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He t is ver-boden ,8,rt LkeLen of gedeelten ervan over
te nemen zoncler toestemming van de r edao t Le ,

Be hou cll het Rh eden s e Veerhuis!
door H's Ker-kkamp

Als ik? min ç>f meer tOElvallig, vergeelde erfhuisc8dels
onder ogen krijg, pleeg ik altijd daar-Ln even te neuz.en ..
Niet om de prijzen - vergelijking heeft g8el1. zin, ook al
weg8ns onze vchr-oni.s ch kranke gulden -, maar' om te constEl,--
teren, hoe het Jfol18ndse huishouden en het oude bedrijf,
v oor aL het b oer-enbedr Ljf - onze gElmeente was vanouds agra·-
risch - V8rEl,nderd zijn. Het is interessant na te gaan,
hoeveel v oor-wer-pen van koper of tin of ander ma.ter-LaaL in'
in onbr-ui.k raakten, antiek werden. W8et het hüdige jon-
ge ges lach + , om.maar enkele zaken te noemen, wateei'). UU-

ster, 88n vi8r8nd88ltje, een spinnewie.l, e.e.nnieuwjaars-
i jzer ,een wanmolen I een Loddcr-ei.n 1 een pepermuntdoosje
is? .'
Eerst kvam-de periode 1 dat de huisvrouw oordeelde: W8,t

d6e ik er'nog mee? Weg die oude rommel; naar de vodde.ooer •
.- De productie. werc~gestaél,kt. De artikelen ra8,kten uit de
handeL, Allengs werden ze zeldzamer, zodat er door ge-
int0ress0e.rden naar' gezocht moest worden. Thans vi.ndt
men ze in een pas sonde errt our age in musea, Ja. zelfs
s ch i.kken vele Li ef'hebb er-s deze getuig8n 8Yl..herinneringen
als s i er aad of curiosum in hun huiskamer op.

De Oudhe ä dkund.i.ge Kring oezÇ\,t eriko Le jaren ge Ledon een
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lid, dat van s ommi.gevan de.·zElvoorwelrpenEl~n verzameling
aan Legde, Zo bez at hij ElElnun.i.eke collectie waai.er-e , Hij
exposeElrde ZEllfs af Eln tOEl. Een bElzoElkElrmerkte eens op:
wat een ander weggooide, dat he ef t deze mijnhe er bewaard.
En. nu is. z á jn collectie Qezienswaardig gev,ordEln. -

Gaat het eigenlijk niet evenzo met ons gebouwd onr-oe-r-end
goed? He sLopen en amoveren? dat he t een aard heeft. He
vragen ons zelfs WElleens af: bestaat. er nog zin voor ge-
schiedElnisen traditie? om van economisch verantwoord maar-
niet te ::lprekel1. .

Geluld:i-g waren er ook velen! die he f gevaar van he t voor
altijd verlorEln gaan van wat tot Elen vr08ger stadium van
onze immer voortschri jdende ontw.i.kkel i.ng behoort! ond8r--
kenden, Bonden en verenigingen werden gesticht om een ken-
merkend deel daarvan voor het nagesacht te behouden. Vaak
met succes. Soms oolc.-:niet 0 • (. ,

MOl1.1..lmentenzorgis~liet .Lichaam iáan' ft Hèlkiandel:i.jk dezé.
behoudende t aak ten opzichte van onr-oer-ende monumenten in
de eerste plaats werd toegedacht.
liet Rhedense veerhuis is de aanleiding tot deze bijdrage.

Mocht een" openbaar getuig-(misilv zo VOQr d.e hand liggend
in dit gEwal, ontbreken ?
Zelfa in het kort Hillen He hier niet herhalen, wat é.~

zo a,l OV0r de7.e zaak ges.proken en geschreven Ls, Het
stand punt van dG di r eot i,e van deb8tonfabr:i.ek vJerd weerge··
geven in een artikel in he t f'abr Leks or-gaan "De KoLl.er g'ang"
en overgenomen in de pLaat s eLi.jk« pers. Het is de taak van
eE'!ncudhe i.dkundlge v0rE'!niging het probleem van de é',nd0re.
zijde i0 belichten.
Is het ve8rhuis van ZOV8(Übelang 1 dat naar behoud moet

HordE'!ngestreefd? ~1agde huidige verwaarlozing met een
sloopvergwining worclE'!ngehonoreerd? De groene achter-
grond isverdwen8n. Steecls die ene fraaie kas t anjebo om is
om ver-k Laar'bar-e reden8n niet r?,'8veld. Hot gehee11 have Loos
engedeelteli jk op inst orten 1 maakt f zacht g'0710,,;d; dE' in·-
druk, dat niet de minste moeit « vJerd gedél,an dit vcr-va l te
voorkoffi8n.

'I'ov or-en was de ligging onvergelijkelijk schoon. Voor-eI
gezien van de over zi jde van do rivier. Het is WE'lhet
mooiste vE'erhuis van ons land g8D.oemd. 'I'a Ll oze kuns t enaar-s~
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en f ot ogr-af en hebben het vereemdgd.

De. archite.ctonische. waarde moge ove.rige.nsdoor anderen
beoorde.e.ld worde.n. Sle.chts dE! opme.rking, dat hElt gaat
om het voorhuis. Op 8e.n kaart van 1690 ontbre.e.kthe.t be.-
drijfsge.de.e.lte:het date.ert uit late.re jaren. Waar de
ple.iste.rlaag afbladde.rtj kome.l1inhe.t muurwe.rk ge.olindeer~
de. r-amen aan he t licht. Ver moede Lá jk was he t huis v oor=-
he.e.nfraaier dan zoals wij het kE!nnen. Zo zal de.:Be.yE!r
het heooe.n g8teke.nd (Gem8e.ntemuse.um te.Arnhem).

In de dorpsge.schie.de.nishebben V8e.r 8n v8e.rhuis 8en oe.-
Langr i jke.rol gespe.eld. In nRhe.dens v8r18Qen" werd er
8e.n gehe.81 hoofdstuk aan ge."\üjd, HiE!r t.rokken de. t r-oe pen
van Kar81 van Ge.Ide.roVE!r, toe,n zijkaste.el :BaE!rgin,'2."e.n
ve rwoes t en , HE"tveÈ'!r\verd'b~zBt! "als e8n vijand 7üch in
de ~i jmers ophie.ldof als e.rge.ne.rale.dievenjacht wE"rd ge.-
houdE"n. :Bij het V8er (of bij de ke.rk) li8p de dorpsbpvol-
king te hoop als er ret~e.ntot bijzondere vr-eugde of alarm
was. De ambtsjonke.rs be.sprakE"nin de gelagkame.r urgente
ambtszaken.

VeEll van het oude is in Rheden ve.r-dwerien , Alle.e.n de.
ke.rk bI8e.f. En tot dusver hE"t veerhuis.

Zoude.n bij re.staUl'atie.door de prachtige. ligging ge.en
huurde.rs wor-den govonden "? En zou het huis niet bruik-
baar zijn als in de afgeslote.n rivie.rarm dE!watersport
zich ontwikkelt?

Achte.rhuis en schuur zoude.n afgeschre.ven kunnen worden
en he.t zuidelijkgede.elte van de Veerweg heeft, nadat het
veer vervallen iS1 zijn grootste betekenis verloren. Lig-
gen hier - he t :tasveld. van de f'abr i.ek bereikte reeds de
overzijde van de weg - ge.e.npunte.n om tot e.e.ncompromis
te. komen?

D8?;e.zome.r zakte. ee.n vre.emde.ling de. Groenestraat af.
De klere.n make.n de man 1 meent e.e.n ve.rsle.te.nspree.kwoord.
Ik kijk maar naar de.kof'f'e rs , zei e.en pen saonhoude r me.
€'lens, Nu is de auto statussymbool numm8r é.én. In een zaak
ve.rtelde hij, dat hij vroeger veel op de Sche.rpe.nhof had
ge Logeer d , Dan ging men wel naar het veerhuis om er zure
room te drinken. In zijn grijshe.id wilde hij het land
zijne.r jeugd nog eens be.zoe.keh.

1Te.en\ niet de n i euwe wo onwi, jke.n, hoe mooi ook. Overigens,
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oud en ni.euw ver-dr-agen eLkaar , ~1en 7,iE'\maar eens tE'\Arnhem
op en om de Grote Markt: dE'\mode rne gla,spaleizen naast het
pr onk juweeL van de Grote kerk, de Sabelspoort t de Wél,ag,de
St. Walburg 0 En van he t Duivelshuis ! \'le hebben er de z.e'r
dagen bewonderend voor s t iLges t aan en ing8stemd met he t in
d8 gr-o t e g8denkst88n gebeitelde: Senatus popu Luaque Arnhe--
miensis •. 00

Zal 8r late.re jaren een nazaat 7,0 staan voor 88n me.raoriE,-·
steen in de muur van het v8E'\rhuis: S8natus populusC[ue RhE'\.,...
den.i.ens i e • 0 •• ?

(Overnam8 vri j )

75 JAAR GAZELLE
door

CoO.A.Baron Schimmelpenninck van der Oye0

De Kring kan o . i. n i.e t voorbi jgél,éln él,anhet 75···jarig jubi-
Leum van ;ld8 Gaze.lle". Op he t eerste ge7,icht lijken er
misschien nauwelijks oudheidkundige karrt en aan cle7,e gebeur· ..
tenis tezi tten j maar het feit dat een industrie sec'.ert
1892 zo met Dieren. is verbonden i li jkt ons toch het memore-
ren ~Jáard.

T8r g81eg8nheid van het 75--jarig b es taan v8rscheen in sep-
tember ee.n ged8nkboek, samengee t eLd door de de skundd.ge h8'~
r en Dr J .t1.Fuchs en lol oJ .Simons, van welk8 uitgave de Kring
in dankbaarheid een exemplaar ten geschenke mocht ontvangen.
Het 'boek is voorzien van fraél,ie illustraties, waarvan er
enkele op de geschieclenis van DieTen oetrekking hebben. De
inhoud is verdeeld in vier hoofds tukken! waar-van vo or-aI het
Laat s t e ~. v îjf'enz everrt i.g jaar GazeLl,e - voor ons Loc aa.Ls-
h.i.st or-Le ché waarde. he ef t , Voor recensies van he t gehele boek
verwijzen wij riaar- ar t LkeLen in de diverse. dag"bl8.df\n van 29
en 30 aep't ember ,
De schri jver-s ver t eLl.en ons onder meer dat. Wil18m KtHling

(1869-1935 )zi jn ba.an als ambt eriaar- van .het postkantoor te
Dieren opgaf om een uiterst onzeker w8rk te beginnen: he.t
Lmport er en van f ä et sen-, lII(ölling is gek geworden" moet de
r8él,ctie. van D'ier-en zi jn gevJeest • Dit s peeLde z i ch in 1892
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af 1 en na een kenne Lá jk gesh,agd b8gin vond hij 8Em com-
pagnon in de Di8r8ns8 i jZE"r-, haard8n- en kachE'l1wink8-
Li.er Rudolf Ar-ent sen , w€'lk8 combLnat Le nog altijd voort-
Leef t als d8 N.V. GazeLl,e Ri jw i eLfabr-Lelcen v/h Ar-entsen
en Kölling, Arent sen was de technicus f Kölling d8 za-
k8nman. tl€'t bedrijf was g8v€'stigd in. de Kerkstraat 8,
waar de f i et sen '-.'8rd8n geas sembLeer d , Bij, Lat er-e ui t-
breicling werd ook een leegstaand sigarenfabri8kje b8-
t r okken ,
H08 men oinde 1902 aan de naam Gaz-eLl.e kwam: d8

schrijv8rs v8rtel18n ons dat d8 tl8er Will€'m Kölling op
e8n winterse zondagmiddag n.ä een stevige maaltijd m8t
8e;'1 aanta,l vr-Lend.en zi jn tradi t i oneLe wandeling door d8
bOSS811Van Di8ren 8n Laag S08r8n maakte. Terwijl zij
wellicht over d8 mog8l:iijkh8den van de fiets spraken,
schoot er plotseling een reebok OV8r het pad met 88n
snelheid 8n sie.rlijkh8i.d die op d8 zakenman inspirerend
moet hebben g8w8rkt. D8 verwantschap van he t hert aan
de antilopen, waar.v8,nde gaz eLl.e één van de sne Lst e is,
ge,f t ens Lott e the t idee voor de nieuwe f i e t senf abr Lek,

In 1904tr'dkArentsen zich ui t.d.e combi.nat i,e terug.
De firma',gèspecialise8rd in r ijwá eLen en rijwiel-onder--
deLen bleef echter op het D'ier-en se marktplein (08gin
Ker-kst r-aat ) g8v8stigd. Zijh plaats w8rd äng en omen door
de he8r H8ndrik 1rhllem Köllirig (1874-1955) 8E'n'broE'lr Van
Hil18m, die voordien in koffie en the8 handeld8.

Reeds in 1902 was m8n begonnen met d8 oouw van een fa-
oriek aan de ander8 zijde van h8t station lIouit8n d8
s t ad" i waar-van de Lnves t er i.ng 88n ton v0rgd8 ! Het ide8
van Kölling om zelf fietsen te oouwen zou nu g8re.ali-
seE'rd wordE'n. Op de pl aa.t s waar de f'abr Lek VerrE'8S ,08-
vond zich 0.8,. 88n door d8 buur t s cha p in 1897 gesticht
ziekenhuis, dat tot 1913 b188f 08staan, waarna h€'t t8r-
r8in b i j de Gaz8ll8 kwam, Ver-de r stond er nog 88n lak--
faori€'k m8t hog8 schoorst8en, di8 rond 1905 failli8t
ging! waarna he t pand met 'b i jbehor-snde vä Lla w8rd aange-
kocht. D8ze villa is de dir8ct8urswoning g8word8n en
\~8rd jarenlang door de familie Kölling bewoond . Door-
dat h8t huis oomschade opli8p, is h8t na 1945 afg80roken.
Wil18m Kölling he ef t Van 1918 tot 1935H'ofstetten
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oewoond, terwijl za jn oroE'r en zus t ez- van 1950-1954 Ifof-
stetten oewoonden. In 1954 oetrokke.n zij een door hen ge-
b ouwd huis Lm de Ifof Laan ,

Verder stond er naast fabriE'k en ziekenhuis nog een ko-
renmolE'n, 8en bovenkruiE'r, bewoond door de familie Lentink.
Deze molen heE'tt8 de Nieuwe Molen in tE'gE'nstelling tot de
molen aan de Zutphenseweg op de plaats waar nu de -Boeren·-
bond is gEWE'stigd. De Nieuwe Molen is in 1918/19 afgebro··
kon , He t hoof'dgab ouw dat wij kennen é:,lsHilhelminaweg 8
dateert van 1902 met oelangrijke verbouwingE'n o.a. in' 1912.

In'1915 'l'lE'rd de firma omgezet in de N.V. Gazelle Rijwiel-
f abr i eken v/h Ar-entsen en Kölling. Deze vennootschap wE'rd
opgE'r:i.cht door dE' 2 georoedersKölling, hun zustE'r Johanna
1rJilhelmin8, en de heer JanBreukink 1 een neef van- de Köl-
lings en vade r van dE' tE'gE'nwoordige d.i.r-ect euz-en , .
Vele Dierenaren zullen zich nog 'l'lel de jaarli jke e ui t-

stapjes van het gehele personeel herinneren. Fret ooek ver-
meldto,m. een tocht in 1910 naar Nijmegen. Om6 uur wandel-
de men van Dieren naar De StE'E'g, van waar de tocht per
boot - met een muziekkorps aan boord - verder ging.

De. populariteit van Pietje Pelle op zijn Gazelle is na-
tionaal, Men her i.nner e zi ch de ade mbenemende mogelijkhe-
den van de (Gazelle )fiets, hetgeen nat uur-Li, jk niet totre--
sultaat hoeft te neoben hetgeen een reclameooekje uit 1939
vermeldt: De hulpvaardige. Gazelles

Namen nu 't gezelschap mee
Naar een kl ei.n çbekend ç Li.ef plaatsje
Midden in' de provincie Go

Vöor de plek waar eens het wiegje
Ifunner trouwe fietsen stond,
Maakten 8,11en van het cLub je
E0n eeroiedig halt en Front,

Voor geïnteresseerden in de geschiedenis en ontwikkeling
van de fiets venájzen wij naar het gedenkooek, waar ook
de geraadpleegde literatuur is vermeld 0 A'lLe en viel het
ons op dat nergens de afkomst van het woord fiets verklaard
wordt. Wet liefst zouden wij dit verklaren uit de. naam
van de Wageningse smid Viets1 maar dan tikt het woorden-



boek ons op de vingers tikt met zijn.'uitleg: fielesepee
is véLoci pède e " ' .

(Reel.). Voor liefhebbers z i jn nog exemplaren van hrt ge-
denkboek verkrijgbaar. De prijs is f. 10.-

Schriftelijk te bE'stellEm bij de Gazelle RijwielfabriE'k
te Dieren.

DE VELPSE WATERMOLEN
UIT ZIJN AS HERREZEN ~

Minnaars van oud dorpsschoon hebben- hun hart vastgehou--
den, tOE\n de bekE\nde E\ngeliefde van Lennipsmolen, nu 6
jaar gelE\denjafbrandde . De kans ! dat dit eerbiedwB,ardi-
ge monument zou herbouwd worden! leek maar klE\in.

Gelukkig leefde bij het Gemeentebestuur van Rheden de
gedachte dat de Velpse ,Watermolen moest herrijzen. Men
was zelfs bereid daarvoor aanziEml i jke uitgaven te doen.
Wij zijn daarvoor bij7:onder dankbaar en we willen op de-
ze plaats gaar-ne hulde brengen aan onze vroede vaderen
voor ditbeslui t 0 De n i euwe molen is e en s i.e r-aa.d gewor--
den voor Velp.

Op verzoek van het GemeentE'bestuur heeft onze Kring
ge,arne haar medewerking ve r'Laend voor het houden van een
tentoonstelling in de hp.Tbouwde molen. Een aantal schil-
derij8nj pr8ntE'n en foto'sy die alle betr8kking heeoen op
nog besta~nde watermolens in Velp en Rozendaal, is bijeen-
gebrB,cht door een commissie y be st aande uit d8 bestuurs-
leden J'.A.van Haaf ten , E.J •J'anaen en R.Kerkkamp.

De tentoonstE'lling is E'lke dag kosteloos tE'bezichtig8n
van 2 dec8mber tot E'l!,met 14 dE'cember a s s , Van 3 tot 9
uur n.m.

De heer ff.Kerkkamp beschreef de historie van de molen
in een beknopt boekje, dat tijdens de tentoonstelling
verkri jgbaar w or-dt gesteld Q
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U il de Led enk rin 9-
IngesQ~revenwerden:

Ir A.FLN .Br-ugrnan 1 Velp
Dr tl.Joele Graaf, De Steeg
Ir H.G.tloogland, Arnhem
Mevr G.Kist-Schoo, Velp
Mevr Sov.d.Kooy-de Vrries, Arnhem
Mevr C.H.I,laes-·Berenels , Rheden
J.Rommertsj RhecLen
Mevr J.Baronesse Schimmelpenninck v,d. Oye-

Jronkvr ouwe de Jonge? Utrecht
Mevr.A, C, Hilhelmy van Hassel t-Beels, Arnhem
l~evr A.M,ele Wolf-van Steenackeri Rozendaal

Afgeschreven werden:

vJ ,ff.Appeldoorn 1 Velp (over 1.)
Kr en Mevr Bi jl de Vr-oe -Ducar-di.e., VeLp
Rr en Mevr Gehrels·-Eringa, Velp
E .de Graaf'f' Stierman 0 Rozendaal
Mej.J,H.Jansen, Arnhem (vertr.)
E.J .v an; Maanen, Velp
Mej,A.van Oosten Slingelémd, De Steeg (vertr,)
Mej J,H .v an. Schelven, Velp (overL)
E.J.Schutler, Velp (overI.) .
P,J.van Someren) Rheden
IrM.B,H.des Tombe, Velp (overL)
Q.van de Velde, Diereh (~ertr.)
J.Wehderich, Ellecom
W.Wielheesen, Spankeren (overI.)

~ezoekt de T~TOONSTELLINq

in de VELPSE WATERMOLEN1.

2 tot en met 14 DECEMBER1967
3 tot 9 uur IT.m. Toegang vrij.
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LEZING met lichtbeelden
en de monstra ties

op DINSDAG 28 NOVEJllIBERa,s e

inhotE"l DE ENGEL; DE STEEG,
AanväJ:ig 8uur~

SprekE"r: Ir F.Moltzer tE"B~nnekom.

Onderwerp: Spee.ldozEm,
opkom~t en ondergang.

N.B. Spreker orengt verscheidene fraaie
en we..lluidende Lns trumen t en. mee
uit eigen ver aame Läng1.
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Le.den vrije toega~g - Niet-leden
·f. 1.~ entree •

Namen's ' h~t 'bestuur:
Dr J~F.v.Oosten Slingeland, voorzitter
E.J',Jansen, Hogestr.7 j Dá er-en , secr ,
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Ons dia-archief
door FLKerkkamp.

Reeds enige jaren veÎ'zaffi81enwe dia's, die geacht kunnen
worden - ruim g8nömEÏn "';iG1ts-te' rnaken te hebben met de
doelstelling van onze Kring; van archeologische bodemvond-
sten tot hedendaagse objecte.n, die op het punt staan tot
het verleden te g8,anbehoren, toe.

De'collectie dijde gestadig uit, zodanig dat een ee.nvou-
dige nummering niet ove.rzichtelijk me.erwas. We hebben ze
thans ingedeeld volgens de dorpen, van ons rayon! met daaren·-
boven de aLgemene afdelingen archeologie en diversen.

Ons bezit aan dia's vertoont het volgende beeld:
R07>enda8,1131 j Velp 110, De Steeg 70, archeologie 41,
Rhe den 12, Dieren 5 j diversen 5, Ellecom 21 Laag Soe-
ren ~, Spankeren geen.

Er loopt thans een opdracht van het bestuur om in de 8er-
ate plaats de laatstgenoemd8 rubri8ken op het p8il van de
andere te br811gen,

Enige malen hebb8n
schenke aangeboden.

leden ons een of me8r dia's ten ge-
Nog altijd worden deze in dank aa,n··

vaardo

Een grensincident
door

C.O.A.BaronSchimmelpenninck v.d. Oye.
Een voorval had riar-e gevolgE\llkunnen hebben , maar het

liep gelukkig goed af I reden waarom de gebeurtenis niet in-
t8ressant meer is voor de historie. Fret speeLt zi ch af op
een zondag in mei 1734 I wanne er' een soLdaat 1 voLgeris de
beschrijving Roomsgezind, staat te vissen, terwijl hij bij

voorbaat als ruwen goddeloos van lev8nsgedrag wordt bestem-
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peLd , Op dit moment komt Her-manus Hermssen of Har-meen.
Langs , op weg naar Dieren voor het bi jwouen vaneen
godsd i ens t oefening bi j Dries Kl.aa.sen te Spankeren,

De. ontmoeting speelt zich af t1 aan dElHangs e brug! die
over de rivier de Issel ligt".

Nermssen, die de.gereforme.erde godsdienst is toege-
daarr , spreekt de soldaat? wiEmscompagni0 te Doesburg
in bezetting ligt? aan. Hrrt gesprek moet aldus ver-
lopen' zijn, dat de soldaat de vragen zoals ,Staat gij
daar zo te vissen?' men een kort ,ja1 beantwoordt,en
de vraa.g·,of.hij ook al.wat g8vang8n had?' met 8en kort
.ne en '0 De moeili jkhe den komen nu echt8r pas I want
Pfermssen vraagt d8 soldaat! of hij w8l wist wat dag het
thans was -, die als antwoord geeft: IIhet is zondag" en
nu vervolgt Har-ms sen met 8en brede uiteenzetting OVE'r
de rustdag en de plicht van het heilig onderhouden van
dez8 dagl met als practische toelichting! dat de sol-
d.aa'twel niets zou vangen! omdat hij de zondag ontht?i-
ligt 0

D8 soldaat, van •.de slechts de initialen .r.E.F. 08-
kond zijn, antwoörd"feenv'dudig dät hij er niets van
wist, en dat het hem ook ni8ts kon schelen. Hermss8n
gaat oijna t8 ver door nogmaals een uit8ElnzEltting te
oeginnen, want de soldaat ,voer uit met ijsselijke vloe-
ken, en zou mij naar allEl gedachtEln, inc1iElnik mij niet
gespoed had (over de brug) om zijn ooos OPZElt te ont-
wijken, ondElr dElsFreElrentoelating, in het water gewor-
pen heoben'. - Kennelijk verdw8en de doboer ond8r water,
anders had de soldaat de. omst.r-e eks 40-jarig He r-rns sen.
z8ker ingehaald.

Hij kunnen aann8men, dat Ifermssen zijn weg naar Die-
ren verViolgde I maar dat voor de soldaat de {STap er af
wae , want I "s avonds kwam Ihi j zeer verwoed in de stad
(Doesburg ) aan'. Tenslott8 wordt d8 soldaat gerefor-
meerd en door zijn d.ankbaar' schrijven aan Her-masen is
ons dit voorval bekend.

Over Hermssen zou het een e~ ander te vertellen zijn,
hetgeen wij· echter voor dit verhaal van minder belang
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achten. Wij kunnen daarom kort zijn door mede te delen!
dat hij in 1691 of 1696 te Doesburg is gebor en , dat hij
met kerkelijke attestatie 4-3-1719 naar Rotterdam ver-
trok, aLwa.ar' hij in st.r-eng-Voe t á aanae kringen kwam.

Op late.re leeftijd ging hij terug naar Doesburg en hie.r
ove.rleed hij in e.engasthuis omstreeks 1772.

MEm leze uitge.ore.idE'rdan·háerb oven over hem in het
Nieuw Nederlands Ba ogr-afá sch-Noor-denboek , deEü VII f en
over het vermelde voorval tusse.n Dieren en Doesburg:
"De uitnem8nde kracht van Chr-Ls tus:'Lá ef'de" door Hermanus
Her-ms sen , Ams t er-darn 18531 11e dr-uk , we.lkboekje mij
toevallig in Dordrecht in handen kwam,


