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SPROKKELS UIT DE REKENINGEN-
VAN DE RENTMI~ESTERS VAl~ DIEREN

van 1648 tot 1675
door I.Y.Ham (slot)

In dit verband zijvoorts nog gewezen op een huis te
Dieren dat naderhand de Kroon wordt genoemd. Volgens het
koopcontract van 1647 ontving de koper o.m. den hoff daer
den onderachout van Dieren 44) op woont ende die sijnselfs
getimmer daerop heeft, met eenich lant daer achter aen9
westwaerts schietende langes Frederick Haecx landt, noort-
waerts op de commanderije landt behoorende tot het goet ten
Hage1 oostwaerts neffens de landen van Peter Schoenmaker
ende der Pastorije landt ende zuijtwaerts Langes de gemeene
wech gaende door Dieren. Het rekeningboek van 1721 ver-
meldt bU hetzelfde land: dit huys wordt nu de Kroon ge-
naemt en daervan is eigenaar Derk Bitters; dit land •.ver-
pacht aan-Derk Bitters weduwe. Elders heet het in hetzelf-
de register: Een hof in het dorp Dieren':door. den onder- ~_,è
schout betimmert, met eenig land daar achteraan gelegen,
de Croon genaamt, nu possesseur Derk Bitters, groot drie
schepel gezaais. Nog is op hetzelve land voor vele jaren
bijBerent Dellis een huijsje gezet waarin hijwerkt en Ger-
44) In-1660 was Jan Sweers onderscholtus van Dieren-en niet

- van Rheden,zoals ten onrechte is opgemerkt (Meded.no.16,
p.7)!Zijn coLl.agawas Darri.e L'Ar-n t s j d.i.eook herberg hield.
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rit Poppink. Dergelijke opgaven werden doorgaans jaar na
jaar klakkeloos uit het vorige register overgeschrevenj
zodat het "nuitver voor 1721 kan liggen" Derk Bitters
was Lmmér-s reeds overleden daar zijnweduwe 1721 als pacht-
ster.optreedt. De Kroon van (voor) 1721, volgens het aan-
gehaalde werkje van F.van Zadelhoff 1740 de PriJ,wenkroon
geheten 45)9 is dezelfde als het tegenwoordige hotel de
Kroon aan de Hogestraat te Dieren.

Vervolgens blijkt Arnt Sweerén van 1658 tot '1671 herber--
gier te zijnop het Schaer te Dieren. Diens herberg was
vermoedelijk gevestigd in de onlangs door van Zadelhoff ge--
signaleerde boerderij Schaar in de Noorderstraat te Dieren
46). Bovendien heeft de rentmeester 1668 een vertering
gemaakt ten huize van Christaen Vercuijll. Indien de Ver-
ku.iI.'s in die tijdnog veerschippers waren, was de gezoch--
te herberg mogelijk gevestigd in het veerhuis te Dieren.
'Ihe voorts met de naam de Bresser wordt aangeduid, bijwie
wie eveneens iets werd gebruikt, is niet bekend.

Op het Schaer bijMiddachten stend de reeds 1658 gerio em-
de herberg van Engel Jansen, de hierboven vermelde opzich-
ter van het Rhedense bQs._J1et b.ekende.ho tel de Engel dankt
zijnnaam aan deze herbergier. Zijn zoon Johan Engelen is'
c-a.1674 overleden, waarna diens w eduwe (Jenneken Gel~rts)
is hertrouwd met Barvelt Jansen (van Velsen). In een op-
gave van door de commandeur van Dieren verkocht graan wordt
15 mei als koper vermeld die 'Weert intveeltgen op Steegh
en 20 september van dat jaar nogmaals die weert int feelt-
gen op die Steech (liDO, BvU, inv. no.1554.).

Terwijl de herberg de Swaen eerst veel later wordt ge-
noemd en de Grote Roos meer in de richting van Rheden
stond, is de herberg in het veldje op de Steeg stellig
identiek met de latere Engel. De in 1612 nog naamloze
herberg is naar alle waarschjjnlijkheidde voortzetting van
een herberg gevestigd'op het Proest jen of Putseler's goed
bij de Steeg, een leengoed van Baer, waarvan de Engel eeri .
afsplitsing was. De verplaatsing hield alsdan verband met
een gewijzigde rivierloop, waardoor het verkeer van Does-
burg richting Arnhem het Putseler1s goed voortaan links
liet liggen.
45) p. 48-49.
4?) p. 52 (no. 22 op het kaartje van p. 60-61).
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Heide- en bosbranden kwamen in d.i.ebdagen welhaast even

regelmatig voor als thans en dat terwijl de zo gevaarlijke
sigaret nog lang niet bestond. De branden van 1657,1662,
1664, 1670 en 1675 werden door de omwonenden uitgeslagen,
hetgeen zijals ti bur-en" verplicht waren. Voor hun moei te
werden zijslechts getracteerd op een paar tonnen molbier.
Om de grote brand van 1662 te keren waren vele handen no-
dig. De huislieden uit de gehele omgeving werden bijklok-
keslag opgeroepen. Zij die de nacht overbleven ontvingen
boven hun aandeel in het bier een daalder extra.

In de j~ren 1654 en 1655 werd in het park te Dieren ta-
bak verbouwd, vermoedelijk zelfs reeds sedert 1649. Wijver--
onderstell~n nl. dat met het 1649 genoemd heilighooizaad
gedoeld wordt op tabakszaad, waaromtrent wij evenwel geen
zekerheid konden verkrijgen;

Het uitzetten van kribben, waarin de vroegere comman-
deurs van Dieren zeer bedreven waren, naar het heette om
het afkalven van het eigen land tegen te gaan, doch in
feite bedoeld om door aanslibbing nieuw land te verkrijgen
ten koste van de landeigenaars aan de overzijdevan de ri-
vier, wordt eerst 1670 we&er ter hand genomen. In oktober
van het jaar daarvoor had Y-entmeester van Dieren vernomen
dat de Gelderse Rekenkamer in deze omgeving kribben liet
uitzetten. Hijwendde zich tot Hoeynck te Arnhem, advocaat
van de prins, die blijkbaar geadviseerd heeft als tegenzet
zelf ook te kribben. Vijf jaar later treffen we wederom e-
nige posten aan in verband met het uitzetten van kribben
.in de IJssel. In de 18eeeuw heeft het kribben door de
prinsen van Oranje heel wat stof doen opwaaien, doch dit
kribben geschiedde vanuit de goederen van de Fraterwaar-
den, welke eerst in het jaar 1700 door koop van Maria gra-
vin van :Bronkhorst zijnverkregen.

Het'patronaatsrecht van de kerk te Drempt, waar de hof
te Dieren van ouds vele goederen bezat, is volgens een
bericht van 1651 op de nieuwe eigenaar van de hof overge-
gaan. Hoe de nieuwe predikant aldaar is beroepen, blijkt
hier niet 0 Wel is Henrick Geijsen 1660 enige tijdte Dinx-
perlo doende geyreest in verband met de beroeping van Ds.
Loderi, doch het collatierecht aldaar was de prins niet
aangekomen met de verwerving van de Dierense goederen.
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Tenslotte moeten we een verschrijving herstellen.

Inmiddels is gebleken dat de visserijwelKe de commandeurs
van Dieren van de Gelderse Rekenkamer in pacht hielden
1648 niet (meer) de visserij op de IJssel beneden Dieren
47) betrof doch op de Hank tussen Dieren en Doesburg.
De Hank was een inmiddels reeds enige eeuwen oude IJssel·-
strang, welke door het laagste gedeelte van de waarden
loopt. Deze ligging heeft ten gevolge dat de oude ri-
vierbedding ook thans nog dienst doet bijhet afvoeren van
het overtollige water wanneer de rivier in het voorjaar
haar zomerbedding weder opzoekt. Aldus kan deze strang
nog steeds niet tot rust komen om juist dank zijde bijna
jaarlijkse overstromingen dicht te slibben.

o P BIL JOE N
in de jaren vóór en na de Franse revolutie.

door H.Kerkkamp.

Vanaf zijnhuwelijkmet Sara Johanna gravin van Hogen--
dorp - en zijnvestiging op Biljoen - in 1772 heeft Johan
Frederik Willem van Spaen tot zijndood in 1827 toe nauw-
keurig boekgehouden van zijninkomsten en uitgaven. Naast
deze hoofdboekhouding was er een keuken-, een tuin- en
een stalboekhouding in gebruik en ook stond een rentmees-
ter hem in het beheer terzijde. De grootte van de inge-
schreven posten is voor ons van weinig belang, maar de
omschrijving geeft menige aanwijzing omtrent het leven en
de levensgewoonten in de jaren vóór en ná de Franse re-
volutie.

Van de vijfkinderen van het echtpaar is het oudste,
Johanna Elisabeth Alexandrina, op 23 juli 1773 op Bil-
joen geboren en jong overleden. Hebben de voLgende uit·-
gaven in 1794 op háár betrekking? Het stoffelijk overschot
kwam per jacht te Arnhem aan; Kerkgerechtigheid te Arnhem
f 40 - -; 16 dragers met Lamfers en kantsch. 96 - -

47) vgl. Meded. no.15, p. 39 noot 4.
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Schout en dieners 5 - -; Wagt Dienders 3 - -; Wagt 7 - -;
De kist werd vervolgens naar Velp vervoerd om te worden
bijgezet in de grafkelder in de Oude Jan. De kosten hier
bedroegen: aan den DienervanRheden 1 - -; 8 dragers
24 - -; Hendrik voor het waaken 1-10-; Joseph l.lb-; Be-
rend 1.10 -. Er werd dus dodenwac ht gehouden. Biljoen
bezat twee grafkelders onder het koor. Om deze te ope-
nen moest een gedeelte van de kerkvloerworden weggenomen
om een stenen trap vrij te maken vóór de muur tussen sc.hip
en koor; daarna werd er een opening in de muur gemaakt.
De kosten be d.roegen e . van Duur-en openen van de kelder 3--;
opperman 1.10 -; ,,1 kan Genever 1.2 -; 1 pnd.kaarsen 0.6-.

In 1789 was deOverhaagse grafkelder aan mevrouw van
Overbeek verkocht voor f 157.10 -.

Van dood naar het leven, zoals er omgekeerd tussen bei-
de ook vaak maar één schrede ligt. Als er op Biljoen nieuw
leven is ontloken, worden we dit gewaar door de verschij-
ning van een kaspost? waaruit blijkt, dat Vr.(ouw) Deutz
de hoge stoep bek~om en in de kraamkamer als baker haar
arbeid heeft verricht.

Vanzelf komen we nu op de andere kinderen, van wie
vanwege erfopvolging en dorpsgeschiedenis nummer drie,
de oudste zoon Alexander Jacob, en nummer laatst, Justi-
ne, genoemd moeten worden. De eerste overleed - na hvee
maal gehuwd geweest te zijn- plotseling, op de jacht tus-
sen Keienberg en Pinkenberg. Daar hijkinderloos was ge-
bleven, kwam Biljoen aan zijnzuster Justine en daarna aan
haar zoon. Justine was in 1803 gehuwd met G.J .A. baron
van Hardenbroek. Voor hen vermoedelijk liet de heer v.Sp.
in 1807 de Biljoense brouwerij vertimmeren tot een heren-
huis, Nederhagen genoemd. Hier althans is Baron van Har-
denbroek in 1830 overleden. Zijnweduwe kocht in 1844
Overbeek, waar' zijtot haar dood in 1853 bleef wonen.

Van Spaen voerde op Biljoen, waar hijalleen I s zomers
vertoefde, een grote staat. Enige domestiquen droegen
livrei. Wevondeng rentmeester, gouvernante, koetsier,
postilIon, tuinman, gardechasse (jaChtopZiener), le'
knecht, 2e knecht, 'linnenmeid, keukerimeid, werkmeid,melk-
meid en vele daghuurders. Het onderhoud zal niets te wen-
sen overgelaten hebben. Het eigen boerenbedrijf leverde
zijnproducten voor de huishouding. Bij overvloed verkocht
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men er van, pachterEj,yulden de 'tekorten aan, Men maakte
zelf boter, getuigede'aankoopvan een IIkernhond" •Hoewel.
er ten kastele ook èen brouwketel aanwezig was, leverde
Terlet van de Biljoense br-ouwe r.ij heel wat tonnen bier.
In de stal stonden een aantal paarden - één heette Bayard
- en diverse twee- en vierwielige rijtuigen. Een bedrag
van 117.17.- voor moerbeibomen bewijst, dat er ook voor
de tuin geen kosten werden gespaard.
. In 1790 en '91 wordt melding gemaakt van 11 deZwi tserse
Pagters" (de gebrs.Henny). Een hunner 1evE!rde in '92 51
pond Zwitserse kaas voor 15.6. - David tra'dtevens als
IIbeeste Doctor'" op~ VoOr 2 wilde, varkens be baa'Lde v.Sp,
aan een hunner 26.8. - (1799). .

De jacht was een geliefkoosd bedrijf, zodat de aankoop
van schietgerei, van jachthonden,' van e.errT'r-e t en de be-
loning van de drijvers voor een hertenjacht niet ontbreken.
, Het jachtwildvo:i;mde slechts een welkome afwisseling.
Altijd als het slachitijdis, schrijdtH.Elsen(na 1800) met
zijn messenkoker door de oprijlaan. Voorzotn huishouding
is wat nodig 1 Nu eens is het. een os? dan tVeer een koe
en een paar kalveren, of zeven hamels.

Noblesse obLi ge , Dat zegt de lengte van de lijst van
nieuwjaarsfooien~ de diender van Rlieden,de Velpse kos-
ter, tot de stovenjongen inde Frans.ekerk (te Arnhem)toe.
Maar van St. Nicolaas of Kerstmis, thans vo.or' het legioen
der schenkers zo! n dure tijd, geen sppo:ç.:De kèrmis'was
de traditionle geschenkdag. :Dekermisdagvan de plaats
van inwoning van de beschonkene (niet in 011gunst'igeziIl):.
hoed voor Zenobia v. Spaen op de Arnhemse kermis, kermis
voor myn suster v.1ynden (flacon), kermis vOor Co'nstance
(handdoekgoed, behangsel voor een paviljoen), kermis
voor myn schoonzusters? een wayer voor IvUentje, aan Me-
vrouw op de Haagsche kermis voor gecogte presentjes aan
haar susters.

Ook op ongeregelde tijden werd er dikwijls een be.roep op
de mildheid van de kasteelheer gedaan~ voor de armen (la-
ter het Armenfonds ), soep voor de armen. Bij een grote wa--
tersnood tastte hij diep in de buidel. Dan nam hij lees-
en schrijflessen voor arme kinderen (3 ct. per les) voor
zijn rekening. Niet alleen te Velp, ook te Razendaal. De
echtgenote van Godron hield een naaischool; voor de arme



7.
kinderen, die hierop waren, voldeed hijeveneens het. les-
géld.

In de laatste jaren van zijnleven wordt zijnschrift
beverig. Naam, beroep, bedrag worden ingeboekt; bijzonder-
heden bl:ijvenach t erwege , In november 1827 ontvalt de
schrijfveer (Voor 12 Calkoene schagten tot schrijfpennen
2.10-) aan zijnhand. De kosten van talrijke reizen in
binnen- en buitenland noteerde hijnauwkeurig; de boekin-
gen voor zijnlaatste gang zal een andere hand op een an-
dere plaats verrichten.

UIT DE FRANSE TIJD

Stukken uit het
Gemeente-archief van Rheden,

medegedeeld door G.J.Horsting.
> .

Op 5 juni 1806····aanvaardde Koning Lodewijk te Parijs de
regering over h8tKoninkrijk Holland.
De bekendmaking van dit feit geschiedde bij de volgende
proclamatie:

Louis Napoleon, door de Gratie Gods en de Constitutio-
nele 1.7ettenvan den Staat, Koning van Holland,
aan allen diegenen, welke deze zullen zien en lezen,
Salut 1

Doen te weten aan allen, dat Wij, met goedkeuring van
zijneHajestei t den Keizer en Koning Napo Leon, onzen
Dooz-Luc ht i.genBroeder, hebben aangenomen en aannemen
de Koninklijke waardigheid van HoLLand , overeenkomstig
met de wensch van het Land, met de Constitutioneele
Wetten, en met het Tractaat, op heden met de wederzijd-
sche Ratificatiën door de Gedeputeerden van de Holland-
sche Natie aan ons aangeboden.
Bij onze komst op den Troon zal onze dierbaarste zorge
zijnvoor de belangen van ons Volk te waken. Wij zullen
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steeds ter harte nemen om aan hetzelve gedurige en me-
nigvuldige blijken te geven van onze liefde en van onze
bezorgdheid; handhavende te dien einde de vrijheid van
alle onze Onderdanen, mitsgaders hunne Regten, en ons
geduriglijk met hun welzijn bezig houdende.
De onafhankelijkheid van het Koninkrijk is gewaarborgd
door Zijne:Majesteit den Keizer en Koning. - De consti-
tutionele Wetten, mitsgaders onze vaste wil, strekken
niet minder aan een iegelijk, ten waarborge voor zijne
SchuLde.Ls schen op den Staat, voor zijnePersoonlijke vei-
ligheid, en voor zijnegewetensvrijheid.
Het is na deze verkLar-Lng , dat Wijgedècreteerd hebb en
en decreteeren bij deze:
Art.l. Onze Ministers van de Marine-en Finantiën, be-

noemd bij ons Decreet van heden, zullen dadelijk
hunne functiën aanvaarden. De overige Ministers zul-
len voortgaan hunne func tiën tot naderen last waa r te
nemen.

Art. 2. Allo de Geconb.tituecrdo Autori toit en hoo.jenacrad,
Burgerlijke en lhli taire, zullen voortgaan hun-

ne functiën waar te nemen, tot dat daarin nader of an--
ders zal zijnvoorzien.
Art. 3. Da deLijkworden op de meest volledige wijze open--

baar gemaakt, de Constitutioneele Wetten van
Staat, met het Tractaat, den 24 Mei dezes Jaars te Pa-
rijs gesloten, tusschen ZijneMajesteit den Keizer en
Koning, en de Bataafsche Republiek, zooals dezelve
hier achter zijnuitgedrukt, mitsgaders het tegem70or--
dig Decr eet ,
Dienvolgens gelasten en bevelen Wij, dat deze zal worden
afgekondigd en aangeplakt, alomme daar zulks behoort,
met last van allen dien het aangaat, om te zorgen,dat
aan den inhoud dezes stiptelijk worde voldaan.

Gegeven te Parijs, den vijfden Junijvan het Jaar
achttien honderd en zes, zijndehet eerste Jaar van on-
ze Regeringe, (get.) Louis.

Van wegens den Koning,
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Voor den Secretaris van Staat,
De Minister van Marine

(get.) Verheull.
(wordt vervolgd)

K RIN G N I E U W S
------~========~I~·========~-------

Het bestuur van het Institut International des Cha-
teaux Historiques9 dat zijnzetel heeft in het kas-

teel Rosendael, heeft aan onze Kring een vertrek beschik-
baar gesteld, dat als LEES- en ARCHIEFKAJVIERkan worden in--
gericht. Ons bestuur stelt zich voor in deze kamer het
archief en de bibliotheek van de I~ing onder te brengen
en aan de leden op gezette tijden gelegenheid te geven
daarvan kennis te nemen.
De kamer moet uiteraard worden opgeknapt en ingericht.
Leden, die over vrije tijd,handigheid en gereedschap be-
schikken, worden uitgenodigd, zich met de secretaris in
verbinding te stellen!
Ook zal de lees·- en archiefkamer gemeubileerd moeten wor·-
den. Wie kan ,ons helpen aan~ flinke tafel, tafelkleed,
boekenkast, vloerkleed, vitrine etc.etc. Aanbiedingen-
als geschenk of in bruikleen - aan de secretaris.

De heer H.G.J.Slik te Dieren, lid van onze Kring,
hield onlangs voor een gezelschap gepensioneerde

werkers van de EDY-fabrieken aldaar een causerie over
nKijkjes in oud-Dieren". Hijillustreerde zijnvoordracht
met oude prentbriefkaarten van het dorp"

De heer J.Q.Baars te Ellecom schonk aan onze Kring
het Zivare gietijzeren Rijkswapen, dat in vroeger jaren

prijkte aan de gevel van het afgebroken toLhu.i ej e.ra.an de
Middachterallee bijAvegoor. Wanneer onze lees- en ar-
chiefkamer t.z.t. is ingericht, kan men het daar bekij-
ken Y
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••• De penningmees ter van onze Kring, de heer H.Keckkamp,
hield op 18 december j 1. voor het Arnhems Genoot-

schap voor Oudheidkunde een voordracht over "Velp in de
loop der tijden!!.

Opnieuw zal binnen afzienbare tijdeen uitgave van
de Kring verschijnen. Onder de titel nROZElTDAAL,

EEN HEERLIJKHEIDIl stelde de hee-rH. Kerkkamp een werkj e
samen, dat de geschiedenis van kasteel en dorp bevat.
De uitvoering zal geschieden in de trant van de reeks
plaatsbeschrijvingen van dorpen in onze gemeenten en daar--
van een voorlopig sluitstuk vormen. Bestellingen worden
gaarne aangenomen door de secretaris.

De verkoop van mapjes prentbriefkaarten onder de
titel "VELP VAN VROEGER"(S prentbriefkaarten voor

f 1.-) is een succes geworden. Men haas te zich met het
aariechaf'f en s. herdruk kan niet worden gegarandeerd.
VerkrDgbaar bD de heerH.Kerkka~P?Kerkstr~2?Velp.
VAN DE SECRETARIS.

Opnieuw wordt een verzoek gericht tot de lezers van
onze ~lliDEDELINGEN,oude nummers af te staan. Eén dGr
leden, kastelendeskundige, zou gaarne de artikelen-
reeks van de heer Ham over de Hof te Dieren compleet
bezitten. Wie helpt hem aan de nummers 17, 20 en 21 ?
Aanbiedingen aan het secretariaat.
Personen, die tijdens onze hijeenkomsten hun contributie
willen betalen, zich voor het lidmaatschap willen aan-
melden of inlichtingen verlangen, worden verzocht,zich
in de pauz.e tot de bestuursleden te wenden. Ha de
vergadering ontbreekt daarvoor dikwDls de gelegenheid.
AANGEBODEN~ een gebruikt ex. van "Historie van Velp

en Rozendaal" door H.Kerkkamp. Prijs j 25.-
(in oranje band). Te bestellen lJD de 8e--

cretaris. Wie het eerst;komt, het eerst maalt 1

VELDNAIv'iEN.- Lezers van "De voorgeschiedenis van een
dorp - vroeg Velp" door H.Kerkkamp weten

van hoeveel belang het is, oude verdw~inende of reeds
verdwenen namen van stukken land e_d. te noteren. De
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.secretaris verzoekt de leden lijstjes van dergelijke namen
op te stellen, indien mogel~k met plaatsaanduiding en
bron van herkomst (oude kaarten, akten, boeken of monde-
linge overlevering) en die aan hem te zendeno

·Wie kan ons helpen aan een afbeelding van het in 1944 af-
gebrande STREEKMUSEUM .VOOR DE VELUVifEZOOMte Velp? Na
het maken van een foto-copie wordt de afbeelding onbe-
achada.gd- teruggegeven.

iVAN DE PENiUNGlffi~STER.

Dla secretaris.

Betaling contributie.
Velen maken hun contributie per giro over. De penning-
meester stelt dit zeer op pr~s. De giranten hebben
hun girostrookje als bewijs.
Mag de kaart nu achterwege blijven? Deze dient bij on-
ze Kring eigenlijk alleen als kwitantie voor hen, die
niet gireeerden. Wie echter om enigerlei reden een

i. kaart wenst, vermelde dit op het strookje.
H.Kerkkamp·- Velp.Gld. Giro 881244.

UIT DE LEDENKRING
Ingeschreven werden
Mej.A.Avelingh~ Velp
J.F.ten Berge,Velp
D.J.G.Buurman, Velp
B.A.de Graad, Velp
B.A.de Haan, Rheden
J ,Harenberg Jr. ,Zutphen
W.Hermans, De Steeg
Ir.J.W.Hoek, De Steeg
A.Peters, Rozendaal
Mr.J.C.Wilhelmy van

Hasselt, Arnhem.

Afgeschreven werden:
M.Berkhemer, Arnhem
A.Bos, Ellecam
Mevr.Th.D.G.de Groot, Velp
G.de Jonge, Velp
A.de Leeuw, Oosterbeek
Hr. en Mevr.Vreugdenhil-Jansen,

Velp
Hr. en Mevr.Wenning van den

Driessche~ De Steeg
R.van Wijngaarden, Rheden.

Het ledental bleef gelijk~ 311.



lEZJ j\JG MET
LICHTBEELDEN

. ~!~ op VRIJDAG 15 FEBRU~RI 1963
in hotel DE ENGEL te DE STEEG
Aanvang: HALF ACHT.

SPREEKSTER:.. Mevr.Dra. M.M. DOORNINK-HOOGENRAAD,
Archivaris van Zutphen, Directrice
van het Stedelijk Museum aldaar.

ONDERWERP: EEN WANDELING DOOR OUD-ZUTPHEN.

Leden vrije toegang; niet-leden f 1.-

N.B. Het ligt in de bedoeling, in aansluiting op
deze lezing op ZATERDAG 6 JULI a.s. een dag-
tocht te maken naar Zutphen. Onder deskundige
leiding worden daar de vele historische be-
zienswaardigheden in ogenschouw genomen.

Namens het bestuur~
Dr. J.F.van Oosten Slingeland, voorzitter.
E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren, secretaris.


