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De geschreven bronnèn voor de historie van Spankeren
vangen aan met het zgn. falsum van 1179, waarbij Henrick,
graaf vanG-elre; 'e'Em waard (uiterwaard) schenkt aan het
~looster te Oostbroek mei"hèt recht op visser~, tot een
zekerheid van 30 pond; tevens verbindt hijhet aan zijnhof
te Spankeren. Deze hof iq dezelfde als de hof te Loe (nu
de boerderij \\te Loo".aan de kerkweg te Spankeren).

Ná 1179, doch vóór 1294 moet dez e.ihof .aari de Gelderse
graven gekomen zijn, Het,was de hoofdhof .van Spankeren,
d ,w. z.de hof waar de meeste tienden, 't~nsen en belastin-
genbetaaldmoesten worden. In 1294 werd er 36 stuiver
tijnsbetaàld enio s m .'25 malder t.arwe ,"

In een stadsrekeningyan Zutphen, dè oudste die ons - en
dan nog slechts in uii{reksel - is overgebleven, bevat een
post betreffende de betaling van tijns in deze hof: 1371/
1372. 1I1n den hof to Loen bySpankeren XXXVIII .,thinspen-
ningen van den lande op een toghe 1) by den oelden,tigel-
huys2)n. Er is nog een rol bewaard waarin alle goederen
die tijnsplichtig waren in 1449, met hun bezitters vermeld
'zijn. Deze goederen liggen, zoals te verwachten was, in de
naaste omgeving van Spankeren.

Zoals vaker het geval is bij een hoofdhof, was in Spanke-
ren het collaiierecht van de plaatsel~kekerk verbonden
aan de hof te Loe; althans oorspronkel~k, want in 1310
1) toghe =wooi1wij~.
2) tigelhuys = huis waar tichel(stenen)ge~akkenwerden.
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verklaren broeder Johannes de Deynemarken, commandeur van
het Gasthuis van St. Johannes van Jeruzalem te Utrecht,
en meester Gherardus de Colonia, commandeur van het gast-
huis in Arnhem, dat Reinald graaf van Gelre hun o.m. het
patronaatsrecht der Spankerense kerk heeft gegeven.

Deze gift is ook beschreven in een akte van 1307, we Lke
in het hertogelijk archief berust.

De kerk te Spankeren was aan de apostel Petrus gevrijd.
Op 2 juni 1323 schenkt Reinalcl, de _():udstezoon van boven-
genoemde graaf, (nogmaals) de parochiekerk met het-pa."tro-
naatsrecht ervan aan de broeders van St.Johannes van Je---
ruzalem te Arnh'èm.- !: ; " - ,;

Een andere heenwijzing naar het verbonden zijnvan het
collatierecht aan het hof te Lbo is dat er in de 15e eeuw
een verplichting blijkt te rusten op de pachter van de hof,
n.1. dat hij jaarlijks diverse Tevensmiddelenmoet betalen
aan de pastoor (zie verder).

We zullen zien dat er steedsb:rbèdérs van de orde van
St. Jan pastoor te Ellec-omV,~areii._V ~h 5F~b€N!

Achtereenvolgens worden _vermeld~-
"

1340
1353, 17 dec.
1364
1434, 29 mrt.
1482, 28 okt.

broederT.eleman
Arnold ten Byvange
broeder Gerrit van der E~dt
Hendrick van Nulde
Johannes ten Holte (deze wordt in 1485

commandeur te Arnhem)
1490, 28 sept. Johan van Brienen
-- - dec .1513 Johannes van Hekeren.
17 dec. 1513 ) Anthonius Lichtenhorst- 30 juni 1548)
1548,30 jun.- ) Johannes Beltgen, vice-commandeur te
febr.1555 -Arnhem.
v.a.8.2.1555 Willem van Heteren, prior van St. Jan

te Utrecht.
Remigius Top van Borchen (In Borcken was
een commanderij van st. Jan; Top was in
1561 op 19 dec. tot acoliet gew~d).

In 1364 op St. Maarten in de winter sloten broeder Ger·
rit van der E~dt, cure~t (pastoor) te Spankeren, enl de
buurtgenoteneen overeenkomst dat de laatsten de kerk
zouden timmeren (en zoveel de kerk verwoest zou worden,

1563, 2 apr.
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wéér} en dat de eerste en zjjnopvoLger-s het onderhoud der
kerk voor hun rekening zouden nemen; Voorts heeft de voor
inkomstenderving beduchte pastoor nQg bepaald, dat .voor
het timmeren niet de inkomsten van de kerk aangewend mach--
ten worden, tenzij een goed speciaal voor dat doel geschon-
ken was.

Ruim 50 jaar later verklaarde Everwijn Bann.i.nghdat hij32
jaar geleden pachtboer was van de hertog van Gelre op de
hoeve te Loe, en wel 12 jaar lang en dat hem door zjjnvoor-
ganger Herman ten Curtenoever gezegd was, dat men uit die
hoeve jaarljjks een vim winterrogge, een vim gerst en een
goed Eletschaapschuldig was aan de kerJ,çheer(pastoor) van
Spankerèn,envoorts dat hij dat ook gedaan had al die 12
jaar lang.

Op 204 mei 1469 nerd Catharina van Bourbon, de echtgeno-
te van hertog Adolf, die enkele dagen daarvoor te Nijmegen
overleden en begraven was , ook te Arnhem overluid. In de
kerk van het St.Janshuis werden missen gelezen door vjjf
celebranten, waarQnder de pastoor van Spankerenj die daar-
voor ieder twee nieuwe duiten ontvingen van de stad Arnhem.
De Spankerense pastoor vertoefde dus bij tijden wijle t.emäd-
den van zjjno~debrQeders.

De gecombineerde mark van Dieren, Spankeren en Soeren .
nam in 1462 een aal1tal bepalingen aanj onder markgraafschap
van de Dierense commandeur, De jaarlijkse holtspraak werd
reeds in 1475 en 1477 op het kerkhof van de Spankerense
kerk gehouden. Later· prefereerde men de binnenkant van.de
kerk boven de periferie en hield men de holtspraak in de
kerk. Zjjwerden gehouden na voorafgaande publicatie en
het 11 aantrekken der klok". In 1803 toen de kerk afgebro-
ken was 9 hield men de holtspraak in de herberg de Lugt te
Spankeren. In 1805 stond de nieuwe kerk op de oude plaats
en werd er w-eer in de kerk vergaderd.

Na 1493 kreeg Bernt Kreyenvenger de hof te Loe in pacht
van hertog Ka,rel zoals Aussem van den Berchge die iripacht
had gehad van Karels grootvader Arnold. Kreyerivengper
moest de pacht voldoen op "onsen hoff" te Arnhem of op
"onsse borch ende slot Roesendaele" .Op de achterzijde van
de pachtbrief staat: "Die Pastor heeft jairlix ein kliu-
ckert uten,dese bouw i.nge" (Vgl. H.Kerkkamp, 11Roz endaa L,
een Heer-Lijkhef.d'",blz. 71).
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." .D~ iri1548 aangestelde pastoor, Johannes Beltgèn, was

vermoedelijk vrij oud, warit in 1552 droeg hij de kerk op aan.
Heinricus Gladbach, een priester van dèKeulse ~kerkpro-
vincie. Deze Gladbach was dus een door Beltgen aangestel-
de vice-curei t. Toen Beltgen in 1555 stlerf' , werd hij dan
ook niet benoemd tot pastoor. Men b~noemde als opvolger
van Beltgeri de prior v~n st. Jan te Ut~echt, Willem van
Heteren, die evenwel niet te Spankeren resideerde. Op
4 april van dat jaar liet hij zijn procurator, Jacobus Vlem-
mersz. in het ~ezit der kerk stellen. Van Heteren had
evenwel aan één plaatsvervanger niet genoeg, hij had er
twee , ook Jac cb Ove rbeek , Deze Overbeek was op 8 okt.
1554 door het kapi ttel St .Walburg te Zutphen aanb evoLen
als pastoor van Hall, doch is niet als zodanig benoemd.

1562 wordt Over'be ec k genoemd" vicarius off bediener der
pastoriën tho SpariÓkeren". Dit feit illustreert nog weer
eens dat de koster· in deze tijden mees t.é.I geestelijken waren,
zoals te Ellecomreeds in 1426. Heer JaKob Overbeek was
oudtijds priester Ln het hertogdom Kleef, maar in 1562
woonde hij reeds enige tijd in Spankeren en was er werkzaam
als vic'e-cureit en koster. Hij had regelm~tig onenigheid
met zijn buurman, Pelgrum van Delen. Pe l gr-um had Overbeecks
hond doodgeslagen, die de laatste in bed nam tegen de .:
jicht en liet toe·· dat zijn kinderen de eieren die de kippen
van de pastoor in zijn hooiberg legden, weghaalden. Van

- De~len schold de vice-cureit dikwijls uit eri bedreigde hem
zelfs met een bijl. Daarop Yfèrd Overheeck zo kwaad da t ~îj
hem een brandbrief stuurde', d:w. z , van Deelen moest een
zeker bedrag betalen, of Overb éec kwou zijn huis in brand
steken. De inhoud ervan is de volgendeg
nHij laten weten, dat wi dreigen des huysmans swager id.i e
neest der weemen (pastorie) woont binnen Spanckereri~et
sulicke oersaken dy wij op hem hebben, dat hij ons veel
hoemoets ende to kaert gedaan hefft, so willen wij van
um hebben XXVdaler, dy hij ons beschicken sal in dye
gruenen in dy herberge , dy helfft nu binnen XlIII. dagen;
~ander helfft sunte victor (10 october). Daer willen~ij

; dat gelt laeten gesinnen, doet hij des niet, wij willen
hemaffbranden huys, hoff, al wat hij hefft om der soheLv
merie wil dy hij ons gedaen hefft:Pelgerom mei.nen wij,
Bernt Sijken swager. Heer Jacob OverbeekelI.
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Deze brief bevestigde hij op de kerkdeur, evenwel deed hij

voorkomen dat hD hem niet geschreven had. H~ wilde slechts
op deze manier de richter van het gebeurde in kennis stel-
len. Toen de richter van Arnhem en Veluwezoom het stuk in
handen kreeg en Overbeek ondervroeg, kon hÜ niet aan de in-
druk .ont.komen, datO. hem zelf geschreven had en hij werd
in de St.Janspoort te Arnhem gevangen gezet.

Intussen stelde men een huiszoeking in om een stuk te
vinden dat ter vergelijking van het handschrift kon dienen.
Overduidelijk bleek, datOverbeek de schrijver was, maar wat
bedenkelDkor was voo~ hem, men vond een bibliotheek van
maar liefst 60 boeken die grotendeels op de index stonden,
.ket ter-ae boeken. Hij beweerde dat hij deze gekocht had tij-
dens zijn verblijf in het Kleefse en dat I tniet kwaad was,
kwaad te weten$.maar kwaad te doen. Hoe dan ook) hij werd
overgebracht naar Frederik Schenck van Tautenburch, aarts-
bisschop van Utrecht, om aldaar voor de geestelüke rechter
terecht te staan.

In156} verkreeg Remigius Top de kerk met al haar toebe-
horen voor 15 joachimsdaa1ders per jaar, en na acht jaar
voor 7~- daalder per jaar. Het volgende jaar heeft Top een
gesd1il- met de commandeur yan de orde te Arnhem over een
waard, .n.l. of. deze onder de Spankerense kerk hort, of
:eechts}.:reeksonder het gasthuis te Arnhem. Top beloofde
van zijn afspraken af te zien en hoefde voortaanee.n daalder
minder to betalen aan de commandeur , In 1567 pachtte Top
de waard, . die hij blijkbaar toch niet missen kon, van de com-
mandeur.

In 1590 werd Johan Henrici (Henriekszoon) kapelBan op
IvîidëLachten, tot pastoor van Spankeren benoemd; hij verkreeg
dekork vlot ,want zij rendeerde ( t ) niet meer. In 1571 wa-
ren er nog slechts 40 communicanten.

Spankeren,. Dieren en Ellecom kregen in 1598 hun eerste
predikant: Leonardus Holtzbergen.

--.",. _. ----
. !
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Oeroude scherven
door H.Kerkkamp.

Op de avond van dr de Boone op 23 okt. j .1. in ilde Kroon"
te Dieren deelde de heer P.Gerbrand~ te De Steeg ons voor
de aanvanginee, dat er weer iets gevondèn was. Wat?
IISoherven1!. Er moet een trek van teleurstelling over ons
gezioht zijn gegleden9 want hij knikte verzekerd: lilt Kan
van ft jaar nul zDn. Ga maar kDken. Ze liggen vóór in een
doos" .
Inderdaad. Een aantal söherven van rood, ongeglazuurd

aardewerk. De lijnenversieringwas karakteristiek. Thuis
maakten we uit, dat het zgn. Kalendèrb~rg-versiering was.
Later vernamen we, dat de spr, , ddr-ec't eurvvan he t+ou dh,
museum Fléhi te te Amersfoort, ai t reeds als' zijn mening
had uitgesproken.

Een urn van dit type werd gevonden' inJ1eturnenveld van
De Hamert bij Venlo. Dr Byvanckinli'De vo"o'rgeschieclenis
van Nederland" zegt: 11 een urn met éenz'eer bijzÓndere de,·
coratie ... (bestaande) uit een 'aan'ta.I' dïcht opeen ge:'"
plaatste golven, die met de vi'nge'rs zijn geboetseerd, toen
de klei nog voohtig was, zodat men er de afdruksels van
de vingertoppen en van de nageLs tn waarneemt. De plas-
tische golven bedekken de oppervlakte van de urn geheel
en zijn tot figuren gerangschikt. In het Duitse Rijnland
is aardewerk met een dergelDke versiering op verschillen-
de plaatsen gevonden. Men spreekt van IIKalenderberg"-de.-
coratie, naar een vindplaats' in Neder-Oostenrijk, waar zij
het eerst de aandacht heeft getrokken. Ook in het Rijn-
land is deze manier van versiering niet inheems; zij is
uit Zuid-Duitsland naar dat gebied gebracht."

Dr Byvanck stelt de ouderdom van het urnenveld van De
Hamert op omstreeks 500 vóór Chr. of korte tijd later.

Op een afbeelding van aardewerkvondsten uit i7ychen ont-
dekten we ook een ex. van deze urn. Zo noordelijk als
thans- de vondst werd gedaan in Noord-Dieren - is bD ons
vreten nog geen ex. aan het licht gekomen. Het is v-erheu··
gend, dat onze Kring leden bezit als de heer Gerbrands,
die belangstelling heeft voor wat de aarde bewaarde. Al
to veel ging en gaat er verloren. We hopen, dat er redon
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is l~ier op deze vondst terug te komen.

Het Ier.rozenhuis
door H.Kerkkamp

Alvocr oen holet~d geleden maakten we oudheidlievende
lezers bekend met de ontdekking (op een door de gemeente
aangekochte kaart van.hetRheder bos, 1649, door de ge-
zworen landmeter J. van Lindt) van !tHet Lazarushuys en hoff!t
ongeveer op de plaats van het vroegere gemeentehuis op :De
Steeg, westelijk van het tegenwoordige.

Een snuffelende speurder naar de dingen van het verleden
is als de spreekNoordel~ke lopende hond: h~ vindt alt~d wat.
Vaak niet wat hij zoekt, maar onverwachte vondsten nemen vrij-
wel alt~d deze teleurstelling weg.

Bovengenoemd Lazarushuis hielden we met een aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheidyoor een tehuis voor melaatsen
of leprozen. Uo vonden nu hiervan de bevestiging , doch de
amb t sjonkez-s bLaken in de stichting niet de hand te hebben.

In de notulen van de holtspJJaak van Reeder en Wortreeder
bos (1623) troffen we in de volgende alinea aan: nOp het
versoedc van den l\'lelaetsenman die welcke een huysken op
den gront des bosch heefft staen, off h~ daer op soude
blijeven mogen, Soo is hem sulx vergunt geworden maer is
hem erstich belast geen vremt volek op te houden,offte
het bosch noch selffs noch door s~ne noch door andere lu~-
den in het minste beschadigen te laeten anders dat die sa-
mentliehe Erffyn sDn hUDS affbreken Bouden willen. Waer op
die voorsz. Melaet voor die Vorsteren ende Erffyn vaste-
lick beloofft heefft, sich 8'00 in allen te sullen. draegen
datniêmant voor hem offte den sijnen eenichsints sall heb-
ben te claegenll,

In 1623 stond het huis van de melaatse man er dus reeds;
achteraf vroeg hijer vergunning voor. Hoorde daar ten z.
van de straatweg de grond nog tot Rheder bos en was dit
huisj e vrel identiek met het Lazarushuis ? Uiteen overeen-
komst van 1638 zien we, dat de grond van de gemeenschap
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zich nog verder,tot de rivier,uitstrekte. Gaert otters
/I sall mogen leggen eene kribbe te water acht roeclérr
lal1.ckvan het Oldt hoevige landt aff, beginnende aen het
schaer van Rederoort tegenover het leprosen huiis2 aldaer
geset. Ende deselve sall bepaeten tot s~nen ende s~nder
erven profijte2 Ende sulx voor den tijt,van 25. jaeren nae
malcanderen" . Na deze kwarteeuw zullen" kribbe ende be,,·
paetinge weder om keeren ende blijven •.. tot profijte van
Reeder bossche ende den gemeynen Erffyn van d.ien'! .

Zo vormt de kaart van Reeder bos een prachtige illustra-
tie b~ ~et gelijktijdigemarkeboek.

U I T DEL E DE N 1<R 1N G

Ingeschreven werden:
A.F. Baert, Velp.
Mej. K.Barten, Arnhem.
Mi'P.J.W. Beltjes; 'Arnhem.
DrvV. J,de Boone, Amersfoort>
Hr i en IVlevr,Bosman-v.d.Hugt, Velp,
Mej. J.e.de Bruyn Kops9 Velp.
Hr. en Mevr. Dr.J.R.vati Dijk, Vèlp
Hr. en Mev r-, Guldémond-Barink,Ellecom.
Hr. en Mevr . Heitieman-:Drij;J8X,,"'Ve.1pó
Mej. W.A:Höog, Velp'
Mej. H.J.Klaassen, Velp.
Mevr. E.M.de Koning-Uden Masman, Velp.
Mw.lr J.W.Sleutel, Velp.
Mej. J.J.de Vri~s, V~lp;

Afgeschreven werden: '
MGyr. A.H.voCapellen v.Walsum-v .•d.Wall, De Steeg.
~~E.~entener ~~n Vliss~ngen2 Rheden (vertr.). '
.J.Gros, Dierenc(vertr.).
Mej. M.SIUitJ 'Dferèn (yertr.).

··F.G.Varkévisser, 'EJlleêom (vertr.).
J.D.de Vos, ~llècom (vertr.).

Ret ledental b'edraàgt thans: 336.
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TIe Penningmeester verzoekt de leden, die" zulks
nog niet deden, de.contributie 1964-65 te storten
op girorekening 116~42~91 t,n.v. de Penningmees-
ter OuillleiillDlndigeKring, Hobbemastraat 4, Arn-
.hem,

TIeminimum-contributie bedraagt f 2.50 per jaar.
TIe leden wordt vriendelijk verzocht, dit bedrag
vrijwillig te var-hcgen , Hartelijk dank aan hen,
die dit reeds deden !'

Geschenken .
.Ons medelid, Mevrouw H,J .Rijnenberg-Perk, schonk aan
onzo Kring uit de nalatenschap van haar Echtgenoot
enige waardevolle archivali~ en een voo~zittershamer.
Het lid, de heer D.W~van1eeuwen stond in.bruikleen
af een aantal aantekeningen betreffende diverse dor-
pen in de gemeente 'Rhedèn ..
Hartelijk dank.

Kadastrale Atlas.
De aflevering van de bidastrale atias"van Rozendaal
anno 1832, waarop een aantal leden intekende, (in b~-
behorende portefeuille.of map) zalbinnenkórt plaats
vinden.

Banden voor de 'Mededelingen.
Een aantal van deze keurige linnen verzamelbanden is
nog verkrijgbaar. TIe prijs is f 3.- TIebanden dragen
geen vermelding van jaartallen, zodat elk lid ,op elk
gewenst ogenblik met verzamelen kan beginnen.
Verkrijgbaar bij de secretaris, Hogestraatl,]):J..érenen
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bij de heer H. Kerkkamp , Kerkstraat 2, Velp.

Kasteel Biljoen en daar rondom.

Onder deze titel verscheen een nieuwe uitgave varr onze
Kring. Het boekje werd geschreven door de heer H.Kerk-
kamp en geîllustreerd door de heer J. Straayero Om-
vang 132 pag. Gevat in fleurig bedrukt omslag. Sten-
cilwerk van de heer H.W.l\1.Hupkes. Prijs f 3.50.
Verkrijgbaar bij de heer H. Kepkkamp? Kerkstraat 2, Velp
en b~ de secretaris, Hogestraat 7, Dieren.

Onze uitgaven.

Verschillende boekjes, door de Kring ui tgegeven, zijn
uitverkoéht.
Verkrijgbaar zijn nog~A.van d~rBurg'!lGeschiedenis
van E'Ll ec om'!. 2e druk f 3'.25.
H. Ke.rkkamp ti De Oude JanH, f 3,'L
H.Kerkkamp "Rozendaal , een Heerlijkheid", f 3.25.

Geluidsversterker.

Het komt voor, dat bezoekers van onze lezingen, die
achteraan zitten9moeite hebben met het verstaan van
de voordracht.
Een.geluidsversterker zou wellicht uitkomst kunnen
bieden. Wie ziet kans, een dergel~k apparaat te fa-
-briceren ? Gaarne opgave bij de secretaris.

DE SMID ALS PAARDENDOKTER.

door H.Kerkkamp.

Cijs Kaeltjes eiste in 167 4 van Berent jen Jansz, weduwe

van Jan Hermsz Paessen ,,13 gl.12 strs van twee paarden te

meisteren die de worm hadden",

Meisteren ? De chirurgijn werd met meester aangesproken

en zijn gedokter werd meesteren genoemd. Zou Kael tjes oht.-

rurgÜn z~n geweest en z~n kunst b~ gelegenheid ook aan de
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dieren gewDd hebben? veronderstelt ge. Tot de verdediging
van de weduwe u uit de droom helpt. K. beloofde, verklaart
zij, 11 de peerden te meisteren of geen geLd'! , Hijheeft zulks
niet gedaan, kon het zeker niet? waarom zijhaar paarden te..·
rughaalde , om die te brengen !Ibij een andere smith die de-
selve geneaan heeft".
TIe smid placht derhalve als paardendokter op te treden.
In 1741 sprak Jan van Boekel de bewoner van Scherpenhof
te Rheden in~echten aan om betaling van 46 gld. 1 st. 8
penn. lI\ïegeYlEl_verdiensten met 't beslaan der paarden als
ook wegens lt genesen der selve, en medicijnen daar toe ge-
bruikt in den jare 1734, '36 en '37!!.

OVEn TIE GEERFTIEN VAN HET RHEDER_ EN WORTHRHEDER BOS.
door D.VIT. van Leeuvren.

In het Scheepen Actenboek der Stad Arnhem lezen we op 11
januari 1576:

Coram Gerhardt Rysswick & Kanis comparuerunt Arndt van
Brienen, Tilrhan Brouwer, Ott van Marle: HenricBitter,
ten versuickvan Willein van Suylen van Nyevelt, Holt-
richter in naem und van wegen myner Vrouwen van Bronk-
horst, van Lierer en Speuldermerckt, tott Beekbergen
geleegen, gebaedet synqe, und hebben getuicht sampt en-
de een jeder besunder, dat sy alle vier geërfden van
Reder":'en 1iTort-Rederbosch zyn, ende oick Vorster des-
selven Bosch geweest zyn, und dat sy ettelicke mael,
daer by aen endeayer zyn geweest.
'TIatalle (:tieBroeckhaftigen by den Holtrichter und der
Vorstersgescheiden zyn, ende hebben moeten scheiden,
oft_e mus t en lyden, dat der Holtrichter m.it t.enVorster
oer pande vur den broecken gehaelt.
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Allet sander ennich becroonn des Rechters, Seholten off

jemants van Richteren wegen~ tuigen vorder, dat die Holt-
richter mitt den Vorsters ende Boschwaerdereneinen
breuckhaftigen,avermits die grootheitende meenichfol;,.,
dicheit syner broeekèn gnant Broenis van Doernick~ opier
Holtspraecken angegrepen hebben,ende denselven binnen
Arnhem op die Velperpoort gesath, diewelcke volgents by
de:nHoltrichter; Vorsteren ende Gemeinen merckgenooten
gecondemniert werden umb tot een amende van dien, in: syn
linnen cleders unt een heyster in, syn handt hebbende, op
een Sondach thoe Reedênvur der proèessie tho gain: und
dit allet sonder eenieh becroO'n van-ennigenOfficieren9

gehalden by Ede Co. Majtt. ende der Stadtgedaen den X'l
den January Ao 7611

• -

Lezinq--.....;.~. .-.......;.-........\-......; met Lichtbeel den
. ... -.. - ...

en Cel uidsweergm_
opVRIJDAG 20 NOVEMB:ER 1964
in hotel DE ENGEL te DE STEEG

Aanvang: 8 uur.

SPREKER~ Mr ROMKE DE WAARD, Rechter te Amsterdam,
Voorzitter van de Ned.Klokkensuelver-

".. ..L

ehiging en van de Stichting
Speeldoos tot Pierementll•

ONJ)ERWERP~ VAN SPEELDOOS TOT PIEREMENT
Geschiedenis van de mechanische mu-
ziekinstrumenten~'· ",

Leden vrije toega,ng. - Niet-leden~ f 1. ... entree.
Het Bestuur.


