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ALG E MEN E LSDENVERGADERING (JAARVERGADERING)
op dinsdag 25 maart 1969
om 8 uur in Hotel De Engel De Steeg

A G E D A

1.0 pen i g.
2. IngeKo=en stUKken.
3. Not~en van de Alg. Ledenvergadering van

25 maart 1968.
:~.Jaarverslag van de secretaris.
5. Verslag van de kascommissie.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Begroting 1969/1970.
8. Aanwijzingvan een nieuwe kascommissie.
9. Jaarverslag van de archivaris.

10. Bestuur~Terkiezing. Aftredend is de heer
E.J, Jansen (herkiesbaar).

11. Bestuursmededelingen en rondvraag, (als gevolg
van diverse prijsstijgingenis het bestuur ge-
noodzaakt verhoging der contributie voor te
stellen.)
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N.B. Deze huishoudel~ke vergadering zal vermoedel~k
niet mêer dan 20 à 30 minuten in beslag nemen!

12.LEZING MET DIA'S
doo~ de voorzitter, dr. J.F. van Oosten
Slingeland.

o n der v:~t::_ :rp:
HlS TOR I S ç HET U I N E N.
~ansluitend op deze voordracht wordt t.z.t.
een excursie naar kasteeltuinen georganiseerd.

V66r de vergadering liggen de jaarrekening 1968/69
en de begroting 1969/70 voor de leden ter inzage.

TOEGANG voor LEDEN VRIJ. NIET-LEDEN f 1,-- entree.

Het voormaals Vorstelijk Landgoed
thans genaamd:

B 0 U vJ E R S Z A T H E

(te De Steeg)

door J. Harenberg. (Vervolg)

Perceel 74, het IlvoormaalsDominiaal heideveld" ter
grootte van ruim 87 bunder, is bl~kens het veilingsboek-
je eveneens zeer de moeite waard.
Bestaande voor het overgrote deel uit allerbeste vocht-
houdende zware grond, is het evenals de omliggende gron-
den voor bouwland of bosaanleg uitermate geschikt. Eén
bezwaar is er echter; de eigenaar van Middachten beweert
servituutrechten erop te bezitten, bestaande uit schapen
weiden, heide en plaggen maaien, zand graven en schaap-
schotten houden.
Hoewel deze rechten door Bouricius niet erkend worden,
dienen eventuele kopers va':'1de heide ermede rekening te
houden.
Perceel 76, een stukje bouwland van ruim 1 bunder,
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gelegen ten N. van het bos "de Zomp!!, wordt geannon-

ceerd als 11 zeer goed tot verpachting en mede tot vesti-
ging van eene uitspanning voor bezoekers gelegen."
Perceel 84. BouwmarisworrLng, Veestal, JVIelhuis,Put,
Schaapschot. Hooiberg en Varkensstal, Beukenboomen en
Weideland. Groot 0 Bunder, 58 Roeden en 18 Ellen.
Indeling van de bouwmanswoning:
drie woonvertrekken, een melkkamer met kelder en graan-
zolder, alsmede stalling voor 32 koeien;
die van het melkhuis: woonvertrek met twee bakovens,
aardappelenketel, zolder en melkkelder.
Voorts wordt de nadruk gelegd op het volgende:IIDe wel-
waterput is 30 ellen diep en geeft onuitputtelijk kristal
zuiver water.
Het schaapschot kan 120 schapen in voedering bevatten,
en de varkensstal onder den achtroedigen hooiberg is van
goede steenen sullen en blaru:elitten voorzien en tot
mesting van 18 varkens bekwaam.tt

Zouden er tegenwoordig nog achtroedige bergen bestaan?
Het karnrad, dat nagelvast in de bouwmanswoning aanwezig
is, wordt niet geveild, noch verkocht.

Vervolgens komt één der belangrijkste percelen ter sprake,
nml. het huisperceel de Rou wen b erg (nr. 87).
groot ruim 11 bunder. Een uittreksel uit de omschr~ving:
IIHetHeeren huis bevat vijftien woonvertrekken, twee
dienstboden kamers, drie provisie- en één badkamer, een
keuken, twee kelders, ruime zolders, regenbak en verdere
gemakken.
Bovendien zijnin de nab~heid van het huis een gemetzelde
regenbak en een verzamelput.
Het huis is sterk en hecht gebouwd, met lood over de
Vorsten, Nokken en in de gooten gedekt, en van een
Blixem afleider voorzien.
De stal voor acht paarden bevat mede een koetsiers kamer
maar is voor op den duur tot bergplaats van tuinbehoef-
ten aangelegd."
Het zou ~nteressant zijn,te weten hoe dit huis eruit ge-
zien moet hebben, doch helaas is er geen afbeelding van
bekend.
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Het huis werd, nadat de Rouwenberg met omgeving in

handen van Brantsen gekomen was. in 1852 gesloopt op de
regenbak na. Het huis was overigens ten tijde van de vei-
ling nog niet voltooid, immers "De kooper van het Per-
ceel is verpligt en gehouden om over-tenemen al de bouw-
materialen -totvol tooijing van het Heerenhuis bestemd en
i.nhet Perceel aanwezig volgens inven-l:;aris,en voor
zoodanige Rom. boven de koopschat te betalen, als door
den met den verkoop belasten Notaris voor den inzet zal
w oz-d.en voorgelegd en opgegeven."
In het perceel bevond zich een daghuurderswoning, toebe-
horende aan E. Schuur c.s. literbede tot zoo lange als
h~ pachter zijn zal, van de 7 Roeden, 81 ellen gronds
waarop het huis staat en wa.ar-vo or- hij f 5,00 jaarlijks
b etae.L'c . 11

Perceel 89 is wederom een klein stukje bouwland (1 bun-
de;:-79 roeden en 50 ellen), dat verpacht is aan meerde-
re personen en wel:
M. Kip, D. de Baaij, H. Teru~, H. Modderkolk. D. van Men-
kelen, A. Master, D. Elpendorp en G. Kerkhoff.
Perceel 96. De Kleine Essop of Ne aeop , ten Vf. begrensd
door het "Onzellige Bosch."
Het bouwland hierin, van ouds genaamd "het gebouwde",
was pas van heide aangemaakt en nog ongemes~;, desondanks
van uitmuntende kwaliteit.
Het perceel bestond verder grotendeels uit eiken- en
beukenbos , dit in tegenstelling tot perceel 97 (de Grote
Essop of Nessop), waar ook nog veel lariksen, fijne en
gewone dennen aanwezig waren.
Tenslotte het perceel 102, als volgt omschreven:
11AaJ..~dappelmoutwijnbranderij,(genaamd de Volharding),
Spoeling-veestal, Welwaterput, Gierput, Bouwland en
dennenbosschen. Groot 29 bunders, 80 Roeden en 09 Ellen.
De op dit perceel staande dennen waren 22-jarig en aan-
bevolen vTerd, ze op te ruimen, teneinde de ondergrond
te bestemmen tot bouwland, IIwaarvan niet genoeg bij de
fabriek ligt tot besteding van al de mes-t;en gier die
hij volledige werking van de branderij en voltallig ge-
bruik der stalruimte verkregen worden.a

De fabriek was ingericht tot verwerking van 10.000 mud
aardappels in elk stookjaar, doch door ook 's nachts
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te laten werken, kon deze hoeveelheid opgevoerd worden

tot 20.000 mud, zonder het gebouw te behoeven te vergro-
ten.
"De verwerking van 10.000 mud aardappels levert over 200
dagen gerekend, dagel~ks 80 vaten spoeling, een uitmun-
tend vee-voeder tot vetmesting.
Ingevolge het tegenwoordig contract met den Heer C. de
Bl~, te Dieren, wordt deze spoeling aan Heer en Vrouwe
verkoopers berekend tegen 10 cent ieder vat.
Landbouwers uit den omtrek tot op meer dan één uur aI-
stands van de brander~ wonende, komen dezelve aldaar
voor 20 Cents het vat koopen en brengen die op eigen
kosten naar huis. n

De eigenaar van de grond kan 70 runderen voederen met de
spoeling + b~komende kosten; met de aIkomende mest kan
h~ zeker wel 300 bunder bemesten en ontvangt bovendien
nog f 350,-- huur voor het Iabrieksgebouw.
Als tegenprestatie dient hijde huurder van de Iabriek
een contractueel vastgelegde hoeveelheid aardappelen te
leveren tegen een vooraI overeengekomen pr~s. H~ is dan
verlost van het probleem, hoe z~n aardappelen aan de man
te brengen.
De Iabriek is overigens met geringe kosten in te richten
tot AardappelmeelIabriek, Koornmoutw~nbrander~ en Distil-
leerderij, Bierhrouwer~ o.i.d ,
Het laatste voordeel: "De welwater put is slechts 4 ellen
diep en voorzag steeds ruim en gemakkel~k in de behoeIte
aan water die t~del~k zelIs tot 250 vaten daags geklom-
men is en nimmer minder dan 100 vaten daags bedragen
heeIt.
Met geringe inspanning kan men alhier stroomend water
verwerven; waardoor men te Rheden en Ellecom in het gemis
van een korenmolen zoude kunnen voorzien."

Zoals reeds vermeld werd, kocht de bezitter van Rheder-
oord een gedeelte van Bouwerszathe. Het grootste deel
werd echter verworven door de Heer M.E. Havelaar te
Ellecom, die de bosbouwschool te Hagenau (Elzas) be-
zocht had en de door hem gekochte bossen dezelIde naam
gaI.
H~ overleed in 1865 en zijnerven verkochten tirlaalIjaar
later het grootste deel aan Mr. F. J .A. M. Reekers. Sinds
1911 is Natuurmonumenten eigenaresse van de meeste
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bossen, zodat Bouwerszathe thans veilig gesteld is.

Adriaan Frans Bouricius heeft zich niet zonder meer
neergelegd b~ de gedwongen verkoop van z~n landgoed; daar
was h~ een veel te str~dbare natuur voor.
Het archief Brantsen bevat een aantal fragmenten van door
Bouricius geschreven pamfletten, waarin h~ zichzelf als
de vermoorde onschuld afschildert; de notaris Mr. W.H.
Taay en diens medestanders daarentegen als bloeddorstige
en hebzuchtige lieden. Maar hierover in de laatste afle-
vering.

Slot volgt.
(De taalfouten z~n uit het oorspronkel~ke overgenomen,
dus niet voor rekening van de schr~ver! Red.)

MUS E U M T 0 C H T d oor GEL DER L A N D.

De Stichting Contact van Gelderse Oudheidkundige Vereni-
gingen en -Musea organiseert van 1 mei tot 1 oktober
a.s. een museumtocht door Gelderland. Deelnemers ontvan-
gen allereerst een kaart, waarop 24 Gelderse musea staan
vermeld met de adressen, openingsuren en toegangspr~zen.
Deze kaart wordt na het bezoek aan één der vermelde
musea afgestempeld. Is de kaart vol dan wordt die ge-
stuurd naar het Contactsecretariaat, Hogestraat 7,
Dieren. Daarna volgt toezending van een fraaie, ver-
chroomde autoplaquette, een vraardevolleherinnering aan
de tocht.
Aanmelding voor de tocht kan geschieden door storting
van f 5,-- op girorekening 93.78.19 t.n.v. B.J. Jansen,
Hogestraat 7, Dieren, met vermelding "Museumtocht."

c i t. o o v e oonze
In de loop der jaren z~n door onze Oudheidkundige Kring
heel wat boekjes e.d. uitgegeven. Verschillende z~n al
lang uitverkocht. Maar er zijnook nog deelt j es verkrijg-
baar:
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H. Kerkkamp:

f 2.25
H. Kerkkamp:

f ':<; ---',
H. Kerkkamp~

f 3.50

De Van Lennepsmolen uit puin en as her-
rezen. 1967. 16 pag. ~~~~~~!en geill.

De oude Jan. geschiedenis van de vroeg-
middeleeuVlse kerk te Velp (G.) 1959.
102 pag. Geill. Stencilwerk in stevig en
fraai omslag,
Kasteel Biljoen en daar rondom (Broeker-
have - Biljoen, Over- en Nederhagen en
Beekhuizen) te Velp(G.) 1964. 132 pag.
Geill. Stencilwerk in stevig en fraai
omslag.

H. Kerkkamp: Bewogen jaren, Velp en omgeving voor, in
en na de Franse t~d. 1965. 171 pag.
Geill. Stencilwerk in stevig en fraai

f 3,50 omslag.
H. Kerkkamp: Rozendaal, een heerl~kheid. Tweede ver-

meerderde druk. 1967. 130 pag. Verbeterd
stencil"erk. Geillustreerd.

f 3,50 Stevig en fraai omslag.
Ir. W.D.P. Stenfert: De vreugde van het genealogisch

onderzoek - Drie verwante Dierense ge-
slachten: Stenfert, Kroese, Stenfert
Kroese. 1966. 75 pag. Vele illustraties.

f 4,25 Offsetdruk. Geplastificeerd omslag.

Banden voor de MEDEDELINGEN van stevig li~~en met opdruk,
worden geleverd met naalden om de nummers zelf te bevesti-
gen. Dus geen bindkosten! f 3,--.

Alle uitgaven kunnen besteld worden door storting van de
kostpr~s op girorekening 93.78.19 t.n.v. E.J. Jansen te
Dieren, Hogestraat 7.
Ook kunnen de uitgaven daar afgehaald worden. Dit is ook
het geval bijde heer H. Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp.
N.B.

Van ons Kringblad, de Mededelingen z~n de nummers
1 tlm 5 letterlijk herdrukt. Prijsper stel f 2,50.
Eveneens te bekomen op de bovenstaande adressen.
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UITNODIGING
tot het b~wonen van een causerie, te houden door
ons mede-lid, dr. C.I. Kruisheer uit Ellecom
op zaterdagochtend 29 maar-ca.s. om 9.30 uur
in het Stadhuis te Doesburg.
Toegang vr~.

Dr. Kruishee~ heeft als oud-cursist van de Cursus voor
amateur-historici, welke reeds enige jaren georganiseerd
wordt door de Stichting "Contact van Gelderse Oudheid-
kundige Verenigingen en -Musea", een onderzoek gedaan
naar de

historie van de O.L.V. 3roedersch3p te
Doesburg in de 15e en de 16e eeuw.

Als mentor trad daarbijop de heer vi. Zondervan, archi-
varis van Doesburg en bestuurslid van onze Kring.
T~dens de b~eenkomst van 29 maart zal dr. Kruisheer ver-
tellen van de merkwaardige vondsten, die h~ deed.
Het Gemeentebestuur van Doesbul~gacht dit onderzoek van
zo groot belang dat het de raadzaal van het zeer beziens-
waardige stadhuis die ochtend ter beschikking stelt!
Belangstellende leden van onze Kring z~n hartel~k welkom!

Ingeschr e ven w e r den:

G.J. Bos Dieren
W.A. Dikkers - Dieren
H. Lentink Dieren
R.J. Polée Dieren
Mevr. M.A. Portheine-de Mooy Velp
Heer en r·levrouvlJ.J. v.d. Velde-Bokhorst - Rozendaal
Mevr. A. Stenfert-Wentink Dieren.

A f ges c h r e ven w e r den:
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Dr. F.W. v. Heerikhuizen Velp (overl.)
Ir. J.M. Koopman Dieren
Mevr. W. v.d. Weide-v. Pfann Krommenie
G.W. Westerveld Velp (Gverl.).

eigenoo rd i ge diefstal
De politie te De Steeg betrapte op heeterdaad een man,
die op een kruiwagen het groote, wit geschilderde bord
van de Geldersche Stoomtramweg r![aatschappijmet het op-
schrift "Halte de Steeg, hotel de Engel" vervqerde.
Het lag in zijnbedoeling om van de planken een ledikant
te maken.

(Nieuwe Apeldoornsche Courant, 29 okt. 1920)

HET JAC H T BED R IJ Fop den
ROS END A ELi n het l a a t s t

der 1 8e e e u w.

door H. Kerkkamp.

o De Deventer VJagen op Utregt passeert te Apeldoorn
Dingsdag en Vrijdag ogtent ten 8 uuren.

o De Zutphense Wagen op Utregt passeert te Apeldoorn
Woensdag ogtent ten 8 uuren.

o De Hattemer VJagen op Arnb.empasseert aan de Jonas
(vermoedelijkeen herberg, waar" Jonas in de vJalvis"
uithing) Donderdag ogtent ten 9 uuren en komt weer
te rug om 3 uuren.

o Deze aantekeningen troffen we aan voorin een jacht-
boek in het Rozendaalse archief. Even gingen onze
ogen wijder open: van verwondering.
Wat konden deze notities omtrent de diensten der
postwagens met de jacht te maken hebben?
Het raadsel zou zich bijhet verder lezen ontknopen.
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o De optekening loopt over een 6-tal jaren: van 1777
t.e.m. 1782. "Lijst van het vfild in 1777 geschoteh
met bijvoeging van de plaatse waar."
Dan volgt nauwkeurig in kolommen aangegeven de inhoud
van de weitas na elke jachtdag van de diverse jagers
op de onderscheidene jachtvelden.
vJant baron Torck bezat niet alleen het jachtrecht op
den Rosendael, maar ook op tal van plaatsen in ons
gewest: bijEde, Epe, Gort el, Ellecom (de Somp).
Rhedense enlc, Onzalige bos, Haviker waard, Herikhuizen,
de Durk, in de Betuwe.

o De heren der heerlijkheid bezaten daarbij behalve het
recht van de jacht op klein wild ook het recht van de
hoge jacht; op grof' vlild (herten en wilde Ziiijnen).
De hertenjacht, zegt dlOutrein in zijn 1IVermakelijkhe-
den", was tieen regaal des Roosendaals. Die magt al-
leen den Roosendaal en Dooreweerth is eigen."

o Als de jacht geopend was - ongeveer de maanden sep-
tember en oktober - werd zoveel mogelijk elke jachtdag
benut. Niet op zondag en bij sneeuw. Te bar weer ver-
oorzaakte wel een ongewenste rustdag. In 1778 bedroe-
gen de totalen 105 hazen (waren de konijnen, die on-
vermeld blijven, hieronder begrepen?) 181 patrijzen en
40 snippen.

o Voor de variatie vond af' en toe een hertenjacht plaats.
De stand van dit wild schijnt echter niet gunstig te
zijngeweest; een enkele Rhee, een Rhee Bok, een
Harte I~lf', een Simmel dier Hart of'Harte Cimmer.

o "VVildezwijnen kwamen nog in het revier voor; "aan den
Imbos een vJild Varken zijnde een Keyler wegend 170 p";
tlEenvarken sijnde Een Groote Gel Bach". (bijEpe) ;
1IEenVarken zijnde Een hele Starke keyler" (Onzalige
bos).
Een paar maal een "Frisseling" (pulsterling, big van
een wild zwijn).

o Andere soorten wild zwijn zijnuiterst zeldzaam. Eens
"en passant" een korhoen, een andere maal "25 duiven
en 4 wag-tels" (kwartels), in de Betuwe. Een bijzondere
vermelding verdient een inschrijving van 1778: "de
jonge Heere" te Leiden, behalve de gewone hazen,
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patrijzen en snippen, !144leysters. 11

o En van al dit wild belandde slechts een klein deel
in de Rozendaalse keuken of werd ter tijdelijkeconder-
vering aan de ijzeren haken in de ijskelder (de pseudo
onderaardse gang) gehangen. Lange lijsten van hen, die
met een stuk wildbraad bedacht zouden worden - 11in
het jaar 1777 present gede.a.n" - volgen op de registre-
ring van de jachtbuit. De meeste namen zeggen ons,
20e eeuwers, weinig.
Natuurlijk ontbreekt daaronder de Rozendaalse dominee
niet, noch de heer van Spaen van Biljoen of 11Athl one11,
de heer van Middachten.
Van het grove wild werden aan bevriende bedachten ook
wel stukken verzonden: een bout van een hert, een
varkenskop.

o Een drietal zendingen ,villen we uit de lange lijst
lichten: aan de Graaf van Liano Sanáfé, envoyé
(gezant) van Spanje, 'I Ha.ag o, een IISwijnskop!1;de
ambassadeur van Frankrijk, een varken en een reebok;
aan Burgemeester Daendels te Hattem. 11een Simmer van
een hart.lI

o De voorstelling op het uithangbord van het aloude
logement 11 Het Zwijnshoofd" te Arnhem was a.Lzro aller-
minst dénigrerend bedoeld. Integendeel, een gerenom-
meerde gelegenheid.

o Intussen zal men thans de zin van de aantekeningen
in de aanhef wel begrepen hebben.
Deze conclusie wordt bevestigd door de aantekening
bij één der adressen: "per Amsterdamse i!fagen.ti

o Op een losliggend velletje papier het tableau van
een drijfjacht op 2 nov. 1780: met 13 geweren - baron
Torck was zelf van de partij - geschoten: 144 hazen,
349 patrijzen en 13 snippen.

o Het jachtbedrijf stond en staat op Rozendaal in aan-
zien. En het oude gebruik wordt daarbij in ere gehou-
den. Het is nog niet zo lang geleden dat de huidige
kasteelheer van bevriende zijde grappend eraan herin-
nerd werd: "Denk erom, er loopt er ook één van mijbij!11

o - 0 - 0 •..


