van Ris-
wickll•

De strijd tegen de 11 ongerigtigde en onopgebrande bollen"
duurde voort. De scheuter toog er af en toe met enige
helpers op uit, om de "onfrie bullenll in de schutstal te
brengen. Deze bollenj~c~t veroorzaakte een conflict Det
de rentmeester van het St.Catharina Gasthuis? dat in de
notulen het IlOssen Gasthuisll wordt geheten.

Stieren in het Velpse broek. We hebben ze niet meer
gekend: de enkele stierenhouders hielden hun fokdieren op
stal. Zij, ja de gehele Velpse boerenstand en het Velpse
broek dreigen thans allengs historie te worden.

--=,=--



GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (vervolg)

Nog steeds is het voorjaar 1795 in Thomassens manu-
script. Volgens de mededelingen van Theodorus Godron een
rampentijd voor Velp. De patriotten Hendrik Berends en
Jurrien van Duuren, aangesteld tot burgemeesters? zagen
zich genoodzaakt inkwartiering van Franse soldaten toe te
staanG De militairen namen kennelDk een loopje met de
nieuwbakken magistraten. Zij zagen onze vriend Godron voor
de maire aan en namen hem gevangen; ze scholden hem uit
voor aristocraat en eisten hooi voor de paarden, Hooi was
er niet - later bleek, dat er bij de herbergier Hulstijn in
de Zwaan nog drie volle karren aanwezig waren 1 - ....en zo
werd de arme custos gevankelijk meegenomen naar Doesburg.
Deze, ook niet mis? "verzocht hun even de vrijheid te ver-
lenen tot het doen van een kleine behoef teil.Dit werd toe-
gestaan, met het gevolg dat Godron de benen nam.HD vlucht-
te door de Biesdel en vond een toevuchtsoord in de papier ..
molen van Jan de Bruyn aan de voet van de Keienberg, Pa-
triotten, die Godron achtervolgden, werden op een dwaal-
spoor geleid en de custos gelaafd met koffie. De man was
11doodaf aangekomen] eenige Dofinansdroppels, die hij steeds
ui t voorzorg ~ij zich had, kalmeerden hem".

Ver na middernacht waagde hD het eindelDk, de tocht
naar huis te ondernemen. Wie ontmoette hijin de Hoofd-
straat? De burgemeester Hendrik Berends. Evenals zDn
collega van Duuren was ook-hijin handen der Fransen ge-
vallen. Door de list van eep jager was hijontsnapt; van
Duuren was mishandeld door de soLda.ten s . uhijriep onophou-
delDk Holal, de fransche officier kon niet anders uit
hem krijgen, en meenende dat hijkrankzinnig was, gaf hijhem,
enige muilperen en joeg hem zonder pet weg".

Op 23 april 1795, 's ochtends om 10 uur, werd een druk
bezochte vergadering gehouden van de geërfden. Hendrik
Berends opende en stelde voor een boerrichter en buur-
meesters te benoemen. Ondanks de tegenkanting van de heer



8.

Reijnst, bewoner van Larestein, die de vergadering onwet-
tig achtte, werden tot boerrichter gekozen Wolter Vlee-
ming en tot buurmeesters C.Avelingh en B.van Zadelhoff.
De heer Reijnst verzocht aantekening van zijnbezwaren9waar-
op een hevige twist ontstond. De vergadering vond hierop
een ontijdig einde.

De patriotten besloten, dat nu de tijdwas aangebroken
om de wapenborden van Biljoen en Overbeek uit de Oude Jan
weg te halen. Deze werden vernield en het grafmonument
van Joseph van Arnhem met witkalk bedekt. De borden van
Rozendaal waren vooraf in veiligheid gebracht.

Godron ergerde zich vanzelfsprekend vreselijk aan deze
wanbedrijven; ook tegen zijnpersoon keerde zich de haat
der patriotten. Verontwaardigd schreef hij in zDn dagboek~
"tot groote ergernis zongen de patriotten:

Al is ons prinsje nog zo grootj
Alevel sla hem de donder dood.

alsmede:
Al is pritis Willem nog zo klein,
Hij zal niet langer stadhouder zijn.

Men maakte een pop van stro, deze werd op een plank rond·
gedragen, daarbij roepend: dit is Willem de v ijf'd.e , gooit
den donder in 't water9 dat ook gebeurde daarbD luid
schreeuwende: daar is uw plaats landverraders, en meer
liefelijkheden" e

(wordt vervolgd)

---=-,=--

BEZITTINGEN VAN DE ABDIJ PRÜM
ONDER TRIER,SPECIAAL IN ARNHEM
EN OMSTREKEN EN AAN DE IJSSEL

door D.g,van Leeuwen (vervolg)
Verder bezat de Abdij nog vele lenen, keurmedige- en

tynsgoederen. Voor een uttstekend overzicht hiervan ver-
wijs ik naar het register hierop door Dr A.J.Maris, een
uitgave der vereniging Gelre van 1934.

Onaangevochten bleven de Prümse bezittingen tot aan
de kerkomwentelingen in de 16e en 1Te eeuw. Veel brach-



9.
ten ze toen al niet meer op want Nederlandw~~ in de
strijd met Span je gewikkeld. In 1607 verkocht de abd.ij

zelf een gedeelte van haar bezittingen aan de vor-scErnst
Casimir van Nassau-Dietz. De verkoop vond plaats op
24 Juli/3 Augustus 1609 en 26 Februari/8 Maart 1610.

Het patronaatsrecht ging toen ook over op graaf Ernst
Casimir en die verkocht het in 1616 aan de stad Arnhem.

De hof te Voorst heeft graaf Ernst niet lang bezeten,
in 1615 werd zijnvoormalige zaakgelastigde Willem Huygens
er de eigenaar van. Dit was een burgemeester van Arnhem,
die een landgoed stichtte, Klarenbeek. Hierom heet nu
nog een laan daar in~de buurt~ IIHuygenslaan".
BIJLAGE I.
Ui ttreksel uit het register der Abdij van Prüm bij Trier,
betreffende goederen 0 in Gelderland.,
Het register dateert van 893, in 1217 door de abt Cesa-
rius van aantekeningen voorziejJ.,welke ik tussen haak-
jes heb geplaatst.

oDe Arneheym
o.

Est in Arneym ecclesia I que solvit libram 1 mans a
VII. Solvit unusquisque ad festivitatem s.Martini
denarios XX, de siclo modios 11, ligna carradas 1111,
ad Pascha pullum 12 ova V, ad Rogationes porcos 11,
valente denarios V~ ad Pentecostem denarios VI, in
mense Naio XlIII dies, in autumno similiter. Sunt
etiam dimidia VI qui medietatem unusquisque solvit,
nisi ad Pëntecosten denarios VI non solvit; et in
Willepe sunt mansus 111 unde nullum censum exit, nisi
quarta pars ann0nae et in Velide et Munichusen sunt
mansa V absa.

De Tremele
In Tremele sunt mansa 1111 cum appendiciis suis. Inde
Adalem maior habet mansurn dirnidiurnsine censu, ceteri
tres solvit unu.Squisque ad festifestatem s. Martini
denarios XX~ ad f'est i.f est.at.em s.Iohamüs denar-Los
VII. Ex manso dimidio exit denarii XXIII. Vendil 801-
vit ad rnissam s. Martini denarios X, ad nata:lem Domi-
ni denarios VrII in estate denarios X. (Tremele et se-
quens curia (is curtis) que apellatus Vamele, site
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sunt iuxta :Numagen, palatium regium, super fluvium, ·qui
der Vayl appellatur et hec curie satis sunt sibi vicine?
ut dictum est in alio folio. Omnes enim invenietur iuxta
Tyle, quod situm est super fluvium, qui der Vayl appel1a-
tur. )

De Vamele
In Vamele sunt 11 mansus. In Sandewihc 11. In Ratheheim
11. InAsperen mansus en dimidus. In Wadenoy mansus I.
In Huyve mansus, In Wediche mansus. In Sinewenne mansus.

De Testrebant.
In Testrebant, iuxta Linguini (de Linge) sunt mansa 111.
Solvit unusquisque ad festifestatem s. Martini denarios
X, ad natalem Domini denarios XII, in estate denarios XV.
Sunt ibi alia mansa 111 en dimidius. Solvit unusquisque
ad festum s. Martini denarios XX, ad natalem Domini de-
narios XII, in estate denarios XII. Ex his mansis solvit
dimidius mansus denarios XXIII. (Testrebant sitaest ex
alia ripa fluminis eiusdem. Cito investigare poteritis
omnia, si diligentiam adhibueritis.)

De Vuorst.
De ecclesia que.est inVuorst exeunt solidi XXX. Sunt ibi
mansaXVIIII. Solvit unusquisque de siclo modios XVI, de
ordeo modios XVI, ad vindemiam de siclo modios 11, de or-
dec modios 111, ad Rogationes denarios VI. Duas XV noctes.
Sunt in Deventre haistaldi 111, unusquisque eorum solvit
denarios XII.
(Oorkondenboek der Graafschappen Gelre en Zutphen,
Sloet van der Beele No. 66) (wordt vervolgd)

--=T=--

UIT DE LEDENKRING
Ingeschreven werden~

Ds. W.Barnard~ Rozendaal
Michael Berkhemer, Arnhem
E.Doorn, Velp
H.Dijkstra, De Steeg



ll.
Rosemarie Gerritsen, Velp
Rans van Griet~uysen, Velp
Mevr.K.F.van Gulden-Middelburg, Dieren
Mevr ,W.A.M.A.Renr;l.eman:-vanden Worm, Velp
G.J.Rorsting,··De Steeg .
Jaap .Iariseri, Die'ren (300e lid 1 )
Mr.A.van Kleffens, .De Steeg
Mevr.J.C.Leeman,Dieren
Jhr W.R.de SavorninLohman, Dieren
Mevr M.W.L.de Savornin Lohman-van Dam van Isselt,

Dieren.
Mej.J.R.Mensonides, Velp
Mr. A.Meyes,c Velp
Mevr M.A. H.Meyes-Limborgh Meijer, Ve l.p
Toos Moerbeek, Arnhem
Paul Roesink~ Arnhem
Kees Simoons, Dieren
A.Volgers, De Steeg
J.Ch.F. de Vries, Dieren
IJ.J.Wenning~ De Steeg
Mevr. T.L.Wenning-van den Driessche, De Steeg
Herman Wildenberg, Velp.

Afgeschreven werden~
Mej.J.Broersma, Dieren
G.Duyfjes, Velp
J.B.Gutterswijk, Velp( overl.)

IN.Ram, Velp.
B.Katz, Dieren (overl.)
Mej.A.J.Leeman, Dieren

Ret aantal leden bedraagt thans 303.
VAN DE·SECRETARIS.

De jeugdige Jaap Jansen, Wilhelminaweg~Dieren, was het
300e lid, dat de secretaris mocht inschrijven. Namens het
bestuur werd hem een exemplaar aangeboden van ;,Dieren,
Spankeren en Laag-Soeren in vroegere tijden".
Het nieuwe seizoen wordt ingezet op DINSDAG 2 OKTOBER a.s.
De bekende munt- en penningkundige Jacques Schulman uit
Amsterdam houdt dan een lezing met dia's over "Heraldiek
~n Genealogie op de Nederlandse Familiepenningen".
Plaa ts en tijdwor-den nog bekend gemaakt.



DE VOORGESCHIEDENIS VAN EEN DORP (vroeg-Velp)
door H. Kerkkamp.

OpnieuW' heeft onze Kring een geschiedkundig werkje kun-
nen uitgeven, Het werd een pennevrucht van Velp1s histo-
ricus9 de heer H.Kerkkamp.- Het behandelt de geschiedenis
van Velp voor de tljdvan het Christendo~. Dat is iets blj-
zanders, want de meeste historische plaatsbeschrijvingen
beginnen na die tijd. De schrijver trekt conclusies uit
oude veldnamen en bodemvond.sten , die getuigen van zijngro:..
te belezenheid en uitgebreide historische kennis 0 Zonder
overdrijving mag beweerd worden, dat de betekenis van dit
boekje ver boven het plaatselljke uitgaat. Lichte lectuur
is het niet, voor de geïnteresseerde echter zeer boeiend,

Uit de inhoud~ De dorpsnaam een -oude adelsbrief;
fluisteringen uit een ver verleden; verkenning in de
voortijd; de nachtweide~ veeweide, sakrale plek en
grafveld; de graaf der ontbinding9 wordend wegennet;
raadsels van Oedipus?; van vestiging tot kerstening.

Het boekje verscheen in de bekende reeks. Het stencilwerk
is van de heer H.W.M.Hupkes te Ellecom (die ook onze Hede-
delingen maakt), de kaartjes zijngetekend door de heer J.
Straayer te Dieren~ Omvang 140 pagina's. De prijs is f 3.250
Verkrijgbaar bij de boekhandel; Sigarenmagazijn "De Oude Post",
Hoofdstraat, Velp en bij de schrijverg Kerkstraat 2, Velp.
Ook bijhet secretariaat van de Kring~ Hogestr.7, Dieren,
tel. 08330~4692.

Van de ui tgaven van onze Kring zijnneigverkrijgbaarg
"De Oude Jantl, door H.Kerkkamp. - nDieren, Spankeren en
Laag-Soeren in vroegere tijden", door F.v . Zadelhoff. -
"Van steeg tot De Steeg", door R.H.Hofenk. Prijs f 3.--


