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SPROICKELS UIT DE REKENINGEN
VAN DE RENTMEESTERS VAN DIEREN

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

Bovenstaande aantekeningen uit de rekeningboeken ont~
sluieren vele interessante b~zonderheden aangaande het
Huis te Dieren. en omgeving, waaruit w~ het volgende aan-
stippen.

Zodra Stadhouder Willem 11 eigenaar is geworden van de
goederen van Dieren, wordt het voormalige klooster van de
Duitse Orde'geheel opgeknapt, om voortaan dienst te doen
als jachthüisvan 'de prins. De voor het huis staande boer-
derijwordt verbouwd tot paardenstal en op korte afstand
daarvan laat de stadhouder een kaatsbaan aanleggen. De
baan had lodèn goten, .elke he~haaldel~k moesten worden
gerepareerd. Het kaatsspel was in die dagen zeer in trek,
doch er bestond weinig gelegenheid het spel in een rusti-
ge omgeving te beoefenen. Vandaar dat de vorst van An-
holt, die 1659 op doorreis naar Groningen al eens op het
Huis te Dieren had overnacht? zich met zijngevolg in au-
gustus 1661 een tocht naar Dieren getroostte om zich eni-
ge t~d op de kaatsbaan te vermaken~

Het lusthuis op de (Steegse) Rouwenberg, waaromtrent we
weinig nieuws gewaar worden, dateert eveneens uit de tijd
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van Willem 11.
Na ZÜn dood is aanvankelük weinig aandacht aan het

park beateed, doch nadat gT'aafvan der Nat.h, pachter van
de Dierense bezitting9 van het toneel is verdwenenj komt
hierin 1660 verandering. In de "maanden maart en april van
dat jaar zÜn voor het eerst uitgaven opgetekend betreffen-
de graafwerk en planten van heesters in de nabüheid van
het jachthuis.

Kort daarop wordt de heining rondom de wildbaan opge-
nomen en in het najaar van hetzelfde jaar worden bedoel-
de werkzaamheden op grotere schaal voortgezet.

In de eerstvolgende jaren zÜn overeenkomstige posten
voor graven en planten geboekt, waarmede in totaal een
niet onbelangrDk bedrag was gemoeid.

SchrDvers uit de 18e eeuwen prenten van het hof te
Dieren getuigen ervan hoe de gehele omgeving rond het huis
in de loop der jaren in een waar lustoord is herschapen.
De rekeningboeken tonen aan, dat de grondslag hiervoor
reeds is gelegd in het jaar 1660.

In genoemd jaar was prins Willem 111 nog slechts negen
jaar oud. Wel zeer bijtijdsheeft de Domeinraad opdracht
gegeven om de directe omgeving.van het jachthuis in een
schitterend park om te toveren teneinde deze lusthof als
een fraai geschenk aan de jOID.geprins te kunnen overdra-
gen zodra hijoud genoeg zou zijn om zijnsvaders jachtdo-
mein zelf in gebruik te riemen, Vermoedelijk heeft de Do·
meinraad hiermede reeds bestaande plannen, welke door de
vroegtijdige dood van 1jVillem11 niet meer tot uitvoering
zijngebracht, achteraf toch verwezenlijkt.

In het jaar 1661, thans 300 jaren geleden, wordt de
eerste allee aangelegd, stellig de Burmania Allee, welke
via de nog veel oudere Lange Juffer de verbinding tot
stand bracht tussen het jachthuis en het lusthuis op de
Rouwenberg.

Acht jaar later maakt men een aanvang met het verfraai··
en van het jachthuis , dat 1669 een nieuw trappenhuis krijgt.
Tegelük wordt de vüver achter het huis schoongemaakt en
geheel opgeknapt. Teneinde het vijverwater regelmatig te
kunnen verversen, bouwt men ter plaatse een watermolen en
twee kleine sluizen. De rentmeester wil het effect nog
verhogen en laat een flinke partü vis in de vDver uitzet-



ten. De kosten mag hij evenwel niet declareren aangezien
geen opdracht was gegeven om vis te kOpen. De Domein-
raad gaat in die dagen de touwtjes strakker aanhalen en
schrapt menige post uit de rekeningboeken. Vervolgens
wordt de stal in gereedheid gebracht en nadat 1670 eerst
nog twee horidehu i zen zijn geplaatst en alles voor de jacht
aanwezig is, verschijnt de thans 19-jarige prins in sep-
tember van: dat jaar te Dieren, alwaar hij vermoedelijk voor
het eerst van zijn leven een jachtstoet leidt.

Het vol'gèücle jaar jaagt de prins' eveneens te Dieren?
doch de daaro~jevolgde Franse bezetting heeft het jacht-
bédrijf te Dieren enige jaren stilgelegd. De ui tg'aven van
1670 en 1671 vormen, tezamen een welkome aanvulling van
onze kennis der jachtgeschiedenis van de prinsen van O-
ranje.

Aangaande het huis ve rnemen we tenslotte nog? dat hier-
in 1671 een nieuYTehaard is gemaakt, waarvoor de beste
gele steentjes uit Deventer zijn betrokken. Vier jaar
later wordt een' spreng uitgegraven om de fonteinen in
het park van wa{~rte voorzien. Het bekende kaartje van
de Wilclbäan vertoont reeds twee fonteinen, één bij het
Wobbeveen 'in de nöör'dvvestho~ekvan het park en één bijde
steenkuilen ten nooz-dwe s t en van de Steenberg, thans Prins
Willemsberg geheten.

In de loop der jaren ontmoeten we verscheidene functio-
narissen, aan ,wie huis, park en wild waren toevertrouwd.
Terwijl de in de aanhef genoemde en te Doesburg wonende
rentmeesters het financiële beheer en de administratie
voerden, droeg Leonard Quartier als' concherge en kae ta-
lein van het huis te Dieren, waarin hij zijn intrek had
genomen, zorg voor het onderhoud van de beide huizen.
De vele posten voor reparatie en onderhoud getuigen van
zijn activiteit ten deze. In 1648 aangesteld zijnde,was
hij in 1675 nog steeds in dienst van de prins. Van 1651
tot 1658 nerd het huis te Dieren mede bewoond door graaf
van der Nat.h , aan w i.e het gehele terrein van de wildbaan
was verpacht.42) De jagermeester Molines de Sanravi (St.
Ravi)woohdevan 1648 tot 1651 in het lusthuis op de

42) , Voor genoemde periode zij verwezen naar het boven-
vermelde... opstèl van Jhr A.H.Martens vahSevenhoven.
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Rouwenberg. Zijnopvolgers waren Willem P'i tman , als ja-
germeester vermeld van 1652 tot 1660 en Aelbert Aelbe'rt-
sen de Wolff (1669 tot na 1675). Laatstgenoemde had ech-
ter de titèl van jager en bosbeheerder. Als park- of
wildbewaarder wo:rdtvervOlgens een Joris Freyart genoemd
(1650 - ca. 1654), aan wie door de plotselinge dood van
Willem 11 nimmer een commissie daartoe is verleend. Ten--
slotte ontmoeten we nog de bosopzichters Frans Hendricks
Kuiper (1648,Ellecomse bos), Engel Jansen (1654-1662)
Rhedense bos), alsmede dien~ zoon Johan Engelen (1663 -
ca. ~613), eveneens opzichter van het Rhedense bo~ en tij-
delijkmede van het bos de Heeze. Na het vertrek van de
Sarav{ naar Frankrijk heeft Toenis van Ellecumgedurende
vijf jaren diens plaats in het lusthuis ingenomen, Hijhad
tot taak een wakend oog te houden op het lusthuis en ..de
bossen.

Aangezien het meestal zeer moeilijk is _de beroepen van
neringdoenden en handwerkslieden uit di-etijdaan de weet
te komen, is teh behoeve van de geneàlogen onder de le-
zers zoveel mogelijk gelet op ve:r'meldipgenvan leveran-
ciers.Men _bedenke echter wer~ datzicll daar onder behal-
ve inwoners van Dieren en omliggende dorpen tevens bur-
gers van Doesburg en zelfs Van Arnhem bevinden

Voor de plaatselijke geschiedenis is vooral ook van be .
lang hetgeen omtrent oude herbergen aan het licht is ge-
komen. De oudst bekende Dierense herber-ggenaamd de
Vrachtcar wordt alleen 1648 vermeld, De waar-d heette
Hendric Toenissen, De ligging van deze herberg is moei-
lijkte bepalen. Misschien wijst de ligging van een~reep-
gen landts in .deDierens.e Engh en zuidwaarts schietende
aan de gemeen D~erense wech, dat 1649 door Joachim in de
Vrachtcarre c.s. in pacht wordt gehouden van de prins van
Oranje, ons enigszins de richting aan waar de Vrachtcar
heeft gestaan. In aanmerking komen 10 de hoek van de
Kremerssteeg en de Dierense Allee en 20 het kruispunt
van de wegen naar Arnhem, Harderwijk, Zutphen en Doesburg,
waarthahs het café-restaurant de Til staat. In het eer-
ste geval is de Vrachtcar stellig tegelijkmet enkele an-
dere huizen afgebroken, aangezien niemand binnen de om-
heining werd geduld, Zo werd de kaatsbaan op de hoek van
de Dierense Allee en het verlengde van de Lange Juffer
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aangelegd op de plaats waar het huis de Pomp heeft ge-
staan. In het andere geval is de Vrachtcar van naam ver-
anderd en ~inden we deze 1657 weder terug als de Trompet.
In genoemd jaar was een z:ekere Goessen herbergier daarVan
en van 1659 tot 1664 Harmen Engelberts. Henrick Geijsen en
Willem Pitman hebben enige malen in deze zo dicht bijhet
jachthuis gelegen herberg met d.ienaars' en paarden over-
nacht wanneer zijdirect bijde hand moesten zijn. Onder ge-
l~ke omstandigheden als eerder z~n vader heeft Anselmus
Ge~sen naderhand b~ Pouel Kerf gelogeerd, die vin 1668
tot 1675àls herbergier voorkomt zonder dat de naam van
z~n logement wordt genoemd. Ongetw~feld hebben we hier e-
veneens met de T~ompet te doen. Indien we ons niet met
de liggirigvergissen, dan heeft deze herberg in de loop
der tijdenverscheidene namen gekend~ de Vracht.car (?), de
Trompet en vervolgens de Croonprins , waa.rna" het geruime
t~deeIi gesloten huis zou zijngewae·st·om eindelijkweder
als Hofzicht, thans dè Til z~n deuren voor bezoekers open
te zetten. 43) (slot vOlgt).

--== ==--
I

BEZITTINGEN VAN DE ABDIJ PRÜlvr
OlmER TRIER. SPECIAAL IN ARNHEM
EN OMSTREKEN EN AAN DE IJSSEL.
door 'D 0 W .van Leouwen (s10t)

-----------_._.
BIJLAGE Ir.

Registrum redditLw venerabilium dominorum decani,pre-
positi, totius conuentus monasterii sancti Saluatoris
in Prumia in Arnhem et in Parochia Upvoerst sitorLW.
per GherardLW de Hengel copulatum sub anno Domini
mOccco quinto Et etiam postmodLW.
'Primo Henricus"vanden Zande·dictus Munter habet duo

43) vgl. F.van Zadelnoff. Dieren, Spankeren en.Làag-Soe-
ren in vroegere tijden, 1958 (Uitg. Oudheidk. Kring
Rheden-RozendaalLp. 44.
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bona, unum in Monichusen en alterum in Velpe (Averengh)
de qui.bus dat annua tim ILscepel siliginis et pro censu
amborum XI.Brabantschen, et sunt bona curmedala domino-
r-umienvni s.i.cur-medaLes po ssurit ea possidere, de qui.bus
est valde antiqua littera a monasterio.

'ItemIohannes tAvèrengh habet quoddam bonum in Velp, de
quo dat annuatim I.seepel siliginis et proeensu vt.
Brabintseh.
'ItemOtto Romans (Muederken) habet bona quondam Gheyse
ter Leweapud Arnhem sita, de quibus dat annuatim I. see-
pel siliginis et I.seepel ordei et pro eensu VII~-. Bra-
bantsch. -
"Item quedam mulier in Velp dicta Muederken habet bona in
Velp, de quibus dat annuatim I.seepel siliginis et pro
censu Vi.Brabantsch.
'Item Stephanus -ter Lewe habet boria ter Lewe dicta, de qui-
bus <latannua ti.mri,scepel siligiri.iset cum hoc I~-.scepel
ored'i et pro censu IX .13rabantsehen et I,denarium.
'N,B, Een punt achter een romeins cijferof een combi.nati.a
hiervan betekent slechts een cDfer en niet het einde van
eeh zin.
BelangrDke afwDkingen met de staat van 1405 staan tussen
haakj es. Deze opgave dateert van ongeveer 24 jm1Î 1417.

----=::= :::::=--
I

EEN OUD HOEKJE DI DE TRAMSTRAAT TE VELP:
DE SCHUUR BIJ DE HOEVE JERUZALEM.

volgens mededelingen van W.Muis.

Onder de diaIs, welke onze Kring bezit, bevindt zich
een lichtbeeld, gemaakt naar een gekleurde tekening van
ons medelid, de heer W.Muis, van de schuur bijde hoeve
Jeruzalem te Velp.

De heer Muis schonk de tekening aan de Kring en voegde
er een uitvoerige brief bij,waarin hijbijzonderheden ver-
meldde over deze schuur, gelegen achter de in 1945 ver-
brande "boerderD van Aartse~' aan de Tramstraat, thans ver-
scholen achter moderne hu.izenbouw ,
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De bedoelde brief leent er zich niet toe om in zIn ge-

heel gepl~atst te worden. Het volgende zij eraan ont-
leend:

Op zijn tekening geeft Bohr , de schuur zo weer,
als hij haar ontdekte in 1898. 'I'oen was de Eikenlaan
(thans de Ruyterlaan) nog niet aangelegd. Daar zlJn
grootvader tabaksplanter geweest is in Beun.i.ngeri , had hij
beLange t.eHd.ng voor het gebouw, want het heeft in zijn
lange bestaan als tabaksschuur dienst ,gedaan.

Een kwar-t eeuw geleden, toen er een gerucht ging, dat.
de schuur gesloopt zou worden, belde hij de directie op
van het Nederlands Openluchtmuseum. Een technisch ad-
viseur kwamde zaak opnemen, doch van: het oorspronkelijke
bleek zo weinig over te zijnen wat er nog re~tte ~as in
zodanige staat, dat behoud door overbrenging financiëel
niet verantwoord nas.

De schuur moet gesticht zijn in het midden der 17e eeuw.
Het is niet een uitgesproken schaapskooi, evemnin een
t.abaks schuur' van origine, al heeft zij voor bjJëde dienst
g~daan. Neen, het skeJet toont aan, dat we hier te doen
hebben met een landbouwerswoning annex berg- en stal-
ruimte, of eigenlijk andersom, want het laatste was pre-
valent. Het geldt hier een overblijfsel van een laa t-sak-:-
sisch half-Gelders type van los-huis. In de voorgevel
zat eeIl deur met een groot en een klèin raam tussen vak-
werk en in de achtergevel (thans van steen) wagenschuur-
deuren, ook gevat in houten stijlen met vullingen vm1theem
bestreken matten. Evenals thans nog v66r, was achter een
verhoogd dakschild, wolfseind genaamd.

In deze hoeve heeft men geliefd, gestreden en geleden:
maar ook, behalve gerJerkt .... gekerkt j

Hier hebben rle te doen met de hofstede, die men sma-
lend (zoals men nu nog wel eens fluistert van de fijnen-
en-de-motregen) de naam kreeg van de Heilige Stad. De
11 kez-kweg" liep vanaf de Rosendaalse Melkweg (nu Parkstraat)
vrijwel evenwijdig aan de beek. De gelovigen, die hier sa-
menkwamen, konden zich niet verenigen met de leerstellin·-
gen der officiële kerk, Schr. hoorde als knaap hiervan
vertellen door een Velpenaar, wiens vader lid was ge-
weest van de "gouèten pLoeg'", destijds een gezelligheids-
en rederijkers-societeit van welgestelde middenstanders
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in Velp. Een zekerè'Ledeboer, stamvader van een bekende
Velpse familie, moet'de leiding gehad hebben van deze
godsdienstoefeningen. HD gaf zDn kinderen namen van oud-
testamentische figuren: Abraham, Izak en Jacob.

Nog lang werd hier het oude dodenritueel in ere gehou..
den: de afgestorvene werd de achterdeur uitgedragen, daar-
na rondom de hoeve, en vervçlgens op een wagen geplaatst.
De naas t e vrouwelijke bloedverwanten zetten zich op de kist
en langs dedoonweg door het land trok men via de Zwaan
naar de Oude Janc Volgens de zegsman was het de koster
verboden de klok te luiden, daar het 'een afvallige betrof.
Had vde familie recht op bijzetting in de kerk, dan was Hol-
land in last: weigeren mochten de kerkvoogden de lJegrafe-
nis niet, maar een reprimande, zelfs grove beschimping was
het gevolg.

Was de plechtigheid ten einde, dan gingen de nabestaan-
,den huiswaarts, vergezeld van de naobers, In het 'El terf-
huis was een groot maal ,aangericht1 waar soms meer dan
100 mensen aanzaten. .

De hofstede Jeruzalem'was één dergenen, die zich be-
vonden op een gebieci, d~t zich uitstrekte langs de Rozen-
daalseKerkweg (Tramstraat en Bosweg-),de Rozendaalse AI-
lee (Ringallee,Beukenweg) , een mes tweg (Biesdelselaan) en
de verbindingsweg van Arnhem en Zutphen.

Deze bezitting was na de reformatie, vanweg een erf-
lating, met de navolgende bepalÜigbezw3.ard geworden:
IIOndervoogdijschap van het St.Catharinagasthuis zullen de
baten worden aangewend tot het behoeden voor de bedelstaf
van de religieusen, die tot de nieuwe leer'zijn'overgegaanll•

B~ de hoeve Jeruzalem behoorden diverse akkers, weitjes
en bongerds, omsloten door de Rosendaalse Kerkrreg (Tram-
straat), de Plaggeweg (Dennenweg), een gedeelte van ~de
Rozendaalse Allee (Beukerr~eg) en een zigzagsgewDze grens-
lijn,lopende vanaf het Noorden tot aan een landweggetje
(van Kinsbergenlaan) op 30 m vanaf de eerstgenoemde Ker-
keweg.
Naschrift: De naam Jeruzalem komt in de ar-chi efstuklcen

het'eerst voor in 1694 ~ 11 daer de weg van Jeru-
salem na het velt' opac h.iéb'! , Waar de naam vandaan komt?
De'heèr Muis geeft een verklaring, die op overlevering be-
rust. 'MogelDk brengen oude papieren nog eens opheldering<
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In elk geval zijnwe dankbaar voorde bijdrage over het da-
gelijks leven in oud-Velp. We leven sneL; het oude ver-
dwijntmet de dag. Laten onze oudere leden ook eens wat
herinneringen op papier zetten. Wie zouden .dat beter kun-
nen doendanzij, die leefden in het vóór-elec trische auto-
matische, tijdperk? Red.

---===,===---

GODRON EN THOMASSEN
SCHRIJVEN VELPSE GESCHIEDENIS

door E.J.Jansen (Blot).

.-.,- .'

:i.

Nieuvve vrijheidsboom.
Den 28 Jan.1796 werd deburger~ opnieuw opgeroepen.

Men zag bij den Klapb.rug (nu postkantoor) eene Compagnie
burgerconstabels uit Arnhem, vergezeld van 2 kanonnen?
die voor den brug van Overbeek werden opgesteld. Uit ie-
der karionwerd zes maal geschoten .. Alles snelde er heen~
geen oud wijfbleef achter het spinnewiel, ieder wilde we-
ten wat eraan de handwas. Er was werk aan den winkel
der JliIuni:6ipalen.Ieder der aanwezigeh kreeg een vr~bil-
jet om des middags tegen 2-uur daar ter plaatse aanwezig
te z~n. De Custor (Godrbn) werd order gegeven, de toreri-
klok (van de Oude Jan) te doen luiden om 12 uur, 2 uur
en 3 uur en moest deze arbeid geschieden door Hermsen,
die nota bene een half jaar in-het spinhuis had gezeten,
dus een zeer respectabel persoon en aangesteld door de
Municipali teit !

Om 2 uur vertrok men naar de herberg "de Roode Leeuw"
(nu Nico van Maanen) en vandaar in gezelschap van 6 "zoo-
genaamde maagden, in het wit gekleed, die de vr~heidshoed
droegen. Dezenwerden gevolgd door burgers met ontbloot
z~dgeweer benevens de Compagnie Constabelsj allen vooraf-
gegaan door speellieden met trommelen en fluiten:

Bijde Kl.apb rug werd de eikenboom geplant, afkoms.tig
uit het bosch van Larenstein. Dit geschiedde onder klok-
gelui en kanongebulder. Daarna werd er om gedanst en
gejubeld, tal van ...aanapr-aken gehouden, die onverstaanbaar
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'waren en toch beantwoord werden door luide Hoera's.
Onder het drinken werd dit fees't doorgezet en in de

weide vah Overbeek (nu apotheek Koel'.:'en omliggend ter-
rein) werd het een waar Bachusfeest, aangevoerd door
jongens en meiden van het ligtste soort, daartoe uit Arn-
hem overgekomen. Dit was de tweede maal, dat hier een
vrDheidsboom werd geplant.

In oct. 1795 geschiedde dit in Dieren, door de Velpse
municipalen daartoe ~angezet. In Jan. 1796 geschiedde
dit in Arnhem omdat het een jaar geleden was, dat (leFran-
s.ehen daar aangekomen waren en de vrijheid hadden gebracht.
Dit ging mede vergezeld door kanonnengebulder en klo)ç:ken-
gelui.

Menige welgezinde dacht hoe dwaas men danste om het
gouden kalf en hoe men vergat dat menigeen een jaar ge-
leden door de fransehen was uitgepluderd. En zie hier
de nabetrachting van die vrDheid~ duizenden bD duizenden
zDn in het ongeluk gestort.

+ ++
Met deze verzuchting eindigt Godron het gedeelte van zijn
dagboek, dat de vestiging van de Franse heerschappij in
Velp beschrijft. Het zal wat voor onze prinsgezinde mees-
ter geweest zijnom een spinhuisboef zijnklok te laten
luiden! De copie van zijndagboek zwijgtverder over de
,Franse tijd. Hijzal zich, als ieder Nederlander in zijn
tijd, geschikt hebben in de omet and'i.gheden, ~oen koning
Lodewijk Napoleon in 1808 een bezoek; bz-ach t aan Velp en
Rozendaal, sto.nd Godron klaar met een dichtstuk om dat
Z.M. Itvoor t e zi.ngen'", Ook dat was voor een oranjeklant
niet vreemd in die dagEtl1.

Te zijner tijdhopen we onze lezers no.gwat citaten uit
zDn dagboek voor te zetten. Het moge u smaken.

VAN DE SECRETARIS.
BelangrDke schenking.

Het grote erkentelijkheid vernam het b,estuur? dat
Baresse d.V.v.S. - L.T., erfgenamervan ons overleden
Kringlid, Jhr L.T., aan onze penningmeester schonk de
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complete uitgaven van "Gelre1f
, benevens "Gedenkwaardig-

heden uit de geschiedenis van Gelderland" door 1. A. Nij-
hof, zulks onder bepaling dat deze schenking later aan
de Oudheidkundige Kring "Rheden-RozendaaP zal komen,

Oude nummers van de lVIededelingen,
Onder de nagelaten papieren van een overleden lid trr~
de erfgename een aantal oude nu~~ers van ons blaadje
aan, De secretaris nam ze dankbaar in ontvangst: er
is steeds vraag naar î Heeft iemand voor hem: nr. 11
van november 1958 ?

Dia's uit eigen bezit.
TDdens de laatste algemene vergadering (maart 62) is
een aantal dia's vertoond uit ons eigen bezit. Uit de
ledenkring kwam het verzoek, deze nog eens te vertonen.
Willen belangstellenden zich bD de secretaris melden?

Plannen.
In het komend seizoen worden U de volgende evenementen
aangeboden:
vr~jdag 23 november, Velp (Naeff) fIDeinlandse tabak in
de 17e en 18e eeuw: teelt, verwerking, handel!l . Lezing
met dia's door Ir H.K.Roessingh, Wageningen.
woensdag 16 januari, De Steeg (de Engel) "De familie
Brantsen en Rhederoord". Lezing met dia's door R.War-
tena, Arnhem.
vr~jd2g15 februari? De Steeg (de Engel) !lEenwandeling
door oucl-Zutphenll, Lezing met dia's door Mevr.D17a..M.M.
Doornink-Hoogenraad, Zutphen,
vrijdag 29 maart? })e Steeg (de Engel). Algemene leden-
vergadering met lezing over "Romaanse en gotische bouw-
kunst, constructief bekeken" door ons medelid P.S.
Blaauw, Rheden.
zaterdag 6 juli. Dagtocht naar Zutphen met bezoek aan
diverse monumenten aldaar.

Geschiedenis van Ellecom en Omgeving.
Onder deze titel verscheen een vermeerdevde, opnieuw
geïllustreerde herdruk van de "Geschiedenis van Elle-
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com" door wijlen ons medelid A.van der Burg. Dank zij
financiële steun van de Vereniging tot bevordering
van ebT. Belangen te Ellecöl1lkön deze heruitgave plaats
vinden. De heer H.-Kerkkamp maakte het manuscript voor
de pers gereed, de heer J.Straayer verzorgde de illu-
straties. De prijs is f }.25. Verkrijgbaar bij de heer
H.Kerkkamp. Kerkstraat 2, Velp (giro 881244), bfjDr.
J.J.van Oosten Slingelandj Smidsallee 49 De Steeg en
bij de heer E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren,

Velp van vroeger.
Herinnert U zich nog het huis Nederhagen, het Heeren-
logement, de villa Rozenhagen, de Klapbrug, het Water-
torentje ? De Kring geeft 5 fotokaarten ui t, waarop
deze yerdwenen stukjes oud-Velp, afgedrukt naar oude
Ilegatievel1,voorkomen. Te bestellen bij de heer H.
ICerkkamp, Kerkstraat 2, giro 881244.
Prijs: 5 stuks in enveLoppe afgehaald f 1.-; per post
franco f 1.25.



UIT DE LEDENKRING.
Ingeschreven werdeng
Marianne Boerman9 Dieren.
Mej. Dra. A.A. Bom? Ellecom.
H.Gerritsen9 Wassenaar,
J.G.Gleichman, Velp.
Heer en Mevr. H.J.van der Heyden9 Velp.
G.Honig9 De Steeg.
H.B. Tutein Nolthenius9 Velp
W.J.C. Weeda, Velp.
Heer en Mevr. Wilms-Harbers? De Steeg

Afgeschreven 'werden;
Mevr.L. Gelderblom-Meijer9

Jhr Mr H.R.A. Laman Trip,
Mevr. H.B. Noyon-Fleming,

Arnhem (vertr.)
Velp (overI.)
Velp (overl)

Het aantal leden bedraagt thans }11o



I

MET
LICHTBEELDEN

op VRIJDAG 23 NOVElIffiER1962
in hotel NAEFF, Hoofdstr.,VELP
Aanvang~ HALF ACHT.

SPREKER~
ONDERWERP~

Ir, H.K.ROESSINGH te Wageningen.

De inlandse tabak in de 17e en
18e eeuw; teelt, verwerking, handeL

Leden vrije toegang. Niet-leden f 1.-

Nameris het Be stuur s

Dr.J.F.van Oosten Slingeland, voorzittero
E.J.Jansen9 Hogestr,77 Dieren,secretaris.


