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Voorwoord.

In de tweeëntachtig inmiddels verschenen delen van "Bijdragen en Mededelingen Gelre" (BMG) is
een onvoorstelbare hoeveelheid documentatie met betrekking tot de oudere en jongere geschie-
denis van onze provincie neergelegd. Door de inhoudsopgave van de afzonderlijke delen, die de
auteurs en de titels van de opgenomen artikelen alsmede de titels van de aangekondigde of
besproken boeken vermelden, wordt deze massa van historische gegevens voor beoefenaren van
de Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht - en daaronder vallen niet alleen professionele
historici van allerlei pluimage, maar wel degelijk óók de vele 'amateurs', die zich om uiteenlopende
redenen met allerlei aspecten van Gelre's historie bezighouden - ten enemale voldoende ontsloten.
Een terloopse mededeling in een artikel of een noot met betrekking tot een persoon, plaats of
onderwerp dat In de titel van zo'n onderwerp niet tot uitdrukking komt, kan voor iemand die juist
naar gegevens over die persoon, die plaats of dat onderwerp op zoek is, van groot belang blijken.
Zonder nadere systematische 'ontsluiting' van die vele tientallen delen 'Bijdragen en Mededelin-
gen" zal zo'n gegeven voor zo'n latere onderzoeker of weetgierige veelal verborgen blijven.
Vandaar dat in 1938 als 'Werk no 20' van Gelre een door de heer D.A. Brinkerink vervaardigde
Beredeneerde Index op de Bijdragen en Mededelingen l (1898)-XL (1937) van onze
vereniging verscheen, die de eerste veertig delen van de BMG optimaal toegankelijk maakt. Dat
'optimale' zat hem vooral in hetgeen schuil gaat achter het woord 'beredeneerd'; deze index is
méér dan alleen maar een alfabetisch gerangschikte opsomming met vindplaatsvermelding van
persoons- en plaatsnamen, instellingen en begrippen.
Immers, met betrekking tot elk opgenomen item wordt in een nutshell net zoveel contextuele
bijkomstige informatie verstrekt, dat de raadpleger van deze index bevroeden kan wat hij ter
aangegeven vindplaatse zal vinden, om welk soort gegeven het daar ter plaatse gaat. Kortom: een
ideaal 'werkappaaat' voor vakman en amateur.

Naarmate het aantal daarop volgende delen van de BMG toenam groeide om begrijpelijke redenen
de behoefte aan een vervolgdeel op Brinkerinks Beredeneerde Index, dat de na 1937 versche-
nen delen op gelijksoortige wijze zou ontsluiten en toegankelijk maken. Geld om een professionele
documentalist voor dit karwei 'in te huren' was er echter niet en al even vergeefs bleek het zoeken
naar een 'oprechte liefhebber1, die bereid zou zijn dit tijdverslinde en een zeer hoge mate van
accutaresse vergende 'monnikenwerk', waarvan de omvang mét het verstrijken der jaren al maar
toenam, tegen hoogstens een bescheiden kostenvergoeding te ondernemen. Dusdoende leest
men nog in het jaarverslag van Gelre over 1982: "Het plan om de index op de Bijdragen en
Mededelingen, die tot nu toe alleen over de eerste veertig delen bestaat, een vervolg te geven en
ook voor de volgende delen" - en dat waren er begin 1982 alweer 32 - samen te stellen herleefde
weer, maar leidde nog niet tot resultaat". (BMG 74 (1983) XIV).
Niet lang daarna, In 1984, kwam zo'n (voorlopig) resultaat wel tot stand, doordien het bestuur
alstoen ons medelid de heer mr. J.Drost, in Gelre-kring én daarbuiten reeds bekend als samenstel-
ler van de Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815 (Zutphen, 1982, Werken Stichting tot uitgaaf
der bronnen van het oud-vaderlands recht no. 8), bereid vond de uitvoering van dit veeljarige
project op zich te nemen. Met volharding en grote toewijding occupeerde hij zich acht jaar lang in
stilte en afzondering met dit grote en solistische werk, waarin menig ander na kortere of langere
tijd vastgelopen zou zijn. Op de ledenvergaderingen van de afgelopen jaren werd door het bestuur
regelmatig met erkentelijkheid melding gemaakt van het onverdroten 'voortploegen' van mr. Drost,
van zijn alsmaar groeiende fichesverzameling, die pas in het eindstadium in de computer kon
worden ingevoerd. Maar deze periodieke informatie, die noodzakelijkerwijze summier moest zijn,
was naar haar aard weinig geschikt om buitenstaanders een goed idee te geven van de omvang
en de preciese aard van zijn werkzaamheden en van alle problemen en probleempjes, die daarbij
overwonnen moesten worden.
Thans, nu het zover is, nu het resultaat van dat jarenlange zwoegen in gedrukte vorm verschenen
is, kan elkeen, die deze index doorbladert, wel degelijk bevroeden welk een inspanning, volhar-
ding en toewijding nodig zullen zijn geweest om dit resultaat tot stand te brengen. Namens de
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vereniging Gelre zij mr. Drost dan ook grote erkentelijkheid betuigd voor zijn veeljarige, belangelo-
ze inzet voor dit project en worde hij van harte gecomplimenteerd met het resultaat ervan. Deze
erkentelijkheid geldt uiteraard mede de successieve en respectieve begeleiders van de werkzaam-
heden van de heer Drost, die in diens 'Ten geleide' genoemd worden, het Rijksarchief in Gelder-
land, dat hem gastvrij onderdak en de nodigde faciliteiten verschafte en - last but not least - het
Provinciaal Bestuur van Gelderland, dat ten laste van het Fonds Publicistische Arbeid van onze
provincie financiële steun voor het drukken en uitgeven van deze index verleende.
Het stemt tot voldoening, dat nog vóór het over vijf jaren te vieren eeuwfeest van de provinciaal-
historische vereniging Gelre het overgrote deel van haar 'Bijdragen en Mededelingen' grondig
ontsloten en toegankelijk gemaakt is door een tweeledig, handzaam en zeer gedetailleerd
'toegangsapparaat': de als 'Werk' no 20 in 1938 verschenen en veertig delen uit de periode 1898
tot en met 1937 omvattende 'Index-Brinkerink' en de thans als 'Gelre Werk' no 40 beschikbare, 38
delen uit de periode 1938 tot en met 1987 omvattende 'Index-Drost'. Moge van deze nieuwe index
een niet minder veelvuldig en profijtelijk gebruik gemaakt worden als van de vorige. Goede
tradities mogen best voortgezet worden. Besloten zij daarom met de wens, dat te zijner tijd als
'Gelre-Werk' no 60 een tweede vervolgindex op de alsdan sinds 1987 verschenen delen mogen
volgen.

O. Moorman van Kappen,
Voorzitter Gelre.
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Ten geleide.

Bij het samenstellen van deze Beredeneerde Index op de Bijdragen en Mededelingen van de
Vereniging Gelre, als vervolg op die welke is verschenen in 1938, ben ik grote dank verschuldigd
aan de initiatiefnemer tot dit in 1984 begonnen werk, drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der
Oije. Gedurende ruim een jaar, tot zijn vertrek in 1985 naar Rotterdam, heeft hij met goede raad en
daad mij begeleid.
Zijn taak werd overgenomen door mr P.J.W. Beltjes, die eveneens met grote toewijding en met zijn
vele kennis van Gelre's recht en geschiedenis mij terzijde heeft gestaan bij de gedurig te nemen
beslissingen. Ik denk dan ook met dankbaarheid terug aan de goede en prettige samenspraken,
die er met hem zijn geweest.
De rijksarchivaris in Gelderland en bestuurslid van de Vereniging Gelre, dr F. Keverling Buisman,
wil ik van harte danken voor de aan mij verleende faciliteiten ten Rijksarchieve alsmede de
daadwerkelijke bemoeienis en zorg, die voor de totstandkoming van deze index onmisbaar waren.
De Provinciaal Inspecteur der Archieven, tevens secretaris van de Vereniging Gelre, dr F.W.J.
Scholten, wil ik danken voor zijn betrokkenheid en bemiddeling, waar dat nodig was.
Mijn oprechte en hartelijke dank gaat uit naar de systeem-beheerder, drs A.A.C. Jansen, die rustig
en onversaagd mij met het werk aan de index op de computer vertrouwd heeft gemaakt.

Arnhem, december 1991. J. Drost
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Toelichting tot de Index.

Enige aanwijzigingen bij het gebruik van de Beredeneerde Index op namen van personen,
plaatsen, alsmede van zaken voorkomend in de Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging
Gelre vanaf 1938 - 1987 (XLI - LXXVIII).
Deze Index van 50 jaar Bijdragen en Mededelingen als vervolg op de in 1938 verschenen index
bevat niet alle daarin voorkomende namen van personen en plaatsen, doch alleen die welke naar
het inzicht van de samensteller in de desbetreffende bijdrage van belang zijn of anderzins
aandacht verdienen. Indien bij een bijdrage is gevoegd een index of lijst van namen, zoals in een
aantal gevallen bij de beschrijving van grafzerken, lijsten van goud- en zilversmeden, dan wordt
naar zulk een lijst of index verwezen.
De personen zijn op hun familienaam geïndiceerd, regerende vorsten op hun voornaam. Adellijke
titels van vóór 1814 zijn niet opgenomen, behalve: prins, hertog of graaf (in 1814 Instelling van de
Hoge Raad van Adel). Academische titels worden, voor zover ze bekend zijn, wél vermeld.
In navolging van de in 1938 verschenen index, is er geen afzonderlijk register van "zaken" opgeno-
men, deze categorie -ruimschoots aanwezig- is verweven met de lijst van persoons- en plaatsna-
men.
Om de plaatsnamen -vooral die van de grote steden- te ontlasten van een te lange tekst, wordt ten
gunste van de overzichtelijkheid, alsmede ten dienste van de gebruiker die een bepaald onder-
werp bestudeert, verwezen bij de plaatsnaam naar het betreffende onderwerp. Indien grote huizen,
kastelen of kloosters bij een stad of dorp gelegen zijn, wordt bij de plaatsnaam verwezen naar de
naam van het betreffende gebouw of klooster, anders worden deze objecten bij de plaatsnaam
zelve behandeld.
Niet alle geslachten, die in een kasteel of een groot huis hebben gewoond, worden genoemd,
alleen die families of personen welke een rol vervullen in de bijdrage of die er ca. 50 jaar hebben
gewoond.
Archeologische vondsten en opgravingen worden vermeld onder de naam van de vindplaats. De
jaarverslagen van de Monumentencommissie der Provincie Gelderland, de Gelderse Archeolo-
gische Stichting (voorheen de Stichting tot Bescherming van Praehistorische cultuurmonumenten
in Gelderland) en de Archeologische Kroniek van Gelderland zijn tot en met deel LXVIII (1974/75)
in de Bijdragen en Mededelingen verschenen en verwerkt in deze index, alsmede de verslagen der
Algemene Vergaderingen van de Vereniging Gelre tot en met deel LXXIV (1983). De verwijzing
naar de bladzijden wordt evenals in het betreffende boekdeel in Romeinse cijfers vermeld. De
Archeologische Kroniek van Gelderland is opnieuw in de Bijdragen en Mededelingen van 1986
opgenomen, nu aan het einde van ieder boekdeel in Arabische cijfers en vanaf dat jaar weer in
deze index verwerkt.
De volgorde der trefwoorden is zoveel mogelijk alfabetisch-lexicografisch, waarbij zoveel mogelijk
de letters zijn gescheiden, zoals de C en de K, de S en de Z, vervolgens eerst de l, dan de IJ als
één klinker, daarna de J.

Bij de samenstelling van de tekst onder een trefwoord is deze volgorde aangehouden:
1. Tekst van min of meer algemene aard.
2. Aan het einde van elke tekst wordt steeds de volledige vindplaats vermeld.
3. Kerken, kloosters, gast- en weeshuizen.
4. 'Voorwerk" (bladzijden met Romeinse cijfers).
5. Verwijzingen.
6. Boekaankondigingen.

De lijst van afbeeldingen vormt het tweede gedeelte van de index. Afbeeldingen en facsimiles,
munten, portretten en zegels zijn rechtstreeks zonder verwijzing onder deze trefwoorden gebracht.
Bij de plaatsnamen vindt men wel een verwijzing naar kaarten en molens.



Tevens is een trefwoord "groepfoto's" ingevoerd, vanwege het feit dat sedert geruime tijd groepfo-
to's zijn opgenomen, waarvan de namen van personen niet altijd of nauwelijks bekend zijn.
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Lijst van Afkortingen.

A.A.G. - Afdeling Agrarische Geschiedenis van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Afb. - Afbeelding.
B.A.I. - Biologisch Archeologisch Instituut te Groningen.
G.A.S. - Gelderse Archeologische Stichting.
Gld. - Gelderland.
Hof - Hof van Gelre en Zutphen.
O.B. - Stichting Arnhemse Openbare en Wetenschappelijke Bibliotheek te Arnhem.
Pred. - Predikant.
Rekenkamer - Rekenkamer van Gelre en Zutphen.
R.A.G. - Rijksarchief in Gelderland.
S.O.D. - Stichting Oudheidkundig Depot.
teg. - tegenover.
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PERSONEN, PLAATSEN EN ZAKEN





Aalten, (Aladna, Aladon, Alethe, Alethnin, Al-
ten),

gericht van Lohn te A., LVIII (1959) 11-24 pas-
sim; archeologische vondsten, LVII (1958) XII;
vondst neolithische voorwerpen, LVI (1957)
XXXII; vondst visgraatbeker, LIV (1954) XXIX;
vondst urnen Vroege Bronstijd (buurschap
Dale), LUI (1953) XXIX.

Aalten, boekaank.:
E.M. Smilda, Twee eeuwen tussen es en Slin-
ge. De geschiedenis van de koperslagers in
de Peperstraat te Aalten, LXI (1962/64) 371.

Aamschot, hoeve onder Borculo,
pastorie en kosterij van Eibergen ontvangen
tot in 1646 inkomsten uit deze hoeve, LXVII
(1973) 28.

Aardbevingen,
waargenomen te Nederhemert in 1755, 1756
en 1760, LXV (1971) 84,92.

Aardewerk.
Zie: Arnhem, boekaank.

Aardewerkfabriek,
te Arnhem (1760-1770) van Johan van
Kerckhoff, de locatie daarvan, U (1951) 12,13.

Abbing, goed,
onder Twello, in bezit van het geslacht Van
Apeldoren tot Duistervoorde, LVII (1958)
150,152.

Abcoude, geslacht,
leden van dat geslacht beleend met de juris-
dictie over goederen onder Rhenen, LX
(1961) 108,109.

Abdije, de,
hofstede te Ophemert, LXV (1971) 12.

Abdinkhof, abdij te Paderbom,
gesticht door bisschop Meinwerk, voor de
stichting waren onder meer bestemd: een
hoofdhof met horigen en de moederkerk van
Tuil en de kapellen te Nieuwaal, Hellouw,
Haatten en Gameren, LXV (1971) 1; schen-
king aan de abdij van goederen, waaronder
die te Renkum, door bisschop Meinwerk van
Paderbom, LXVII (1973) 4.

Abel, Florian,
schilder, ontwerper van de reliëfs voor de
cenotaaf van Maximiliaan van Oostenrijk in de
Hofkirche te Innsbruck, beeltenis van hertog
Karel van Gelre op één der reliëfs, LIX (1960)
146.

Abtspol, de,
onder Varsseveld, LVIII (1959) 56.

Achele, Jehan van,

stadsbode te Arnhem, LVI (1957) 77.
Achterhoek en Lymers, boekaank.:

A.H.G. Schaars, Boerentermen in Achterhoek
en Lijmers, LXIX (1976/77) 282.

Achterhoek, boekaank.:
F.A.M. van Gorkum, W. Albers, J. Harenberg
e.a., Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 9
(1986), LXXVll (1986) 130,131.

Achterhoek, boekaank.:
H. Krosenbrink C. Hettinga, B. Visser, Het ver-
geten bataljon: het Dutch National Battalion
en zijn mensen, LXXV (1984) 177-179.

Acronius, Johannes,
pred. te Groningen, LXXl (1980) 91,97..

Adolf van Egmond,
hertog van Gelre, 1439-1477, zijn horoscoop,
bijzonderheden over handschriften en publi-
caties van de horoscoop, LXX (1978/79)
36-44.

Adolf van Egmond, hertog van Gelre,
evenals zijn vader, hertog Arnold, en zijn
zoon, hertog Karel, niet beleend met Gelre en
Zutphen volgens het memorandum betreffen-
de de rechten van de Rooms-Koning op Gel-
derland (1493), LV (1955/56) 188-192; zijn
smeekschrift in 1470 aan paus Paulus II om
de Nijmeegse parochiekerk van St. Steven tot
kapittelkerk te verheffen ingevolge de laatste
wilsbeschikking van zijn echtgenote Cathari-
na van Bourbon, LXXVI (1985) 36,37; zijn
verblijf in Vlaanderen, gesneuveld in 1477 bij
Doornik, zijn Bourgondische politiek, conflic-
ten daaruit volgend tussen Gelre en Bourgon-
dië van 1477-1483, LIX (1960) 49-138 passim;
in 1477 te Doornik (België), in de Notre Dame
ald. begraven, gegevens over de plundering
van zijn graf in 1566, LV (1955/56) 193-196.

Adolf, hertog van Berg,
geschil met Arnold van Egmond over diens
aanspraken op het hertogdom Gelre en graaf-
schap Zutphen, LV (1955/56) 188,189.

Adolf, hertog van Kleef,
geschil met de aartsbisschop van Keulen over
het bezit van de stad Soest (Dld.) en de Mun-
sterse bisschopsopvolging in 1450, zijn pro-
Bourgondische politiek, L (1950) 1-22 passim.

Aelderinck,
goed onder Warnsveld, in bezit van de St. An-
tonie Groote Broederschap te Zutphen, XLIII
(1940) 181,185,187,189,220. met afb.

Aelhuijsen, Johannes,
rector te Tiel, LXXVll (1986) 83.



Aels, Udo,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
105,106.

Aelssen, Udo,
provisioneel regent van Doesburg, LXXII
(1981) 152.

Aelst, Otto Jansz. van,
exploitant van de eendenkooi te Gellicum, de
afrekening (mei 1674) tussen hem en de
bezitter, Gijsbert van Tengnagell, heer van G.
en met mr Johan van Outheusden, zijn geld-
schieter, LXXV (1984) 163-165.

Aerd, Henric van,
zijn zegel aan een oorkonde uit 1454 betrek-
king hebbend op Herwen, XLI (1938) 214.

Aerdt.
Zie: Herwen en Aerdt.

Aertsen, Johan,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 157.

Aertss., Henrick,
molenmeester te Utrecht, LXVI (1972) 217.

Aetsack, Gerrit,
schepen en raad van Zutphen tot 1565, LXV
(1971) 70-75.

Aetsack, Johan,
schepen van Zutphen, LXV (1971) 62.

Afferden,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 127,128.

Afferden, Gerlaoh Anselmi van,
schildknaap, stichter van de St. Pietersvicarie
in de kerk te Bergharen, LXVIII (1974/75)
124,129.

Agache, Micheas,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen,
LXXII (1981) 82,85.

Aggeus, Augustijn,
arts van hertog Karel van Egmond, getuige bij
het maken van het testament van hertog Karel
in 1538, L (1950) 24.

Agnieten molen, St.,
op de St. Jansbeek te Arnhem, LIX (1960)
191.

Ahaus, Johan van,
verkoop van zijn deel in de Lohnse erfenis
aan de bisschop van Munster, LVIII (1959) 98.

Ahaus, Otto van,
verkoop van de burcht Bredevoort en de
heerlijkheid Lohn aan de bisschop van Mun-
ster, LVIII (1959) 98.

Akademie van Beeldende Kunst.
Zie: Tekenschool.

Aken,
proces van het kapittel van St. Maria ald. met
Erkelenz voor de Raad van Venlo, LVI (1957)
102,103.

Aken, Arnold van.
Zie: Limburg, Arnold van; Limburg, geslacht
(Van).

Alberts, prof. dr W. Jappe, 1900-1987,
een woord te zijner herinnering, 2 portretten,
LXXVIII (1987) 7-12.

Albertus, bisschop van Lijfland,
inwijding door hem van de nieuw gebouwde
kapel van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem na de brand van ca. 1200, LVIII (1959)
34.

Alchemie,
de graaf van Saint-Germain was vermaard in
deze wetenschap, tot deze kringen behoor-
den o.a. ook Pontanus en Boerhaave evenals
Hennen Venraid, die aan het hof van Karel
hertog van Gelre was verbonden, XLIV (1941)
109.

Aldegrever, Heinrich,
vervaardiger van een portret van Willem II,
hertog van Gelre, Gulik, Kleef en Bergh, LIX
(1960) 149,150; gravure met het portret van
hertog Willem II met wapenafbeeldingen,
waaronder dat van het graafschap Zutphen,
LXVI (1972)57; LX (1961) 67.

Aldenburg, Charlctte Sophie gravin van,
vrouwe van de Doorwerth, Varel en Knyphau-
sen, geh. met Willem Bentinck, heer van
Rhoon en Pendrecht, de langdurige twist om
het bezit van kasteel de D. c.a., haar collectie
klassieke munten, haar testament, LXII
(1965/67) 247-254.

Alem,
Romeinse muntvondst en de beschrijving
ervan, LVIII (1959) 120,121,125,126; restaura-
tie en bestemming Ned. Herv. kerkgebouw,
LIX (1960) XIV.

Alertsz, Henric,
stadsbode van Arnhem, LXVII (1973) 54,55.

Al men,
collatierecht van de pastorie van A., LXI
(1962/64) 208-212; pastoors van de 14e tot
eind 16e eeuw, 185-187; overgang naar de
Reformatie, 191-195; de op 2 kerkklokken
voorkomende namen, 196, 197; oorlogsge-
weld in de 16e eeuw, LXI (1962/64) 185-207;
avondmaalszilver vervaardigd door Salomon
Lamberts, LIV (1954) 240; huis de Ehze, het



erfmarkerichterschap van de marken Al men
en Harfsen daaraan verbonden, XLII (1939)
126,131,132.

Almen, hof te,
goed onder A., LXI (1962/64) 210.

Almen en Gorssel, richterambt,
verklaring betreffende de grensscheiding met
het richterambt Warnsveld, XLII l (1940)
232-234.

Almen en Harfsen, marken van,
vergaderingen, 122-145; vermelding van de
gewaarde erven van Harfsen, 126; het erfelijk
markerichterschap, 126-132; bestuur en be-
ambten, 132-136; grenzen, grensgeschillen
tussen de geërfden van A. en H. en die van
Eefde, 136-138; onderhoud van wegen, be-
ken, bruggen en duikers, 138-141; 2 toren-
klokken en een uurwerk voor de kerk van A.,
141-149; lijst van de in het karspel A. en H.
gelegen goederen, 143,144; pastoors, predi-
kanten, 152-155; kosterij en school, 155-158;
medische en veterinaire zorg, 158-160;
brandweer, 160; begraafplaats, 160-162;
zandverstuivingen, 162,163; eigendommen
en inkomsten, 163-168; waarrechten,
168-173; oorlogstijden, 173-175; XLII (1939)
121-186.

Alphen,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 128.

Alphen, Elbert van,
ambtman van Kleef, LXXVI (1985) 25.

Altdorfer, Albrecht,
vervaardiger van houtsneden in de
Triumphzug" van keizer Maximiliaan, de
daarin voorkomende standaarden met het
wapen van Gelre en dat van Zutphen, LXVI
(1972)46. met afb.

Altena, Willem van,
verkrijgt van graaf Otto II de lage heerlijkheid
Rodengoie, LXX (1978/79) 3.

Altforst, buurschap onder Appeltem,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 128; ontdekking van tufste-
nen muurfunderingen naast en onder de
boerderij Monnikenwoerd, waarschijnlijk
overblijfselen van de proosdij van Berne,
gesticht aldaar in de 12e eeuw, LXVI (1972)
LVIII;

Altforst, Johannes van,
pastoor te Maasbommel, rector van een vica-
rieteM., LXVIII (1974/75) 134.

Alvema, buurschap onder Wijchen,
prehistorische aardewerkvondsten en resten
van bewoning uit het Laat Neolithicum, de
Midden Bronstijd en de Vroege Uzertijd,
LXXVII (1986) 141. met afb.; LIV (1954) XXI.

Ambtsmisdrijven.
Zie: Donck, Johan van der.

Amerongen, boekaank.:
A.W.J. Mulder, Het kasteel Amerongen en zijn
bewoners, XLIX (1949) 354.

Amerongen, Peter van,
provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Ammerzoden, heerlijkheid, kasteel,
door het huwelijk van Walravina van Broek-
huizen met Otto van Arkel in bezit van het
geslacht Van Arkel gekomen in 1495, haar
tweede echtgenoot Herman van Wachten-
donk verkocht A. aan graaf Hendrik van Nas-
sau, waaruit een proces volgde, de. Grote
Raad van Mechelen wees A. toe aan de Van
Arkels; in 1590 werd het kasteel door brand
getroffen, 79; tot het overlijden van Thomas
Walraven van Arkel in 1692 is A. in het ge-
slacht Van Arkel gebleven, daarna in bezit
gekomen van zijn achterneef Johan Ferdi-
nand van Lichtervelde, XLV (1941) 77-86.

Ammerzoden, kerk,
een bedevaartplaats voor de H. Quirinus, LV
(1955/56) 34.

Ampsen,
schutterszilver, LIV (1954) 232,233.

Amstel, Amoldus van,
tot 1547 schepen en raad van Zutphen, LXV
(1971)68.

Amsterdam,
grafzerk in de Oude kerk van Geertruid van
Steenbergen, geh. met Adolf van Gelre, zoon
van Karel van G., bijgenaamd de Oude.(in de
genealogische tabel komt zij per abuis als
Anna van S. voor), LVI (1957) 199,200. met
afb.

Andelst,
aardewerkvondsten mogelijk uit de Ijzertijd,
LXV (1971) XVII,XVIII. met afb.

Anderlecht, Andries van,
landdrost van het graafschap Zutphen, schol-
tisvan Lochem in 1569, LXXII (1981) 187,188;
gouverneur van Tiel, brieven door hem ge-
schreven betreffende de belegering van kas-
teel Waardenburg in 1573/74, LXI (1962/64)
135-144.



Andreae, D.J.,
directeur van de H.B.S. te Wageningen, lid
van een commissie tot oprichting van een
landbouwschool te W., LXVIII (1974/75) 178,
181.

Andringa de Kempenaer, Regnerus Livius van,
landdrost van Friesland, daarna prefect van
het Departement van de Boven-IJssel, zijn
poging tot oprichting van een departementaal
dagblad, zijn betrokkenheid bij de oprichting
van een veeartsenijschool te Zutphen,
(1808-1813), LXXII (1981) 192,194,213; LXX
(1978/79) 122,124.

Anfrieds, geslacht der,
hun grondbezit, XLVIII (1946) 15-25 passim.

Angeren,
vondst Frankisch potje met kralen van glas-
pasta, aankoop door de G.A.S., LVI (1957)
XXXII.

Angeren, Johan van,
schepen van Arnhem in 1399, LXVII (1973) 26.

Angerenstein, landgoed bij Arnhem,
ontginningen in de 19e eeuw door J. baron
van Pallandt van Walfort, LXXIV (1983) 117,
118.

Angerlo,
Ned. Herv. kerk, bouwgeschiedenis en opgra-
vingen, LI (1951) 11,12; vondst van 2 potten
met crematieresten en aardewerkfragmenten
(Ijzertijd), LXVI (1972) XLIV. met afb.

Angerlo, Gerard van,
schepen van Arnhem, medepachter van het
veerschip bij Arnhem in 1322, LXXVI (1985)
11.

Anholt,
kerk gewijd aan St. Pancratius, LVIII (1959)
61.

Anna van Oostenrijk,
vierde echtgen. van koning Philips II, haar
ontvangst en verblijf te Nijmegen van 14 tot 17
aug. 1570, de verwelkoming te N. door o.a.
een afvaardiging van de Staten van Henegou-
wen, een geschenk aan haar aangeboden,
LXVIII (1974/75) 161-164.

Ansfried, bisschop van Utrecht,
stichter van de Benedictijnerabdij op de Ho-
genhorst bij Amersfoort (Heiligenberg), welke
verplaatst is ca. 1050 naar Utrecht en aldaar
bekend onder de naam St. Paulusabdij, dota-
tie van een vijftal kerken door de bisschop
aan de abdij, LXV (1971) 14,16.

Anthonisz., Adriaen,

burgemeester van Alkmaar, vestingbouwkun-
dige, zijn concept-plan uit 1584 voor het mo-
derniseren van de vesting Wageningen, XLII
(1939) 50.

Antoing, Ailbertus,
stichter van de abdij Rolduc in 1104, zijn ver-
wanten, XU (1938) 1,2.

Anton, hertog van Bourgondië en Brabant,
ontwikkeling Brabantse, later Bourgondische
politiek, conflicten, intriges, gebiedsuitbrei-
ding t.a.v. Gelderland 14e begin 15e eeuw,
beleg van Batenburg, XLV (1942) 1-54 pas-
sim.

Apeldoorn,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie bij A.
en omliggende buurschappen, diverse ar-
cheologische vondsten, LXIII (1968/69) 1-30.
met afb.; bolwerk of bolhuis de Doorvaart
onder A., een strategisch punt in de Gelders-
Bourgondische oorlog, LXI (1962/64)
121-127. met afb.; herberg de Papegaey, een
voorval ald. met een daaruit voortvloeiend
proces in 1695, LX (1961) 184; tynsen, novale
tienden, en het goed Ritbroek in bezit van het
geslacht Van Apeldoren tot de Poll, LVII
(1958) 183,187; exploitatie van een zeemsmo-
len op de Grift ca. 1615, XLVIII (1946) 175; het
pastoriegoed Wachteveld door incorporatie
aan het kapittel van St. Marie te Utrecht geko-
men, XLVI (1943) 4; de mislukte aanval door
Duitse soldaten in Spaanse dienst in 1578,
LXVIII (1974/75) 83-85; het geslacht Van Apel-
doren en het gemeentewapen van A., LVII
(1958) 132-134,139; schenking aan de GAS.
van archeologische vondsten, LIX (1960)
XXV,XXVI; onderzoek ijzerindustrie in het
Orderbos door J.D. Moerman, alsmede een
botanisch onderzoek, LVI (1957) XXX; vondst
ijzerslakken en fragmenten van smeltovens in
het Orderbos, LVI (1957) XXXII. Zie ook: het
Woudhuis; Molens, boekaank.

Apeldoorn, boekaank.:
C.J.C.W.H. Arnold, Apeldoorn in opkomst. De
ontwikkeling van dorp en gemeente in de eer-
ste helft van de negentiende eeuw. Gelderse
Historische Reeks, deel l, LXVII (1973)
157,158.

Apeldoorn, hof te,
één der 4 zetelhoven op de Veluwe van het
kapittel van St. Marie te Utrecht, XLVI (1943)
4,5.
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Apeldoren, geslacht Van, te Deventer,
familiewapen, 132,144,150,151; leden van dat
geslacht lid van het lakenkopersgilde, 133,
134; genealogische tabel, 135; hun bezittin-
gen en familierelatie, 136-151. LVII (1958)
131-151.

Apeldoren, Goswinus van,
richter en schepen van Deventer, LVII (1958)
141,142.

Apeldoren, Henrlcus van,
schepen van Deventer, schout of richter,
zegelt een oorkonde aangaande het klooster
Ter Hunnepe, borg voor de bisschop van
Utrecht, LVII (1958) 138,139.

Apeldoren, Herman van,
hulder bij de belening van tienden te Herteler
en Zelvolden in de buurschap Teuge, LVII
(1958) 144.

Apeldoren, Jacob van,
zijn proces In 1603 met Otto van Essen voor
het Appellationsgericht van Zutphen, LXVI
(1972)118-120,124.

Apeldoren, Johan van,
vicaris van de O.L. Vrouwe-vicarie te Wilp, LVII
(1958) 159.

Apeldoren, Johannes van,
pastoor of vicarius van de kerk te Zwolle,
kanunnik van de St. Lebuinuskerk te Deven-
ter, schenking van land in Terwolde aan dit
kapittel, LVII (1958) 137,138.

Apeldoren tot Duistervoorde, geslacht Van,
afstammelingen van de in oorsprong te De-
venter gevestigde tak, hun bezittingen, ge-
nealogische tabel, LVII (1958) 152-173.

Apeldoren tot de Poll, geslacht Van,
afstammelingen van de in oorsprong geves-
tigde tak in Deventer, Sweder van Apeldoren
tot de Poll, de eerste van deze tak, zijn nako-
melingen en hun bezittingen, genealogische
tabel, LVII (1958) 173-189.

Apeldoren tot de Poll, dr Assueer van,
raad van Gelre en Zutphen, landdrost van
Veluwe (1619-1643), erfholtrichter van de
LJerder- en Speldermark onder Apeldoorn,
collator van de H. Kruis-vicarie te Voorst, zijn
bezittingen, geschil met geërfden van de
mark Ugchelen, LVII (1958) 183,184.

Apeldoren tot de Poll, Dirck van,
rentmeester van het geseculariseerde kloos-
ter St. Hieronymusberg te Hulsbergen onder
Heerde, LVII (1958) 174.

Apeldoren tot de Poll, Frans van,

erfholtrichter van het Beekbergerwoud en de
Lierdermark, richter van Nijbroek, gecommit-
teerde ter Staten-Generaal en ter Admiraliteit
van het Noorderkwartier, erfpachter van het
goed Ritbroek te Apeldoorn, LVII (1958) 187.

Apeldoren tot de Poll, Hendrik van,
ambtsjonker van Voorst, beleend met het
goed Heriemaat in Wamsveld, LVII (1958)
186.

Apelteren, Henrick,
heer van Persingen, burggraaf van Nijmegen.
LXIX (1976/77) 25.

Apelteren, Robert van,
burggraaf van Nijmegen, LXIX (1976/77) 25.

Apeltoern, Derickvan,
rentmeester van de conventsgoederen
St. Hieronymusberg te Hulsbergen, LXVIII
(1974/75) 199.

Apherdianus, Petrus,
rector Latijnse School te Harderwijk, LXVII
(1973) 62.

Appel, hof te,
onder Nijkerk, in bezit van de St. Vitusabdij te
Hoog-Elten, uitspraak van het gerecht ald. en
de beroepsprocedure voor het Hof te Arnhem
aangespannen door de abdis, LVI (1957)
68,69,75.

Appellationsgericht,
van het graafschap Zutphen en zijn voorge-
schiedenis, LXVI (1972) 107-122. Zie ook:
Klaarbanken.

Appeltem,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieên,
LXVIII (1974/75) 128,129.

Appeltem, huis,
herinneringen van C.H. barones van Lynden
aan het leven op het huis A. in het midden der
19e eeuw en aan jkvr. H.A.A.S.H. gravin van
Rechteren, LX (1961) 209-218. met afb.

Appeltem, Daniël van,
beleend met de heerlijkheid Horssen in 1379,
Llll (1953) 20.

Appeltoorn, Assueris van,
Gelders gedeputeerde ter Staten-Generaal,
LXXII (1981) 106.

Aquilius, Henricus,
kroniekschrijver, zijn beschrijving van het
oude Gelderse wapen, LXVI (1972) 24-26.

Aquilius, Tilman,
stadssecretaris van Wageningen, LXXII (1981)
155.



Arbeidsenquête, (1890-1894).
Zie: Baksteenindustrie.

Archem, huis onder Ommen,
een uurwerk ald. van Goslink Ruempol, geda-
teerd 1751, LXXIII (1982) 78-83. met afb.

Archiefwezen,
de totstandkoming van het Rijksarchief in Gld.
1876-1877, LXIX (1976/77) 235-255; rumoer
rond de benoeming van mr A.C. Bondam tot
rijksarchivaris in Gld. in 1905, LXVI (1972)
189-196; archiefinventaris van 1801, aanwezig
in het oud-archief van de gemeente Zutphen,
van documenten afkomstig van het klooster
Bethlehem bij Ooetinchem en andere (niet
met name genoemde) geestelijke instellin-
gen, LXVI (1972) 118; archief van de graven
en hertogen van Gelre, eertijds bewaard in
het Hof te Arnhem, de kastelen te Grave,
Buren, Waardenburg, het Valkhof te Nijme-
gen, de burcht Nideggen en het slot Ham-
bach (Gulik), later in Düsseldorf, Mannheim
en München. Terugkeer Gelderse charters uit
Düsseldorf in 1941 en uit München in 1949,
LVIII (1959) 141-155. met afb.; archivalia van
het graafschap Buren en van het hertogdom
Gelre na een zwerftocht weer terecht in 1849,
XLIX (1949) 19-21; de archieven van het Pro-
vinciaal bestuur van bezet Gld. sept. 1944-mei
1945, LXXVII (1986) 128,129.

Ardesch, mr Engelbert George,
lid van de municipaliteit te Elburg, daarna
secretaris der municipaliteit van Nijkerk, later
schout, maire en tot 1849 burgemeester van
N., XLIX (1949) 241,242,252.

Arents, Jan,
hageprediker, zijn betrokkenheid bij de beel-
denstorm te Harderwijk in 1566, LXVI 11
(1974/75) 78.

Arkel, Jan van, boekaank.:
C.A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van
Utrecht. Bijdragen van het Instituut voor Mid-
deleeuwse Geschiedenis der Rijksuniversiteit
te Utrecht, XXXIV, LXV (1971) 200-204.

Arkel, Thomas Walraven van,
heer van Ammerzoden, Wordragen, Ter Lucht
en Ypelaar, de laatste van zijn geslacht (overl.
in 1692), legende over afstamming van het
geslacht Van Arkel, genealogische gegevens,
77-81; zijn huwelijk met Johanna Barbara de
la Kéthulle, 81,82; lijst van de in zijn biblio-
theek aanwezige boeken en de verkoop er-
van in 1694, 83; beheer van de heerlijkheid

Ammerzoden, 84-86, XLIV (1941) 77-86.
Armenzorg,

register van uitgaven gedaan te Warnsveld
over 1677-1686 aan o.a. slaven en gevange-
nen, passanten, militairen en oorlogsinvali-
den, intellectuelen, patiënten, opbouw van
verwoeste plaatsen, kerken en scholen, XLIX
(1949) 205-217; een belijdenis des geloofs als
voorwaarde voor ondersteuning van een
behoeftige, een meningsverschil tussen het
diaconiebestuur van de Waalse gemeente
van Arnhem en het Burgerlijk Armbestuur
ald., LXXI (1980) 154-158.

Arnhem, van koningsgoed tot stad,
toponymie, 1-3; waarschijnlijk geen castellum
en bewoning in de Romeinse tijd, mogelijk
een strategisch terrein als voorpost ten noor-
den van de Rijn tegenover Meinerswijk (ver-
moedelijk het castellum Castra Herculis), 3-5;
de St. Maartenskerk in de 15e eeuw gewijd
aan St. Eusebius, domeingoederen te A.
verworven door de St. Salvatorabdij te Prüm,
8,9; de hof van Prüm te A., 9-12; de hof van
het Arnhemse domein van Wichman, graaf
van Hamaland, 12-15; A. mogelijk begin 8ste
eeuw middelpunt van een groot domaniaal
complex (koningsgoed), koninklijke wegen,
18-21; regalia: munt-, tol- en veerrecht, als
herkomst van de rechten, die in later tijd wer-
den uitgeoefend, 21-25. LXXIV (1983) 1-40.
met afb.

Arnhem,
stadsrechten verleend door graaf Otto II in
1233, tolvrijdom voor burgers van A., maatre-
gelen ter bevordering van het handelsverkeer,
LXXVI (1985) 9-19; datering stadsrechtprivile-
ge van 13 juli 1233, LXXIV (1983) 41-49.

Arnhem,
de vroegste stadsrekeningen van A.
(1353-1417), een bronnenkritische beschou-
wing, op basis van stedelijke inkomsten zoals
o.a. de diverse accijnzen, LXXIV (1983) 50-72.

Arnhem, tussen 1665 en 1744,
van gesloten samenleving naar ontluikende
pluriformiteit en groei op basis van de kerkelij-
ke retroacta, i.c. doop- en trouwboeken,
65-72; huwelijkspraktijken en inwonertal,
72-83; bestaansmogelijkheden en bevol-
kingspolitiek, 83-97, (economie en conjunc-
tuur, 83-86, garnizoen, 86-90,94,95, bevol-
kingspolitiek, 90, burgerrecht en religie,
91-94. 4 grafieken, 4 staten, 4 bijlagen,
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LXXVIII (1987) 65-105.
Arnhem, groei van de bevolking van A. sinds

1815,
de eerste sexuele revolutie in de 19e eeuw,
133-135; demografische overgang in de 2e
helft der 19e eeuw, 135-137; bevolkingsgroei
door geboorte, sterfte, migratie en de ontwik-
keling van het economisch leven van
1818-1900, 137-150; groei van A. in de 20ste
eeuw en de tweede sexuele revolutie,
151-155. 3 grafieken, LXXIV (1983) 132-155.
met afb.

Arnhem,
de formatie van politieke partijen in A.
1880-1920, de veranderende samenstelling
van de gemeenteraad en de organisatie van
en de onderlinge verhouding tussen de diver-
se politieke stromingen. 4 tabellen en 2 sche-
ma's, LXXVII (1986) 101-127.

Arnhem, industrie en handel in A. van
1800-1980,
A. als woonstad in de 19e eeuw, 156-159;
aanzet tot industrialisatie begin 20ste eeuw,
159-162; ca. 1920 aanleg van een industrie-
terrein in de Broekpolder, 163-167; vestiging
van industrieën 1930-1940, 167-174; herstel
en groei van de industrie na 1945, 174-178;
crisis en recessie in de jaren zeventig,
178-181; geschiedenis van de vakbeweging
in A., 181-187, LXXIV (1983) 156-187. met afb.

Arnhem, monumenten en parken, 1933-1983,
de Voorlopige lijst der Nederlandsche monu-
menten van geschiedenis en kunst, totstand-
koming in 1917 van de Gelderse lijst,
188-191; bescherming van monumenten in
de periode 1940-1945, 189-191; restauratie
en sloop 1945-1964, 191-196; parken en
singels tot ca. 1960, 196-200; monumenten,
parken en parken als monumenten,
1961-1983, 200-204, LXXIV (1983) 188-204.
met afb.,

Arnhem,
de ruimtelijke ontwikkeling in de eerste helft
van de 19e eeuw, afbraak van de vestinggor-
del, aanleg van singels en bouw van villa's,
LXXIII (1982) 126-129.

Arnhem,
ontginningen van heidevelden in de gemeen-
te Arnhem in de 19e eeuw, LXXIV (1983)
103-131. Zie ook: Ontginningen.

Arnhem, Raadkamer,
ingesteld door Karel de Stoute in 1473, func-

tionarissen, politiek-administratieve en jus-
titiële werkzaamheden, vestiging aanvankelijk
in het hof van Batenburg te A., later in het
hertogelijke hof, LVI (1957) 58-75,98.

Arnhem, Schuttersgilden,
schuttersgilden St. Antony, St. Jan, de Kra-
niers, de Klingelbeek, XLVII (1944) 117,118.
Zie ook: Gilden en schutterijen.

Arnhem,
beschrijving van een nog onbekende aquarel
uit de 18e eeuw, vervaardigd door Hendrik
Hoogers, met een gezicht op A., LXVI (1972)
175-188. met afb.

Arnhem, Duivelshuls,
huis van Matten van Rossem, voorkomend in
het reisverslag (1790) van J. (van Gesseler)
de Raadt, LXIV (1970) 157,158.

Arnhem, St. Janspoort,
spreuk op de poort over hertog Karel van
Gelre, LIX (1960) 146.

Arnhem,
vondst 285 zilveren munten uit de 12e eeuw,
LI (1951) 121-148; Romeinse muntvondst,
LVIII (1959) 123.

Arnhem,
archeologisch onderzoek in de stad, een
belangrijke muntvondst en de locatie van de
Arnhemse aardewerkfabriek van Johan van
Kerckhoff (1760-1770), LI (1951) 12,13.

Arnhem,
de laatste brief en het overlijden van Sir Philip
Sidney in 1586 te A., LV (1955/56) 197-200.

Arnhem,
loop van Rijn en IJssel vóór 1536, XLVII
(1944) 2-5.

Arnhem, tol te,
oorkonde verplaatsing van de tol van A. naar
Lobith, LVIII (1959) 145.

Arnhem,
geboorte van een duivelsgedrocht in 1575 en
andere soortgelijke voorvallen, LXI (1962/64)
93-117. met afb.; LUI (1953) 299,300.

Arnhem, de G root e sociëteit,
voorkomend in het reisverslag (1790) van J.
(van Gesseler) de Raadt, LXIV (1970)
155-163; sociëteit "Turpius", opgericht waar-
schijnlijk in 1763, verklaring van de naam
Turpius", namen van directeuren, huisvesting
van de sociëteit, de opheffing ervan, stichting
in 1809 van de Groote Sociëteit, LXIV (1970)
145-148.



Arnhem, Bibliotheken,
de Openbare Bibliotheek, haar ontstaan,
bestuur en beheer, 25-125; inhoud der biblio-
theek, 125-153; de oudste bestanddelen zijn
de tijdens de hervorming door de stad A.
verworven incunabelen en post-incunabelen
uit kloosters en kerken, 126-131; handschrif-
ten, 131-133; boeken ten dienste staande van
de stadsregering, 36-38,41-81,133-138; ver-
volgens afkomstig van de volgende bibliothe-
ken: van de Hogeschool te Harderwijk
(gedeeltelijk), 56-71,76,140-142; het Hof,
33-36,143,144; het Provinciaal Gouverne-
ment, 33-36,144-146; het genootschap De
Geldersche Maatschappij voor Geschied- en
Letterkunde onder de zinspreuk "Prodesse
Conamur", 73,74,90,146,147; de "Regtsge-
leerde" bibliotheek, 92,147; de Commissie
van Landbouw in Gld., 90,92; de Kamer van
Koophandel, 92; de Nederl. Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst afd. Arnhem
(Geneeskundige Kring), voor een deel over-
gedragen aan het Diaconessenhuis te A.,
106,116,117; het Natuurkundig genootschap
Tot Nut en Vergenoegen" (Wessel Knoops),
81,124; het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem (deels ondergebracht bij het R.A.G.),
98,111-114, 132; het Broederenklooster te A.,
28; het klooster Monnikhuizen bij A., 27-30,
39; het St. Catharinaegasthuis, 28; de Grote
of St. Eusebiuskerk, 83,84,129-131; van mr
W.H. Dullert, 109-111,114,116,147,148; mr
J.W. Staats Evers, 119,148,149; mr D. Tulle-
ken, 43-140 passim; mr Alexander VerHuell,
98-153 passim; aankoop van de handschrif-
tenverzameling van mr G. van Hasselt (voor
een deel overgedragen aan het Gemeentear-
chief te A.), 101,111,112, XU (1938) 25-153.
met afb.

Arnhem, Bibliotheken,
catalogi van de bibliotheek van het voormali-
ge Hof Provinciaal van Gelre en Zutphen, LXII
(1965/67) 60.

Arnhem, Boekdrukkunst,
opkomst ca. 1580, namen van drukkers, ge-
schillen met het stadsbestuur, XLI (1938)
39-41; twee eeuwen boekdrukkunst met een
overzicht van Arnhemse drukkers, boekver-
kopers en uitgevers vanaf 1581-1800, LXXIV
(1983)73-102. met afb.

Arnhem, Leesmuseum,
oprichting, doelstelling en bijdrage tot ontwik-

keling van het bibliotheekwezen, XLI (1938)
102,106,108,119.

Arnhem, Gemeentemuseum,
beschrijving van grafzerken, XLIII (1940) 331.
met afb.

Arnhem, Onderwijs,
Latijnse school, LXVIII (1974/75) 240-281
passim; LXVII (1973) 109-117 passim; LXXVIII
(1987) 79-102. passim.

Arnhem,
oprichting in 1781 van een spin-, brei- en
leerschool, LXXII (1981) 200.

Arnhem,
oprichting van een Tekenschool in 1802, de
latere Akademie van Beeldende Kunst, LXXII
(1981) 207.

Arnhem, Commanderie der orde van St. Jan,
instelling der orde, 166,167; ontwikkeling,
goederen, inkomsten, 168; het verval, de
vereniging van commanderiegoederen met
domeinbezit begin 19e eeuw, verkoop van
voormalige commanderiegoederen in 1823
en 1826, verkoop van de commanderiege-
bouwen in 1828, 169-178, XLIII (1940)
165-178. Zie ook: Commanderieën.

Arnhem,
buurspraak in 1448 buiten de St. Janspoort,
XLI (1938) 24.

Arnhem, Kerken, Kloosters, Gasthuizen,
St. Maartenskerk, later gewijd aan St. Euse-
bius, betrekkingen met de abdij te Prüm,
152-161; plaats oudste vestiging der kerk,
152, 153; lijst van pastoors van 1255-1591,
163-170; register inkomsten pastoriegoede-
ren, 171-175, LIX (1960) 152-175; ontvangst-
bewijs voor de relieken van St. Eusebius en
van andere heiligen in 1453, LIX (1960)
176-178.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
in 1452 met de bouw begonnen, 158,159;
betrekkingen met de abdij te Prüm tot 1609,
159-161; lijst van pastoors van 1255-1591,
163-170; register inkomsten pastoriegoede-
ren, 171-175, UX (1960) 158-175.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
stichting van vicarieën en het voortbestaan
ervan na de Reformatie ten behoeve van
studerenden en voor de kerk- en school-
dienst, opgave van de stichters of van collato-
ren en van de inkomsten, LXI (1962/64)
145-183.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
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wapenrok en banier van hertog Karel hingen
tot ca. 1795 op een rouwbord, afgebeeld in
een wapenboek der kerk, LXVI (1972) 24;
bezienswaardigheden, voorkomend in het
reisverslag (1790) van J. (van Gesseler) de
Raadt, LXIV (1970) 156,157.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
vertimmering van de kerk in 1851, de zich
bevindende boeken ald., later overgebracht
naar de O.B., XLI (1938) 83-84,129-131. Zie
ook: Arnhem, Bibliotheken.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
beschrijving van grafzerken, index, XLII (1939)
247-351. met afb.

Arnhem, St. Janskerk,
beschrijving van de in 1817 verloren gegane
grafzerk van Walraven van Meurs in de voor-
malige St. Janskerk te Arnhem (in 1817 afge-
broken), LXVI (1972) 93.

Arnhem, St. Walburgskerk,
schenking in 1399 van Willem Bierwisch aan
de vicarissen van deze kerk, vermeerdering
van deze gift in 1432 door de gezusters
Gheertruyt en MechteR van Bymmen, LXVI l
(1973) 26; een dubbele vicariestichting, de
stichters en collatoren, verkoop en aankoop
van huizen door de vicariestichting van G.
ingen Nulandt c.s. in 1476, LXII (1965/67)
103-125; beschrijving van grafzerken, XLI 11
(1940) 320-326.

Arnhem, Waalse kerk,
beschrijving van een 16e eeuwse grafzerk,
XLJII (1940) 332.

Arnhem, St. Agnletenklooster,
de ald. gehuisveste conventen vanaf de 15e
eeuw, aankoop in 1476 van 2 vicariehuizen
van de vicariestichting G. ingen Nulandt c.s.
in de St. Walburgskerk te A., LXII (1965/67)
113-120; schenking van boeken (handschrif-
ten) en een miskelk in 1547 door Zweder van
Kervenhem, proost te Zutphen, LXVII (1973)
76.

Arnhem, St. Claraconvent,
op de Beek gehuisvest, wel genoemd naar
St. Clara, doch geen klooster van de orde der
Clarissen, LXIX (1976/77) 6.

Arnhem, Broederenklooster,
boeken van dit klooster ondergebracht bij de
Openbare Bibliotheek te A., XLI (1938) 28. Zie
behalve het bovengenoemde ook: Bethanië,
Mariëndaal en Monnikhuizen, kloosters bij
Arnhem.

Arnhem, St. Catharinaegasthuis,
Remarus, rector der kerk van A., bevrijdde in
1257 de grond van de kapel van het gasthuis
(toentertijd in de Bakkerstraat gelegen) van
tynsplicht, LIX (1960) 185; het gasthuis was in
bezit van het landgoed Beekhuizen onder
Rheden, in 1682 verkocht aan een lid van het
geslacht Van Spaen, LH (1952) 17; toewijzing
aan het gasthuis van de gebouwen van het
voormalig St. Agnietenklooster op de Beek in
1636, LXII (1965/67) 119. Zie ook: Arnhem,
Bibliotheken.

Arnhem, St. Petersgasthuis,
het gasthuis in 1641 beleend met de hof te
Rheden, LUI (1953) 69,70.

Arnhem,
bruikleen van een versierd merovingisch
urntje aan de G.A.S., LIX (1960) XXIV; aan-
koop door en schenking aan de G.A.S. van
archeologische vondsten, LVII (1958) X.XIII;
verslag betreffende eventuele uitgave der
stadsrekeningen, LI (1951) XXV-XXXVIII; op-
graving fundamenten Velperpoort, XLIX
(1949) LI; behoud historische klokken van de
Grote of St. Eusebiuskerk, die in de Tweede
Wereldoorlog zijn beschadigd, LXI (1962/64)
XXXVII; LIX (1960) X.XI; afgraving van de
boerderijterp "De Koppel" onder Malburgen,
onderzoek van sporen van vroegere bewo-
ning, talrijke vondsten van de 12e-17e eeuw,
LXVI (1972) LVII.LVIII.

Arnhem.
Zie ook: Hof van Gelderland; Dullert Spyker;
Gelders Spyker; Molens; Hulkestein; Armen-
zorg; Genootschapen; Stadsuitbreidingen,
boekaank.

Arnhem, boekaank.:
G. Elzenga, Onder zand en klei vandaan, LVI
(1957) XXXII.

Arnhem, boekaank.:
G.J. Timmer, J.G. Verhoeven, Uit Arnhems
katholiek verleden, XLI (1938) 392.

Arnhem, boekaank.:
W. Jappe Alberts, met medewerking van het
gemeentearchief te Arnhem, De stadsrekenin-
gen van Arnhem, deel l 1353-1377 (1967);
deel II 1377-1401 (1969), deel III 1402-1420
(1971). Teksten en Documenten, uitg. door
het Instituut voor Middeleeuwse Geschiede-
nis, dln. VII en IX, LXIX (1976/77) 273-275.

Arnhem, boekaank.:
Th.N. Eijsink, Restauratie en revolutie in Arn-
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hem 1 Juli 1787-6 Mei 1795. Bijdragen tot de
geschiedenis van Arnhem, deel 2, LXIII
(1968/69) 141-143.

Arnhem, boekaank.:
Th.A. Aussums, P.R.A. van Iddekinge, R.K. de
Jong e.a., Van omnibus tot trolleybus. 125
jaar openbaar vervoer in en om Arnhem, LXI
(1962/64) 370.

Arnhem, boekaank.:
Catalogus van Arnhems Aardewerk, van en-
kele verwante produkten uit Hannoversch-
Münden, Lenzburg en Matzendorf en van
Italiaans aardewerk, gemerkt met een haan,
LIX (1960) 234.

Arnhem, boekaank.:
W. Jappe Alberts, De oudste stadsrekeningen
van Arnhem. Fontes a.b., deel III, LV
(1955/56) 214,215.

Arnhem, boekaank.:
P.R.A. van Iddekinge, Arnhem 44/45, LXXIII
(1982) 195-198.

Arnhem, boekaank.:
J.P. Vredenberg, Als off sij onse eigene kijn-
der weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem
1583-1742, LXXV (1984) 180-183.

Arnhem, boekaank.:
D.C. Scheffer, J.A.A. Bervoets, H.J. Jansen
e.a., Elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw,
onder auspiciën van het Arnhems Genoot-
schap voor Oudheidkunde "Prodesse Cona-
mur", LXXV (1984) 166-170.

Arnhem, boekaank.:
C.L. Verkerk, L. de Leeuw e.a., Arnhem, Acht
historische opstellen, LXXV (1984) 166-170.

Arnhem, boekaank.:
K. Schaap en A.S. Stempher, Arnhems Oude
Stadshart, LXVIII (1974/75) 282.

Arnhem, boekaank.:
W. Kotte, Van Gelderse Bloem tot Franse lelie.
De Franse bezetting van de stad Arnhem
1672-1674 en haar voorgeschiedenis. Bijdra-
ge tot de geschiedenis van Arnhem, deel 4,
LXVIII (1974/75) 282.

Arnhem, boekaank.:
W. Jappe Alberts, De Stadsrekeningen van
Arnhem, deel l, 1353-1377; deel II, 1377-1401;
deel III, 1402-1420. Teksten en Documenten,
uitg. door het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis, dln.V, VIII en XI, LXVIII
(1974/75) 282.

Arnhem, geslacht Van,
verscheidene generaties van dit geslacht in

bezit van het halve veer op de Praest en de
veren van Lopen en Malburgen, conflict met
Hendrik van Homoet over het illegaal overzet-
ten van koopwaar bij Randwijk, genealogi-
sche tabel, LXXVI (1985) 9-18 passim; LXXIV
(1983) 21; LIX (1960) 179.

Arnhem, Arnoldus van,
schepen van Arnhem, LXXIV (1983) 40.

Arnhem, Bertoldus van,
richter van Arnhem, LXXIV (1983) 40.

Arnhem, Gerytvan,
raad van Arnhem, LXVII (1973) 55.

Arnhem, Jacobus van,
schepen van Arnhem, LXXIV (1983) 40.

Arnhem, Johan van,
pachter in 1526 van het goed Schoenhulle in
het Wageningse Broek, LXVII (1973) 12.

Arnhem, Johan van,
raad in het Hof van Gelre en Zutphen, richter
van Arnhem en Veluwezoom, in 1603 rechter
in het Appellationsgericht van Zutphen, LXVI
(1972)119.

Arnhem, Johan van,
heer van Rozendaal, provisioneel gedepu-
teerde van het kwartier van Veluwe, richter
van Arnhem en in Veluwezoom in 1674/75,
LXXII (1981) 146,154,165,172.

Arnhem, Joseph van,
belast met toezicht op de stuifzanden in het
ambt van Ermelo, LXXVI (1985) 154,158,160.

Arnhem, Seger van,
heer van Kernheim, raad van hertog Karel van
Egmond, één der executeurs van het testa-
ment van hertog Karel, L (1950) 26.

Arnhem, Wessel van,
ontvanger van de geestelijke goederen in het
kwartier van Zutphen, enkele genealogische
gegevens, zijn bemoeienis met de geestelijke
goederen te Doesburg, L (1950) 90-92.

Arnhem, Winekinus van,
richter van Arnhem ca. 1281, LXXIV (1983)
10-12,40; LIX (1960) 182.

Arnhem, Wynand van,
heer van Leembeke, stadhouder der lenen in
1473, LVI (1957) 75.

Arnhem, Wynant van,
raad van Arnhem ca. 1430, LXVII (1973) 55.

Arnhemsche Courant.
Zie: Tijdschriften en periodieken.

Arnold l, aartsbisschop van Keulen,
bevestiging ruil van goederen tussen God-
schalk van Lohn en de kanunniken van de
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Mariakerk te Rees, LVIII (1959) 21,22.
Arnold van Egmond, hertog van Gelre,

zijn anti-Bourgondische politiek gedurende
1452-1456, oorzaak van de oorlogshandelin-
gen o.a. geschil over de bisschopsopvolging
te Munster, macht van de graven van Meurs,
de dreigende houding van hertog Philips van
Bourgondië t.o.v. Gelre en Overijssel, L
(1950) 1-22; conflicten met Johan van der
Donck, ambtman van Grave en het Land van
Cuyk, en diens ambtsmisdrijven, LXXVI
(1985) 20-35; zijn portret in houtsnede en
gravure, LIX (1960) 149. met afb.; geschil met
Adolf, hertog van Berg, aangaande de aan-
spraken op het hertogdom Gelre en graaf-
schap Zutphen, LV (1955/56) 188-192; hij
biedt Karel de Stoute beschermheerschap en
pandschap over Gelre en Zutphen aan in
1471.LVI (1957)46.

Amold, hertog van Gelre, boekaank.:
W. Jappe Alberts, stukken betreffende de
geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en
Nijmegen (1458-1459), Lll (1952) 237,238.

Arnoldi, Johannes,
zijn pastoorsprebende te Eist, LIV (1954) 69.

Arntz, Jan F.C.,
steenfabrikant, firmant in de N.V. Terwindt &
Arntz, LXXVIII (1987) 147.

Amtz, Johannes J.S.,
steenfabrikant, tezamen met zijn neef H.L.
Terwindt richtte hij in 1857 de Terwindt &
Arntz Steenfabrieken op, die tot 1986/87 heeft
bestaan, LXXVIII (1987) 145.

Arntz, Julius H.B.,
steenfabrikant, firmant in de N.V. Terwindt &
Arntz, LXXVIII (1987) 147.

Amtz, Stephanus W.N.,
steenfabrikant, eigenaar van o.a. de steenfa-
brieken "De Roodvoet" te Wijk bij Duurstede
en van "De Bahrsche Pol" te Lathum, LXXVIII
(1987) 147.

Amtz, Wilhelmus Dominicus Bonifatius,
steenfabrikant, genealogische gegevens. Hij
was medefirmant van Terwindt & Arntz Steen-
fabrieken, oprichter van de firma Terwindt &
Arntz Veenderijen en Turfstrooiselfabrieken te
Vroomshoop, bestuurslid van de Vereeniging
van Nederlandsche Steenfabrikanten, zijn
functies in de gemeenteraad van Millingen en
lid van de Provinciale Staten van Gld. Zijn
verhoor door een commissie van de Eerste
Afdeeling van de Staatscommissie in 1891

n.a.v. een enquête naar de arbeidsomstan-
digheden op een aantal steenfabrieken in de
Over-Betuwe en in de Ooypolder bij Nijme-
gen, LXXVIII (1987) 143-162. met afb.

Arntz, Willem M.G.,
steenfabrikant op de Vliegenwaard te Spijk bij
Lobith, LXXVIII (1987) 147.

Arntzenius, Johannes,
rector te Nijmegen, LXXVII (1986) 76-78,83,
84.

Arnulfvan Karinthië,
Rooms-Koning, Duits keizer, naar zijn voor-
beeld de stichting van kapellen ter ere van
St. Pancratius, de kerk van Varsseveld aan
St. Pancratius gewijd, LVIII (1959) 61,62.

Arsenius, Andreas,
pastoor te Culemborg, getuige bij de benoe-
ming van Corn. Jansenius tot bisschop van
leper (België), LXXVI (1985) 54.

Asch,
meentgronden, geërfdenorganisatie, rechter-
lijk bestuur, XLIX (1949) 163-204 passim;
schenking glasraam door het Utrechts Dom-
kapittel in 1517, XUX (1949) 68-70.

Asch, Johan Geritss. van,
burgemeester van Buren, XLIX (1949) 197.

Asperden,
Kreis Kleve. Zie 's-Gravendaal.

Asperen, Johannes van,
prior van het klooster Eemsteyn bij Zwijn-
drecht, LXVII (1973) 54.

Asselt, buurschap onder Apeldoorn,
goederen aldaar in bezit van Assueer van
Apeldoren tot de Poll en vererfd op Willem
van Haersolte tot Yrst, in 1692 aangekocht
door de Koning-Stadhouder, LVII (1956) 183.

Assen, C.J. van,
hoogleraar te Leiden, staatsraad in buitenge-
wone dienst, tijdelijk secretaris van Prins
Frederik, briefwisseling met J.R. Thorbecke,
LXXI (1980) 219-221,227,228.

Astrologie.
Zie: horoscopen.

Atlassen.
Zie: Zutphen, boekaank.

Augustijner Vrouwenklooster, te Diepenveen,
gesticht in 1408, aankoop van het erf Ever-
dinck of Everwinnick onder Hellendoorn,
Mechtild van Apeldoren, kloosterzuster ald.,
LVII (1958) 146,148.

Au rijn, Johan,
tollenaar van Zaltbommel, LXIX (1976/77) 92.
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Avercamp, Frans,
stadssecretaris van Hattem, LXXII (1981) 156.

Avercamp,
goed te Steenderen, LXII (1965/67) 197.

Avesaet, Johanna van,
non in het St. Claraklooster te Wamel, LXIX
(1976/77) 3.

Avezaath,
verpachting van inkomsten uit A. aan de St.
Paulusabdij te Utrecht door de abdis en het
convent van St. Maria te Thorn, LXV (1971)
17.

Aytta, Viglius van,
lid Rijkskamergericht, president van de Gehei-
me Raad, LVI (1957) 139; voorzitter van de
Raad van State te Brussel, kaarten van Gld.,
uitgegeven door Sgroten en Cock, in zijn
bezit, LVI (1957) 216.

Aytta, Viglius van, boekaank.:
Folkert Postma, Viglius van Aytta als humanist
en diplomaat (1507-1549), LXXV (1984) 171.

Babberich,
geschiedenis van de gemene gronden onder
B., dorpspolder B. ontstaan uit 3 buurschap-
pen, Babberich, Camphuysen en Holthuizen,
tezamen met Didam een onderdeel van de
Lymerse schouwpolder, 149-151; deLymerse
overlaat, 152,153; beweiding van gemene
gronden gronden, 153-155; aanleg Rijnspoor-
weg en ophoging van de Lymerse overlaat,
158,159; onderhoud veerweg naar Aerdt,
159,160; geschil tussen de dorpspolder B. en
de gem. Zevenaar, 155-158; besprekingen
daarover en het reglement van 1941, 160-162,
XLIX (1949) 149-162.

Babberich.
Zie ook: Gilden en schutterijen.

Backer, G.H.,
hoofdonderwijzer van de stadsarmenschool
te Zaltbommel, LXVIII (1974/75) 275.

Backer, J.,
suikerfabrikant te Oosterbeek, eigenaar van
De Kemperberg bij Arnhem, LXXIV (1983)
116.

Badekinck, Christoffel,
graveur te Zutphen, LUI (1953) 188.

Baden, Frederik van,
bisschop van Utrecht, LXI (1962/64) 203.

Badon Ghijben, J.K.,
conrector te Hoorn, in 1836 conrector te Arn-
hem, later rector, LXVII (1973) 122.

Baec, Dirk van,

pastoor te Varsseveld, LVI 11 (1959) 31.
Baer, kasteel,

gebouwd ca. 1272, verwoest in 1495, in bezit
van de geslachten Van Baer, Van Meurs, Van
Egmond, in 1555 verpand aan Marten van
Rossem, in 1691 werd H.W. van Westerholt
met Baer beleend, LXVI (1972) 97-101. met
afb.

Baer, geslacht Van.
Zie: Rheden/Van Baer, geslacht Van.

Baer, Henrick van,
pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 74.

Baer, Rutgervan,
pastoor te Harderwijk, deze voorkomt een
aanslag op H. in 1568, LXVIII (1974/75) 79.

Baer tot den Brantsenburg, Vincent Adolph
van,
landrentmeester-generaal, lid van Gedepu-
teerde Staten van het kwartier van Zutphen,
LXII (1981) 142,165,169; rechter in het Appel-
lationsgericht van Zutphen in 1671/1672, LXVI
(1972)121.

Baer tot de Slangenburg, geslacht Van,
genealogische gegevens, X LVI 11 (1946)
101-108.

Baer tot de Slangenburg, Frederik Johan van,
generaal, overi. in 1713, opdrachtgever tot het
aanbrengen van plafond- en wandschilde-
ringen in kasteel de Slangenburg bij
Doetinchem, alsmede de grote aanplant van
bomen op het landgoed, XLVIII (1946)
106-108. met afb.; Lll (1952) 79-107. met afb.;
geschil met Josias Olmius aangaande de
ijzergieterij en molen op de Bielheimerbeek
bij Rekhem, Lll (1952) 123,124.

Baer en Lathum,
brief d.d. 19 maart 1330 van graaf Reinald II
over het weiden van schapen, LXI (1962/64)
92; verheffing van de kapel van Lathum tot
kerspelkerk van Baer en L., overbrenging van
2 vicarieën van B. naar Rheden en één naar
L., beheer der 3 vicarieën voor en na de Re-
formatie, LUI (1953) 53-61; benoeming van
een vroedvrouw in 1795, XLVIII (1946) 251.

Baer en Lathum, banrterheerlijkheid,
een voorbeeld van exemptie van de landsvor-
stelijke klaring, LXVI (1972) 109,110.

Baerken, Hendrik,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
107.

Baers, dr Henrich, gen. Olisleger,
overl. 1575, kanselier van Kleef, 1547-1575,
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LXV (1971) 67.
Baers, Johan,

beziender van de Grote Gelderse tol te Arn-
hem, XLVIII (1946)99.

Baets, mr Ghislain de,
burgemeester van Culemborg, bespreking
met Alva inzake welk rechterlijk college be-
voegd zou zijn in hoger beroep van vonnissen
van het stedelijk gerecht, LVII (1958) 193.

Bajonville, B. de,
landmeter, vervaardiger van een kaart van de
polder Mariënweerd in 1664, LVI (1957) 187.

Bake, J.,
hoogleraar te Leiden, één der schrijvers van
de Staatkundige vertoogen of Hoofdartikelen
in het Tielsch Stads- en Arrondisse-
ments-Weekblad, LXVI (1972) 236.

Bakhuizen van den Brink, dr R.C.,
rijksarchivaris van 1854-1865, LXIX (1976/77)
236-238,241.

Bakker en Zoon, Wed. Otto,
vervaardiger van een torenklok in 1771 voor
de Ned. Herv. kerk te Huissen, XLIX (1949)
264.

Bakker, Johan Henrich,
rentmeester van de heerlijkheden Mariën-
weerd, Vuren en Dalem, XLII (1939) 245.

Baksteenindustrie,
het geslacht Verwaayen (steenbakkers) en
aanverwante families, hun bezigheden en
openbare ambten, de bedrijfsvoering in de
19e eeuw en de plaatsen van vestiging, LXX
(1978/79) 141-168; met afb.; een arbeidsen-
quête 1890-1894, ingesteld door de Eerste
Afdeeling van de Staatscommissie o.a. over
de arbeidsomstandigheden op steenfabrie-
ken, waarin 10 personen werden gehoord te
Nijmegen. Een verslag van het verhoor van
W.D.B. Arntz, steenfabrikant te Millingen in
1891, LXXVIII (1987) 143-162. met afb.

Balduwinus, bisschop van Utrecht,
inwijding door hem van de eerste houten
kapel van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem ca. 1180, LVI 11 (1959) 33,34.

Balen, Jehan van,
bode van de Raadkamer te Zutphen, LVI
(1957) 77.

Balgoij,
verdeling gemeenschappelijke bezittingen,
o.a. te Balgoij, van Diederik graaf van Kleef
enerzijds en Gosewinus, proost van de kerk
van St. Jan te Utrecht, met het kapittel ander-

zijds in 1247, verklaring plaatsnaam, 143-145,
LIV (1954) 143-152. met afb.

Balgoij, hoge heerlijkheid B. (Balgoij en Keent),
rechterlijk bestel, toponymie, de hof vanaf de
13e eeuw verpacht, later beleend door de
proost van het kapittel van St. Jan te Utrecht,
2 -5; de heerlijkheid in bezit van o.a. de ge-
slachten Van Buren, 6-12; Van Horn, 9-11;
Van Oy, 12-14, Van Maschereel, 14,15; d'Oul-
tremont, 15,16; heerlijke rechten, 10-13; juris-
dictie, 16-18, LUI (1953) 1-18.

Balgoij, huis,
opgraving fundamenten voormalig kasteel,
21-34; vondsten, 34-37; in bezit van de ge-
slachten Van Horn, Trauweloos, Van Oy, Van
Maschereel, Van Laren, Van Rappard, 37-40,
XLVII (1944) 21-40. met afb.

Balguerie, mr Jacob Pieter,
drossaard van Culemborg, schenking in 1747
van hem en zijn vrouw, Ida Dina van der
Schuer, van 2 zilveren avondmaalsschotels
met wapens van de schenkers aan de Neder-
landse Hervormde Gemeente te C., XUX
(1949) 95,96.

Baliu, Johan,
rentmeester van het land van Zutphen, XLIX
(1949) 34.

Ballenstadt, Albert van,
hulpbisschop van de aartsbisschop van Keu-
len, de St. Stevenskerk te Nijmegen door hem
gewijd in 1273, LXIX (1976/77) 45.

Baltinck,
hofteHarfsen, LXI (1962/64) 196-202.

Balveren, geslacht Van,
door vererving eigenaren van de heerlijkheid
Mariënweerd, LVI (1957) 188.

Balveren, Johan van,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Dreumel,
LXVIII (1974/75) 131.

Bannerheerlijkheden.
Zie: Heerlijkheden.

Bannier (Barnyer), Potter,
pastoor te Heteren, LIV (1954) 30.

Banninck, goed onder Hengelo (Gld.),
in bezit van de St. Antonie Groote Broeder-
schap te Zutphen, XLIll (1940) 188,190,220.

Banos, Bertrand Théophile de,
uitgeweken Frans predikant, eerst naar Hei-
delberg, daarna naar Frankfort, een legaat
door hem nagelaten als studiebeurs, de be-
heerders van dat legaat, LXXII (1981) 73,74.
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Barchem, mark,
geschil met Lochem betreffende de afwate-
ring van de Veengoot op de Berkel, XLIV
(1941) 28-60.

Barlham (Berlehamme, Bernhamme), hof bij
Doetinchem,
bezitters van de hof B. waren de stichters van
de kerk van D, LVIII (1959) 72.

Barlham, onder Doetinchem,
opgraving fundamenten voormalig kasteel,
XLVII (1944) XIII.

Barlham, Herbertvan,
ridder, overdracht van goederen te Varsse-
veld aan het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 81.

Barner, Gerrit,
raad van Zutphen, LXV (1971) 62.

Barneveld,
archeologische vondsten, LVII (1958) XII.

Barredot, Jan,
secretaris van Guy de Brimeu, heer van Hum-
bercourt, LVI (1957) 99.

Bartels, B,
rector van de O.L. Vrouwevicarie te Nederas-
selt, LXVIII (1974/75) 135.

Bartenborgh, hoeve,
brouwerij-herberg, later "de Tesse" genaamd,
teEmpe, LXII (1965/67) 147,163-165.

Bartiens, Johan,
pastoor-kanunnik te Eist, LIV (1954) 78.

Basthove,
hoeve onder Hollanderbroek, LXVIII (1974/75)
32.

Batenborch, Gerrit van,
goud- en zilversmid te Culemborg, XLIX
(1949) 76.

Batenburg, ambt van,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXV
(1971)149-151.

Batenburg, heerlijkheid,
door huwelijk begin 13e eeuw van Johanna
van Batenburg gekomen in het geslacht Van
Bronkhorst, verpanding van Batenburg door
Gijsbert van Bronkhorst aan Jan van Hertaer
in 1408, oorzaak van het conflict tussen Gelre
en Brabant, 13-17; einde conflict in 1413,
36-54, XLV (1942) 14-17,36-54; rechterlijk
bestel, geschil over de omvang der jurisdictie
van de heren van Batenburg aangaande de
heerlijkheden Horssen en Leur, LUI (1953)
19-22; UV (1954) 31-37 passim.

Batenburg, stad en heerlijkheid,

rechterlijk bestel, jurisdictie stadsschepen-
bank, appelrechtspraak, LUI (1953) 23-26; LIV
(1954) 31-37 passim.

Batenburg, Gisbertus van,
rector van de St. Catharinavicarie te Maas-
bommel, LXVIII (1974/75) 134.

Batenburg, Jan van,
leider van een groep radicale wederdopers,
terechtgesteld te Deventer in 1538, LXXI
(1980)71.

Batenburg, Johanna van,
wed. van Willem van Bronkhorst, beleend met
Batenburg in 1349, LUI (1953) 19.

Battele, Jan van,
miniaturist, calligraaf, decorateur, hofschilder,
vervaardiger van een triptiek met een afbeel-
ding van Karel V met wapens en namen van
de Bourgondische erflanden, waaronder het
wapen van Gelre en dat van Zutphen, LXVI
(1972) 48,49.

Baudartius, Wilhelmus,
pred. te Zutphen, inspector classis, LXIX
(1976/77) 113,115; aanhanger van de leer der
contra-remonstranten, LXXI (1980) 92; schrij-
ver van een pamflet in 1624 over het verzuim
der landsverdediging door Hendrik van Es-
sen, richter van Arnhem en Veluwezoom,
LXXII (1981) 101; betrokken bij de eenheid op
onderwijsgebied in 1611, LXXVII (1986) 70;
schoolopziener van de Latijnse school te
Zutphen, LXXII (1981) 69-91 passim.

Bauer, F.C.D.,
lid van de Arnhemse afdeling van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen, LXXII (1981)
207.

Baux, Mathias,
burgemeester van Erkelenz, LVI (1957) 103;
kroniekschrijver, zijn beschrijving van het
oude Gelderse wapen, LXVI (1972) 22,23.

Baverdinck,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Becquer, dr Herman Adolph,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
108,110-113.

Bedelorden,
stichting van bedelorden in Gelre en Zutphen
van de 13e-15e eeuw, LXIX (1976/77) 38-42.
Zie ook: Nijmegen.

Bedevaarten,
verbod in 1608 tot het doen van bedevaarten
naar de kerken van Bergharen en Puiflijk, XLI
(1938) 212.
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Bedevaartplaatsen,
kerk te Ammerzoden in de 15e eeuw een
bedevaartplaats voor de H. Quirinus, LV
(1955/56) 34.

Beeck, Johannes van,
begiftigd met een prebende uit één der 4
canonisieën in de St. Werenfriedskerk te Eist,
LIV (1954) 73.

Beeckman, Reynier,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 157.

Beek, onder 's-Heerenberg,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117.

Beek, onder Ubbergen,
beschrijving algemene toestand van het dorp
in 1808, LX (1961) 233-244; diverse Romeinse
vondsten, LXV (1971) XIX.

Beek, F. van,
lid van de Departementale Geneeskundige
Commissie van Gld., apotheker te Zutphen,
LXX (1978/79) 103.

Beekbergen,
proces over de Baekse tienden, LVI (1957)
73; de oude toestand en het beloop van de
Koningsweg, XLV (1942) 107,108; torenklok
uit 1739 in de Tweede Wereldoorlog verdwe-
nen, XLIX (1949) LI; vondst ijzertijdscherven,
crematieresten, LIV (1954) XXIX; verslag
proefgraving en de vondsten op het landgoed
Spelderholt, XLVI (1943) XXI-XXIII; in het Spel-
derholt opgraving van een begraafplaats uit
de late Volksverhuizings- en Heidens-Franki-
sche tijd, XLI (1938) XXXI. Zie ook: Molens,
boekaank.

Beekhuizen, Beekhuizer bos,
landgoed onder Rheden, in 1682 gekocht
door een lid van het geslacht Van Spaen van
het St. Catharinaegasthuis te Arnhem, vanaf
1867 in het geslacht Lüps, in 1930 verkocht
aan de Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten, LM (1952) 17. Zie ook: Biljoen,
kasteel, boekaank.

Beekman, Engelbert,
vicaris van de St. Anthonisvicarie te Horssen,
LXVIII (1974/75) 132.

Beekman, P.,
lid van de magistraat van Nijmegen, aanhan-
gervan de Oude Plooi, LXXII l (1982) 65.

Beekman, P.C.,
lid van de magistraat van Nijmegen, aanhan-
ger van de Oude Plooi, LXXII l (1982) 65.

Beeldenstorm,
te Harderwijk in 1566, LXVIII (1974/75) 78,79.

Beesd,
vergunning verleend door hertog Reinald III in
1349 voor het aanleggen van de "Steen-
straat', tegenwoordig de Voorstraat, te B., LX
(1961) 231,232. met afb.; patronaatsrecht
kerk in bezit van de abdij Mariënweerd onder
B., LVI (1957) 182.

Beesd, gericht te B.,
het spannen van de bank, LXI (1962/64) 328.

Beesd, boekaank.:
pastoor L.J. van der Heyden, bewerkt en
vermeerderd door pastoor J.A. Vemooy, De
parochie van Heilig Kruisverheffing te Beesd,
XLIX (1949) 353,354.

Beest van Renoij, Theodorus,
getuige bij de benoeming van Corn. Janseni-
us tot bisschop van leper (België), LXXVI
(1985) 54.

Begrafenisgebruiken,
te Hierden, XLII (1939) 187-191.

Beham, Hans Sebald,
graveur, LX (1961) 68.

Beieren, Jan van, bisschop van Munster,
opvolger van Walraven van Meurs. De erken-
ning van Jan van B. als bisschop maakte een
einde aan het Munsterse geschil, ontstaan in
1450 over de bisschopsopvolging ald., L
(1950) 11.

Beijer, Justinus de,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158,159.

Beijerinck, M.W.,
leraar aan de landbouwschool te Wagenin-
gen en bekend bacterioloog, LXVIII (1974/75)
178.

Beka, Joh. de,
kroniekschrijver, LXVI (1972) 6,17.

Belastingen,
de bevolking van Nijmegen in het eerste kwart
van de 15e eeuw, een kritisch onderzoek naar
de waarde van fiskale bronnen, LXIX
(1976/77) 7-32. Zie ook: Contributiën; Verpon-
dingen.

Belmonte,
buitenplaats onder Wageningen, aankoop
van gronden in de 18e en begin 19e eeuw
door F.G. van Lynden van Hemmen, bouw
van het huis B. door zijn schoonzoon,
Th.J. de Constant Rebecque, ca. 1844, stich-
ting en geschiedenis familiebegraafplaats,
overdracht in 1936 aan de stichting Het Gel-
dersch Landschap, in 1951 aan de Land-
bouwhogeschool te W., LH (1952) 107-114.
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met afb.; verslag over de zichtbare bouwres-
ten van een tufstenen kerk op de Westberg,
LV (1955/56) XXIII,XXXIII.

Beltgen, Johan,
pastoor te Spankeren, zijn verschillende func-
ties in de commanderie van St. Jan te Arn-
hem, XLIII (1940) 170,171.

Beludet, Drouet (Druet),
aanstelling tot dijkgraaf van Veluwe in 1474,
LXI (1962/64) 277.

Bemmel,
verplaatsing gericht naar Eist, LV (1955/56)
28; verzoek aan het stadsbestuur van Zut-
phen in 1500 om vrijstelling van tolgeld voor
vervoer van een kerkklok naar Kampen, LIV
(1954) 222; vondst van een middeleeuwse
begraving, LXI l 1965/67 XLII; aankoop door
en schenking aan de GAS. van middeleeuws
aardewerk, LVII (1958) X.XIII; 16e eeuwse
muurschildering in Ned. Herv. kerk, LUI (1953)
XXIX.

Bemmel, boekaank.:
J. Wolters, De gemeente Bemmel in het land
van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-
dorpen-gemeenschap, LIV (1954) 399,400.

Bemmel, Aelbert van,
ambtman van Neder-Betuwe, schatmeester
vanwege de hertog van Over- en Neder-Betu-
we, LXIX (1976/77) 95.

Bemmel, dr Diederick van,
raad in het Hof van Gelre en Zutphen, gecom-
mitteerd tot bijwoning van het Appellationsge-
richt van Zutphen in 1643, LXVI (1972) 123.

Bemmel, Johannes van,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954)64.

Bemmelse buitenpolder,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXI l
(1965/67) 273-275.

Bendinger, P.G.,
1736-1811, o.a. preceptor te 's-Hertogen-
bosch, zijn zoon eveneens P.G. vanaf 1815
preceptor te Arnhem, LXVIII (1974/75) 281.

Bennekom,
opgraving tumulus, een meerperiodenheuvel
op landgoed Oostereng, grafvondsten, paly-
nologisch onderzoek, LIV (1954) 9-29, met
afb.; vondst 2 klokbekers, LVI (1957) XXVIII;
vondst van middeleeuws aardewerk, LVII
(1958) X; de grote klok uit de Ned. Herv. kerk
in de Tweede Wereldoorlog verdwenen, de
zgn. brandklok, in 1650 gegoten door de

gebr. Van Trier, is teruggekeerd, XLJX (1949)
XLIII; opgraving Germaanse urn, verloren
gegaan door verkeerde behandeling, XLV
(1942) XIV. Zie ook: Hoekelum, huis.

Bennekom, boekaank.:
Een Veluws dorp. Een herinneringswerk voor
ir M.M. van Hoffen, LVII (1958) 261.

Bennet, Jan Arnold,
hoogleraar in de medicijnen te Leiden, zijn
ontwerp in 1799 tot het instellen van een vee-
artsenijschool, LXX (1978/79) 98.

Benningh, La es,
stempelsnijder aan de Provinciale Munt te
Harderwijk, vervaardiger van het stempel voor
het cachet of secreetzegel in 1711 voor het
hertogdom Gelre en graafschap Zutphen,
LXVI (1972) 74. met afb.

Bensinck, het,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147-224 pas-
sim.

Bentelerslag, goed onder Lochem,
Johanna Maria van Apeldoren tot Duistervoor-
de, geh. met Herman de Rode van Hekeren
tot de Heest, daarmee beleend, LVII (1958)
171.

Bentinck, Alexander,
provisioneel hoogschout te Arnhem, raads-
heer van het Hof van Gelre en Zutphen, LXIX
(1976/77) 130,131,152.

Bentinck, Carel,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

Bentinck, Carl,
raad van het Hof van Gelre en Zutphen, ge-
committeerd tot bijwoning van het Appellati-
onsgericht van Zutphen in 1643, LXVI (1972)
123.

Bentinck, Hendrick,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
de Veluwezoom, LXXVI (1985) 160.

Bentinck, Hendrik Frederik,
drost van Veluwe, in 1673 aangesteld, LVII
(1958) 169.

Bentinck, Sander,
rentmeester van de Veluwe, UV (1954) 281,
285.

Bentinck, Willem,
heer van Rhoon en Pendrecht, oudste zoon
van graaf Hans Willem B., gunsteling van de
stadhouder-koning, prins Willem III, zijn ver-
houding tot Adolf Lubbert Torck in de periode
1741-1756 n.a.v. de algemene gang van za-
ken in de Republiek, LXXI (1980) 126-153.
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met afb.; hij was geh. met Charlotte Sophia
van Aldenburg, vrouwe van Varel, Kniphau-
sen en Doorwerth, betrekkingen tussen hen
en de graaf van Saint-Germain, XLIV (1941)
89-115 passim.

Bentinck tot Aller, Alexander,
provisioneel regent, hoogscholtis van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160,165.

Bentinck tot den Brielert, Lambert Jan Beernt,
richter van Wagenlngen, aanhanger van de
Oude Plooi in 1703, XLIV (1941) 69,70.

Bentinck (de Oude) tot Loo, Johan,
geh. met Johanna van Apeldoren tot Duister-
voorde, rentmeester en jagermeester van de
Veluwe, hun wapens in een raam van het
Oude Loo bij Apeldoorn, LVII (1958) 159,160.

Bentincksmars,
het geslacht Van Apeldoren tot Duistervoorde
daarmee beleend door de heren van Voorst
en Keppel, LVII (1958) 152-172 passim.

Bentincksweerd (Apeldorense weerden of A.
landen),

onder het Ambt van Voorst, in bezit van het
geslacht Van Apeldoren tot Duistervoorde,
LVII (1958) 149-172 passim.

Bentincksweerd onder Twello,
landen en tienden in de B. aangekocht door
Gelmar van Apeldoren van Helmich van Door-
nik, LVII (1958) 149-172 passim.

Berchem, Arnold Willem van,
heer tot Maasakker, ambtman en dijkgraaf in
het Land van Maas en Waal, UI (1952) 53.

Berchen, Willem van, kroniekschrijver,
ook genaamd Wilhelmus Stephani de Ber-
chen, zijn kronieken, vergelijking daarvan met
werken van J. Smetlus sr en jr alsmede van J.
in de Betouw, LV (1955/56) 35-55. met afb.;
LVIII (1959) 32-36,38,39; rector en kanunnik
van de St. Stevenskerk te Nijmegen, LXIX
(1976/77) 38,48; LXXVI (1985) 36-47; zijn
beschrijving van het oude Gelderse wapen,
LXVI (1972) 8-24 passim; en van het wapen
van de graven van Zutphen, LXVI (1972) 58,
59; een onbekende kroniek van W. van Ber-
chen, LUI (1953) 81-89. Zie ook: Kronieken.

Berck, Arndt,
schepen en raad van Zutphen, 1532-1569,
LXV (1971) 76.

Berck, Derick van,
stadssecretaris van Arnhem, belast met het
transport van stadsprivileges en oorkonden
naar Brugge in 1473 en met het transport

terug in 1481 naar Arnhem, LXXIV (1983)
46,47.

Berck, Johan van,
goudsmid te Arnhem, vervaardiger van zegel-
stempels in 1581 voor het hertogdom Gelre
en graafschap Zutphen, LXVI (1972) 72,73,76.
met afb.

Berg en Dal, onder Ubbergen,
diverse Romeinse vondsten, LXV (1971) XIX.
XX.

Berg, Adam van den,
deze verkrijgt het Sibertsgoed te Mechelen
onder Gendringen van zijn neef Winrich van
Wesenthorst, LVIII (1959) 31.

Berg, Ahasverus van den,
pred. te Arnhem, één der oprichters en eerste
secretaris van het genootschap 'Prodesse
Conamur" ald., XLJ (1938) 155.

Bergen, (Henegouwen),
absisramen in de St. Walrikskerk ald. met
wapens van Gelre en Zutphen, LXVI (1972)
45.

Bergen, W. van,
sinds 1795 uitgever van het weekblad "Cou-
rier van Bataafsch-Braband" tezamen met
Pieter Vreede en Steven van Bronkhorst,
LXXII (1981) 201.

Bergh.
Zie: 's-Heerenberg.

Bergh, graafschap, boekaank.:
A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de
Graafschap Bergh. Een stuk sociale geschie-
denis in een landelijke Gelderse gemeente
(Bergh en omgeving), LXVI (1972) 285,286.

Bergh, huis, boekaank.:
A.P. van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, L
(1950) 228,229.

Bergh, kasteel, boekaank.:
J.H. van Heek, Schets der wordings- en
bouwgeschiedenis van het kasteel Bergh te
's-Heerenberg, XLVII (1944) 217.

Bergh, heren en graven van,
hun wapen, LXVI (1972) 59.

Bergh, Johan Baptist, graaf van den,
deze verleende octrooi aan de sociëteit tot
exploitatie van de ijzerhut te Ulft in 1754, het
jaar van de oprichting, zijn activiteiten, LV
(1955/56)98,101.

Bergh, Laurens van den,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 157.

Bergh, Magdelaine, gravin van den,
haar aankoop van havezate de Padevoort in
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1666, XLIII (1940) 252,253.
Berg h, Oswald l, graaf van den,

zijn poging tot opneming in het Zutphense
zoenverdrag in 1474 en zijn proces met
Kerstiaen Noirdinck in 1477, LVI (1957)
48-115 passim; raadsman van Catharina van
Gelre, zijn briefwisseling met haar en andere
leidende personen over conflicten tussen
Gelre en Bourgondië van 1477-1483, UX
(1960) 49-138 passim; beleend met het leen-
goed Bergh c.a. in 1473 door Karel de Stoute,
LVIII (1959) 156.

Bergh, Oswald III, graaf van den,
beleend met de heerlijkheid Gendringen en
Etten, geschil in 1712, 1737 en 1784 tussen
zijn erfgenamen en de keurvorst-aartsbis-
schop van Keulen over deze belening, LV
(1955/56) 181-187.

Bergh, Willem IV, graaf van den,
stadhouder van Gld., zijn maatregelen tot
versterking van de garnizoenen van het Staat-
se leger in het graafschap Zutphen, LXVIII
(1974/75) 104-107; behartiging van zijn belan-
gen door Gerhardt Voeth op de Rijksdag te
Regensburg in 1576, 11-46; 16 bijl. (brieven,
verzoekschriften), 47-91, XLIII (1940) 11-91.

Berg ha ren,
verzoek van het Hof in 1608 aan Jacob Mom,
ambtman van het Land van Maas en Waal,
om bedevaarten naar B. te verbieden, XLI
(1938) 212; gegevens overdeald. gevestigde
vicarieën, LXVIII (1974/75) 129,130; vondst
van vroeg-middeleeuws aardewerk en sporen
van 2 nederzettingen, LXIV (1970) XLIV.XLV;
aankoop door de G.A.S. van de archeologi-
sche collectie Van den Heuvel, afkomstig van
de diluviale rug Bergharen-Hernen-Leur, LX
(1961) XII; archeologische vondsten, LVII
(1958) XIII; vondst fragmenten van 2 maal-
stenen en een complete maalsteen, LXVIl
(1973) XXXVIII.

Bergharen, Klaarbank,
rechterlijk bestel, appelgericht tot 1676 in het
Land van Maas en Waal, samenstelling ge-
richt, Lll (1952) 38-57; LVIII (1959) 136.

Berghuys, goed onder Heerde,
LXVIII (1974/75) 214.

Berne, klooster,
te Brabant, moederklooster was de abdij
Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957) 182.

Berne, klooster, boekaank.:
N.G. Addens, S.J. Fockema Andreae, J.A. Ku-

perus e.a., Ceres en Clio. Zeven variaties op
het thema Landbouwgeschledenis, geschre-
ven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
bestaan van de Studiekring voor de Geschie-
denis van de Landbouw. Agronomisch-histo-
rische bijdragen, deel VI, LXI (1962/64) 365,
366.

Berner, Herman,
kerkmeester van de St. Walburgskerk te
Zutphen, één der stichters van het Zutphens
Burgerweeshuis in 1564, LVII (1958) 223,224.

Berns, H.,
med. doctor van het graafschap Zutphen,
LXIV (1970) 135.

Berns, Johannes Henricus,
stadsmedicus te Zutphen, Lll (1952) 177-180.

Berntrode, Ricquiin van, ridder,
richter van Veluwe, XLII (1939) 29.

Beroepen,
betekenis beroepsnaam "armenjager en
"afdekker", LUI (1953) 160.

Berthout, Sofia,
geschiedschrijving in verband met het huwe-
lijkscontract tussen haar en graaf Reinald II,
sedert 1339 hertog van Gelre, LXVIII
(1974/75) 51-56.

Besselinck, Henrick,
stadsmetselaar van Zutphen, LUI (1953) 155.

Bestedelingenhuis, te Arnhem,
het opnemen van een behoeftige in 1856,
LXXI (1980) 154-158.

Bestuursindeling,
van Gld. in de Franse tijd, XLVll (1944)
107-115.

Bethanië, klooster bij Arnhem,
gewijd in 1429, bestemd voor de zusters van
Sint Maria, afkomstig van het in ca. 1405 ge-
stichte convent op de Beek, later een beslo-
ten convent, 51-53; visitatie van het klooster in
1431, LXVII (1973) 51-57; LXII (1965/67) 117,
118; LXXIII (1982) 167,168.

Bethelen, vrouwenklooster bij Oldkerk (Frl.),
moederklooster was de abdij Mariënweerd
onder Beesd, LVI (1957) 182.

Bethlehem of Bielheim, klooster bij Ooetin-
chem,

gesticht ca. 1179, in 1572 verwoest door Wil-
lem IV van den Bergh, tot 1572 de begraaf-
plaats van de heren van Wisch, LXXVII (1986)
51; de stichting, de bezittingen en het conflict
met de Duitse Orde, de kerkpatroon en de
toetreding tot het Algemeen kapittel te Nuis
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(Neusz) bij Keulen, LVIII (1959) 32-97 passim;
de meeste boerderijen en gronden onder
Gander (Gaanderen) in bezit van dat klooster,
LXXVIII (1987) 126; relatie met het kapittel van
Windesheim en met het klooster Nuis (Neusz)
bij Keulen, verkrijging van een huis in Zwolle
bestemd voor oratorium, later uitgegroeid tot
convent, LXIV (1970) 90-93; LVIII (1959) 56;
beschrijving van een in Keulen teruggevon-
den fragment van een necrologium uit de 13e
eeuw afkomstig van dit klooster, LXXIII (1982)
1-6. met afb.; toestemming tot verkoop van
kerksieraden in 1609, LXI (1962/64) 184;
archiefinventaris van 1801, aanwezig in het
oud-archief van de gemeente Zutphen, be-
trekking hebbend op archiefbescheiden af-
komstig van dit klooster, LXVI (1972) 118. Zie
ook: Arnhem, Bibliotheken; Oorkonden.

Bethmer, Gerhard,
bakker, kerkmeester, burgemeester van
Doesburg, LXXV (1984) 111-113; LXXVII
(1986) 100.

Betman, Johan, pred. te Kerkdriel,
LXII (1965/67) 260.

Betouw, mr Johan in de,
bet-achterkleinzoon van J. Smetius jr., de
"Chronyk" van Smetius sr en jr door hem ver-
beterd, vermeerderd en vervolgd tot 1784,
vergelijking met de kronieken van Willem van
Berchen, LV (1955/56) 36-55; hij was raad en
schepen van Nijmegen, lid der staatscommis-
sie van 1798 voor het ontwerp Burgerlijk Wet-
boek, zijn rapport op een rekwest der Remon-
strantse Broederschap te Nijmegen, XLVIII
(1946)216,217.

Betuwe, boekaank.:
E. Zandstra, Kastelen en Huizen in de Betu-
we. Gelderse kastelen. De Gelderse Bloem VI,
LXI (1962/64) 368,369.

Beumer (Boemer), Pieter,
goud- en zilversmid te Culemborg, vervaardi-
ger van een avondmaalsschotel (1689) voor
de Nederlandse Hervormde Gemeente van
Culemborg, XUX (1949) 88,89,94,95. met afb.

Beuningen,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 130,131; vondst Romeinse
aardewerkscherven, LXI 11 (1968/69) XXXIX;
sloping van het 17e eeuwse "Huis den Beu-
ningen", LVI (1957) XVII.

Beusekamp, Hendrik Jan,
lid van het Comité van Waakzaamheid en

Toezicht, XLVIII (1946) 245.
Beusichem,

reeds in 1318 verenigd met de heerschappij
van Buren, L (1950) 54-56; meentgronden,
leengoederen op de eng te Beusichem in
bezit van de proosdij van het kapittel van
StJan te Utrecht, XUX (1949) 171-174,
185-187; de grote en kleine tyns te B., het
tynsboek over de periode 1725 tot ca.1850,
detynsgerechtigden, tynsplichtige hoeven en
percelen, voorschriften aangaande de uitoe-
fening van het tynsrecht, de overgang van het
tynsplichtig goed en de overdracht van de
tynskamer, LXV (1971) 19-28; korte histori-
sche notities over B. door Aernout van Bu-
chell, LXII (1965/67) 264,265; restauratie van
het Heerenlogement aan de Markt, histori-
sche gegevens over dit pand alsmede van
bewoners en eigenaren, LXIV (1970) XIV-XVI.
met afb.; vondst Romeinse munten, LVII
(1958) XIII.

Beuzekamp, H.J.,
catechiseermeester te Zutphen, één der initia-
tiefnemers tot de oprichting van een biblio-
theek te Z., tevens initiatiefnemer van het
genootschap "Nut is ons doel", LXXVI (1985)
64,65,69,74.

Beveren, Johan van,
procureur voor Arnhem aangaande een pro-
ces in 1474, LVI (1957) 97.

Beverly Heereford, Simeon,
lid van de Arnhemse Commissie van Genees-
kundig Bestuur in het Departement van de
Rijn, LXIX (1976/77) 214.

Bevolking, samenstelling van de.
Zie: Demografie.

Beyen, Hendrik,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Beyer, Jacob de,
burgemeester van Nijmegen, aanhanger van
de Nieuwe Plooi, LXXIII (1982) 65.

Beyer, Jan de,
tekenaar en schilder in de 18e eeuw, plaats
en datum van zijn overlijden nog niet met
zekerheid bekend, LXI 11 (1968/69) 60.

Beyer, Johan de,
raadsvriend van Nijmegen, aanhanger van de
Nieuwe Plooi, LXXIII (1982) 65.

Beyer, Justinus de,
zijn dagboek "Nijmeegsch journaal" over de
jaren 1743-1767, een passage daaruit aan-
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gaande de personen betrokken bij de ver-
koop van de heerlijkheid Ubbergen, XLIV
(1941)109,111.

Beyer, Rynoldt dye,
schenking van een kelk aan de kerk te Her-
wen in 1527, LXXV (1984) 89.

Beyers, Catarina,
zij sticht een preuve in de St. Antonie Groote
Broederschap te Zutphen, XLIII (1940) 190.

Beyners, N.,
ontvangt octrooi tot het leggen van een ko-
per-volmolen (schipmolen) bij Lent, LVII
(1958) 236.

Bibliografie,
twaalfde vervolg op het vervolgdeel, XLI
(1938) 383-390; dertiende vervolg op het
vervolgdeel, XLII (1939) 352-362; veertiende
vervolg op het vervolgdeel, XLIII (1940)
335-341; eerste vervolg op het tweede ver-
volgdeel, XLVII (1944) 198-216; tweede ver-
volg op het tweede vervolgdeel, L (1950)
185-227; derde vervolg op het tweede ver-
volgdeel, Lll (1952) 211-236; vierde vervolg
op het tweede vervolgdeel, Uil (1953)
301-312; vijfde vervolg op het tweede vervolg-
deel, UV (1954) 381-398.

Bibliotheken,
schenking in 1547 van boeken (handschrif-
ten) door Zweder van Kervenhem, proost te
Zutphen, aan het St. Agnietenklooster te Arn-
hem, LXVII (1973) 76. Zie ook: Arnhem, Biblio-
theken.

Bie, Jan de,
zoon van Johan, zilver- en goudsmid te Cu-
lemborg, genealogische gegevens, XLIX
(1949)91,92.

Bie, Johan de,
vader van Jan, zilver- en goudsmid te Culem-
borg, genealogische gegevens, XLIX (1949)
90,91.

Biel, dr Hendrik,
landschrijver van Maas en Waal, presi-
dent-schepen van Maasbommel, XLIX (1949)
47.

Biel, dr Johan,
administrateur der geestelijke goederen in het
kwartier van Nijmegen, LXVIII (1974/75) 123,
126.

Bieleveld, H.,
koster te Silvolde, LXXVII (1986) 55.

Bierwisch, geslacht,
leden van dat geslacht medegerechtigden tot

het patronaatsrecht van de 2 vicarieën in de
St. Walburgskerk te Arnhem, genealogische
staten, LXII (1965/67) 103-113,126-129.

Bierwisch, Jacob,
schepen van Arnhem, medepachter van het
veerschip bij A. in 1322, LXXVI (1985) 11.

Bierwisch, Jacob,
raad van Arnhem in 1431/32, LXVII (1973) 55.

Bierwisch, Jacobus,
raadsvriend van Arnhem eind 14e eeuw, LXVII
(1973) 26.

Bierwisch, Johan,
raadsvriend van Arnhem eind 14e eeuw, LXVII
(1973) 26.

Bierwisch, "jonkvrouw" Dyss,
één der stichters van de dubbele vicariestich-
ting in de St. Walburgskerk te Arnhem, LXII
(1965/67) 103,104,107-111.

Bierwisch, Willem,
broeder van de hierboven genoemde Jaco-
bus en Johan, zijn schenking in 1399 aan de
vicarissen in de St. Walburgskerk te Arnhem,
LXVII (1973) 26.

Biesen, Elisabeth van,
dochter van de boekdrukker, Jacob van B.,
eerst gehuwd met J.F. Hagen, daarna met O.
de Haes, beiden boekdrukkers, na overlijden
van de laatste in 1684 zet zij het bedrijf voort
tot 1718, LXXIV (1983) 77-80,94,97.

Biesen, Jacob van,
vader van Elisabeth van B., vanaf ca, 1628
boekverkoper te Kleef, in 1630 zet hij het
bedrijf van zijn schoonvader, Jan Jansz., in
Arnhem voort, overt. in 1677, LXXIV (1983)
77,78,93,94; zijn kleinere publicaties met
wapenafbeeldingen van voogden, graven en
hertogen van Gelre, LXVI (1972) 21; XLI
(1938)39,41.

Biesman, Christoffel,
burgemeester van Nijmegen, gedeputeerde
ter Staten-Generaal, tegenstander van het
voorstel tot een Nationale Synode, afgezet in
1618, LXXII (1981) 104; in het begin der 17e
eeuw was hij een aanhanger der Remonstran-
ten, XLVIII (1946) 213.

Biezebeek,
hoeve onder Olden Eibergen bij Neede, LXVII
34-37.

Bigge, Cornelis,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Bigge, Ernst,
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scholtis van het scholtambt Elburg, LXXII
(1981) 156.

Bigge, Henrick,
lid van de magistraat van Elburg, LXXII (1981)
156.

Bijl (Biell),Johan,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Bijl, dr Johan,
syndicus van de magistraat van Nijmegen, in
begin 17e eeuw aanhanger der Remonstran-
ten, XLVIII (1946) 213.

Bijl, Jacob Jan van der,
vicaris van de O.L Vrouwevicarie en de
St. Jansvicarie te Dreumel, LXVIII (1974/75)
131.

Bijlandsche kanaal,
gegraven ter voorkoming van overstromingen
van de Waal, in 1772 gereed gekomen, XLI
(1938) 227-229.

Bijstervelt, Jurriën van,
provisioneel gedeputeerde van het kwartier
van Nijmegen, provisioneel regent van Zalt-
bommel, LXXII (1981) 144,151,165.

Biljoen, kasteel bij Velp.
Zie: Broekerhof.

Biljoen, kasteel, boekaank.:
H. Kerkkamp, Kasteel Biljoen en daar rond-
om. Broekerhave-Biljoen. Over- en Nederha-
gen en Beekhuizen te Velp, LXI (1962/64)
369.

Billen, Amilius de,
rentmeester van graaf Reinald l, LIX (1960)
202; LXXVI (1985) 7.

Billichius, Adam,
pred. te Ingen, LXXI (1980) 97.

Biltsnijder, Jacob,
vicaris van de St. Antoniusvicarie te Bergha-
ren, LXVIII (1974/75) 130.

Binnenheume (Binnenhoek, Binnenhoorende,
Binnenhorige),

buurschap onder Varsseveld, toponymie,
LVIII (1959) 6,7,64.

Bisllck, Jacobus,
procurator van het fraterhuis te Doesburg,
aanhanger der Reformatie, LXXI (1980) 66.

Bisschop, Jan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Bisschop, Johan (de),
deze koopt het collatierecht van de St. Anto-
niusvicarie te Bergharen, LXVIII (1974/75)
130.

Bitter van der Elburch, Huybert,
betrokkene bij de beeldenstorm te Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Blanckebijll, Willeen,
medeplichtige bij de inname en plundering
van kasteel de Cannenburg in 1590, proces
ter verkrijging van schadevergoeding door de
erfgenamen van Hendrick van Isendoom è
Blois, LXX (1978/79) 65-68,72.

Blancken, Adolph,
provisioneel gedeputeerde van het kwartier
van Nijmegen, LXXII (1981) 144.

Blanckert, Pelgrom Aelbertsz.,
schepen en later ook burgemeester van Cu-
lemborg, schenking in 1689 door hem en zijn
vrouw, Maria de Mooldre, van een avond-
maalsschotel aan de Nederlandse Hervormde
Gemeente van C., XLIX (1949) 94,95; LV
(1955/56) 84.

Blank, Lambert de,
assistent van de pachters van het monopolie
der gebrande wijnen te Zaltbommel, XLJI
(1939) 244.

Blarinckhorst, goed,
overdracht van dit goed door Peter van Apel-
doren tot Duistervoorde aan leden van het
geslacht Van Wijnbergen, LVII (1958) 160.

Bleeck van Rijsewijk, F.Q.B.,
1814-1845, rector te Enkhuizen, daarna te
Harderwijk, LXVII (1973) 122.

Bleek, Johan van den (ten),
deken van het kapittel van Kleef, LXIX
(1976/77) 1.

Bleken,
hoeve te Hoonte, LXVII (1973) 34.

Blijenbeek, kasteel,
onder Bergen (L), oorspronkelijk een Keuls,
sedert 1528 een Gelders leen, in 1579 ver-
overd door Marlen Schenck van Nydeggen,
LXVIII (1974/75) 99,100.

Blockhoven, Hector van,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Bloemcolc, de,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147,156,219.

Bloemenbleek molen, te Arnhem.
Zie: Vorstenburchs molen.

Bloemendaell, Johann,
proost van Kleef (1540-1545) en van St. Wal-
burg te Arnhem (1543), raad van hertog Wil-
lem van Kleef, LXV (1971) 66,75,76.

Bloemenweerde, geslacht,
LI 11 (1953) 28.
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Bloemers, mr H.P.J.,
burgemeester van Arnhem, enige controver-
siële correspondentie uit 1941 met de
N.S.B.-districtsleider ald., LXXVIII (1987)
192-201.

Bloemers, mrWillem,
notaris en raadslid te Doesburg, LXXIII (1982)
120.

Bloo, havezate onder Giffel,
bij Neede, eertijds gen. Welmerink, LXVII
(1973) 29.

Bocholt, boekaank.:
Bocholter Quellen und Beitrage; hrsg. von der
Stadt Bocholt Stadtarchiv; l Band onder red.
van E. Bröcker e.a., LXIX (1976/77) 282.

Bockhorst, Willemvan,
raad Gelderse Raadkamer te Arnhem, LVI
(1957) 60.

Bodberg, Elbert van,
collator van de O.L. Vrouwevicarie te Dreu-
mel, LXVII l (1974/75) 131.

Bodebussen,
onderscheidingsteken van boden van het Hof
en van de Rekenkamer met het Gelderse
provinciewapen, vervaardigd in de 2e helft
der 18e eeuw, LXVÏ (1972) 85,89. met afb.; de
vervaardiging van kettingen, waarop de Gel-
derse bloem was aangebracht, voor 4 bode-
bussen, LXVI (1972) 36.

Bodeck, Carel van,
heer tot Wintersheim, provisioneel regent van
Tiel, LXXII (1981) 151,165.

Bodemkartering,
oudheidkundige inventarisaties n.a.v. de
werkzaamheden van de Stichting van Bodem-
kartering te Bennekom, LI (1951) 119,120; de
samenhang van bodemkartering, bewoning
en archeologie in Over- en Neder-Betuwe en
de Bommelerwaard, XLIX (1949) 1-13. met
afb.

Bodingius, Catharina,
geh. met Jan van den Briel, een lijst van haar
verwanten, XUI (1939) 202. Zie ook: Briel, Jan
van den.

Boe, Boudewijn van der,
rekenmeester, in 1573 beleend met het Gul-
den Spyker bij Arnhem, L (1950) 29.

Boeck (Buck), Theodoricus,
pastoor te Herwen, zijn zegel aan een oorkon-
de uit 1454, XLI (1938) 213-215.

Boeck, ter,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-

ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.
Boeckhorst, goed,

overdracht door Peter van Apeldoren tot Duis-
tervoorde aan leden van het geslacht Van
Wijnbergen, LVII (1958) 160.

Boecop, Arent toe,
belast met toezicht op de stuifzanden in het
ambt van Doornspijk en Oldebroek in 1560,
LXXVI (1985) 160.

Boecop, Arndt toe, kroniekschrijver,
zijn verhaal over het sterven van hertog Karel
in 1538, LVI (1957) 199,204,205.

Boecop, Arnt thoe,
pater Jezuïet, zijn studie en de zielzorg onder
Zutphense Katholieken ca. 1621, zijn verban-
ning, LXXII (1981) 90-93,97.

Boecop, Arnt toe,
landrentmeester in 1425/26, LXIX (1976/77)
14.

Boecop, Jan toe,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
het ambt van Ede in 1560, LXXVI (1985) 155,
160.

Boedinx, Derix,
rentmeester van Zutphen, LXV (1971) 64.

Boekdrukkunst,
opkomst boekdrukkunst te Arnhem ca. 1580,
XLI (1938) 39-41; een overzicht van drukkers
en boekverkopers, die in A. zijn werkzaam
geweest in de periode 1581-1800, LXXIV
(1983)73-102. met afb.

Boekemole, Aelbert,
pastoor te Varsseveld, LVIII (1959) 26-28,74.

Beekhoven, Isaak van,
leider van het eerste Nederlandse beroepsto-
neelgezelschap, vergunning van Nijmegen in
1619 om daar een toneelstuk op te voeren,
LXXIII (1982) 36.

Boemer.
Zie: Beumer, Pieter.

Boerderijnamen,
in het graafschap Zutphen, XLVIII (1946)
40-61.

Boerhaave, dr Herman,
zijn levensloop, zijn promoties; in 1690 te
Leiden tot doctor in de wijsbegeerte, in 1693
te Harderwijk tot doctor in de medicijnen en
hoogleraar ald., LXIII (1968/69) 103-117; in
sept. 1938 onthulling gedenkplaat in het Li-
naeustorentje ter nagedachtenis aan hem,
XLII (1939) XXIII.

Boerlo, huis.
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Zie: Empe, huis.
Boern, Hanrick,

pastoor van de St. Lambertskerk te Ophe-
mert, LXV(1971)11,12.

Boese, Udo die,
lid van of verwant aan het ministerialenge-
slacht Van Mekeren, in 1399 knape, burggraaf
van Nijmegen, richter van Veluwe, overste
rentmeester van Gelre, in bezit van de hof
Buttelrie (Bottelrie) bij Arnhem, LXXIV (1983)
13,14; UX (1960) 182,183.

Boesveld (Busvelde.Buysvelde) Groot en Klein,
hoeven onder Varsseveld, LVIII (1959) 69,73,
76-78,94; toponymie, LX (1961) 94,95,100.

Boetbergen, Jan van,
beleend met de hofstad en heerlijkheid Maas-
bommel in 1622, XLIX (1949) 42.

Boetbergen, Johan van,
collator van de O.L. Vrouwevicarie en de St.
Jansvicarie te Dreumel in 1624 en 1630, LXVIII
(1974/75) 131.

Boetbergen, Wernerus van,
geestelijke van hertog Karel van Egmond en
notaris, het testament van hertog Karel in
1538 ten overstaan van hem verleden, L
(1950) 24.

Boetselaersborg, de,
havezate te 's-Heerenberg, in bezit van het
geslacht Van Apeldoren tot de Poll, LVII
(1958) 178-180.

Boeymer, Frederick van,
raad van het Hof van Gelre, door het Hof
aangesteld in 1560 voor een inspectietocht
op de Veluwe ter voorkoming van bos- en
heidebranden, alsmede van zandverstuivin-
gen, LXXVI (1985) 152-161.

Bögel, Jan (Johan) Hendrik,
drost te Wisch namens de graaf van de
Bergh, directeur van de ijzergieterij te Ulft, Lll
(1952) 129-133; zijn activiteiten voor de ijzer-
molen ald., LV (1955/56) 99-101,113,115.

Boicholt, Johan van,
prior van het klooster Mariëndaal of Marien-
bom bij Arnhem, tevens opzichter van het
convent van de zusters van Sint Maria op de
Beek te A., LXXIII (1982) 167; LXVII (1973) 52.

Bokkel, A.C.S. ten,
landschrijver van het Ambt van Bredevoort, Lll
(1952) 142.

Bolderink, Harmen,
onderwijzer te Epse, XLIX (1949) 235-237.

Bolsenbroeck,

goed onder Zelhem, in bezit van de St. Anto-
nie Groote Broederschap te Zutphen, XLJII
(1940) 190.

Bomer, drArnold,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
110-112.

Bommaert, Sebastiaan,
deze doet afstand van het collatierecht van
vicarieland liggend onder Appeltem en elders
ten gunste van de pastorie, LXVIII (1974/75)
129.

Bommel, Bastiaan van,
collator van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltern, LXVIII
(1974/75) 129.

Bommel, C.R.A. van,
priester, later bisschop van Luik, zijn boek
"Exposé des vrais principes", zijn visie op de
organisatie van het onderwijs, LXX (1978/79)
185,188.

Bommel, Elisabeth van,
collatrix van de O.L. Vrouwevicarie te Overas-
selt, LXVIII (1974/75) 135.

Bommel, Geurt van,
collator van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltern, LXVIII
(1974/75) 129.

Bommel, Johan van,
collator van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltern, LXVIII
(1974/75) 129.

Bommelerwaard,
vermelding van plaatsen met vóór-Romeinse,
Romeinse en middeleeuwse bewoning, sa-
menhang bodemkartering, bewoning en
archeologie in Over- en Neder-Betuwe en de
Bommelerwaard, XUX (1949) 1-13 passim;
dagelijkse heerlijkheden in de B. tot ca. het
midden van de 17e eeuw, LXX (1978/79) 1-35;
burgers van Zaltbommel en Tiel als grond-
eigenaren op het platteland van de Bomme-
ler- en Tielerwaarden in het begin van de 16e
eeuw, LXIX (1976/77) 80-101. met afb.; wa-
tersnood in jan. 1861, verslag van een tocht
door het met ijs bedekte overstroomd gebied
door A.J. baron Schimmelpenninck van der
Oije, LXIV (1970) 182-195. met afb.; voor- en
vroeghistorische oudheden in de Oudheidka-
mer te Tiel verloren gegaan in de Tweede We-
reldoorlog, XLVIII (1946) XLVIII-U.

Bommelerwaard, ambt,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXV
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(1971) 115-132.
Bommelerwaard (beneden den Meidijk), pol-
derdistrict,

samenvoeging met de dijksteel van Brakel,
LXIII (1968/69) 98.

Bondam, mrA.C.,
rijksarchivaris in Gelderland 1905-1924, ru-
moer naar aanleiding van zijn benoeming in
1905, LXVI (1972) 189-196.

Bonenburch, gen. Honsteijn, Woltervan,
deze had samen met zijn neef, Hendrik van
Isendoorn a Blois, de organisatie van Staatse
troepen in het kwartier van Veluwe, LXX
(1978/79) 59.

Bongaert, Bartholt uytten,
provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Bongardt, Engel,
zilversmid te Arnhem, vervaardiger van een
avondmaalsschotel en kan voor de Neder-
landse Hervormde Gemeente te Huissen,
XLIX (1949) 263.

Bongerd (Bongers),
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVI11 (1987) 127.

Bongers, H.J.,
conrector te Nijmegen, LXVII (1973) 117.

Bongert, Sander uyt den,
burgemeester van Wageningen, LXXV (1984)
107.

Bonn, Andreas,
arts en hoogleraar te Amsterdam eind 18e
eeuw, zijn zienswijze t.a.v. de Massificatie van
het karakter en de doelstelling van genoot-
schappen, LXXVI (1985) 59,76.

Bonouvier, E.P.,
pred. te Asch, XLII (1939) 245.

Boon, A.J.,
leraar in de wis- en natuurkunde te Arnhem,
LXVII (1973) 116.

Boonzaaier, Allardus,
"praktizijn-notaris", lid van de Arnhemse afde-
ling van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen, LXXII (1981) 207.

Boot, Johannes Cornelis,
pred. te Arnhem, één der oprichters en secre-
taris van het genootschap "Prodesse Cona-
mur" te A., in 1833 begiftigd met een zilveren
erepenning, XLI (1938) 155,170.

Bor, Willem,
drost van Wageningen, XUI (1939) 51.

Borch, Henricus de,

klokkengieter te Utrecht, LX (1961) 69.
Borch, Anthonis van den,

klokken- en geschutgieter te Utrecht, LX
(1961) 11.

Borch van Verwolde, Allard Philip Reinier Carel
van der,

lid van de "Commissie uit de Nationale Neder-
landsche Huishoudelijke Maatschappij, De-
partement Zutphen, gechargeert met het
inrigten van eene Veeartsenij-School", zijn
inzet voor de oprichting van een veeartsenij-
school te Zutphen, (1808-1813), LXX
(1978/79) 100-102,115,120,124; lid van de
Gelderse commissie van landbouw, zijn aan-
zet voor ontginning van woeste gronden,
LXXIV (1983) 112,117.

Borculo,
restauratie van 2 Berkelwatermolens, LIX
(1960) XI; en de overbrenging van een oude
keitjes-vloer naar het museum 'de Lebben-
brugge", LIX (1960) XI.

Borculo, heerlijkheid,
proces tussen Joost van Limburg Stirum en
het stift Munster over de aanspraak op de
heerlijkheid B. en het ambt van Lichtenvoor-
de, deze gebieden in 1615 aan Joost van
Limburg Stirum toegewezen, LXXVIII (1987)
38; aankoop van de heerlijkheid B. door prins
Willem V in 1776, Uil (1953) 288.

Borculo, parochie en heerlijkheid,
het ontstaan van de parochie na 1313 en de
heerlijkheid B., LVIII (1959) 14,17; avond'
maalszilver en schutterszilver, LIV (1954) 235.

Borculo, geslacht Van,
genealogische gegevens, verkoop van de hof
van Groenlo door Hendrik II van B.; verkoop
van het goed Harterink onder Varsseveld
door Hendrik III van B., LVIII (1959) 16,47,89.

Borger, P.A.,
pred. te Arnhem, een grote verzameling klas-
sieke letterkunde door hem aan de O.B. te A.
geschonken, XU (1938) 100.

Borgh, mr Bernardt Adriaen ter,
schout van Buren, XUX (1949) 203.

Borne, Wilhelmus Theodorus è,
pred. te Warnsveld, het door hem gemaakte
register van uitgaven voor armenzorg te W.
over 1677-1686, XUX (1949) 205-217.

Borssinck, Joh.,
zilversmid, vervaardiger van kettingen voor 4
bodebussen in 1582, waarop de Gelderse
bloem is aangebracht, LXVI (1972) 36.
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Bos, Adrianus van den,
chirurgijn teTricht, XLII (1939) 243.

Bosbouw, boekaank.:
A.H.G. Schaars, de bosbouw van het Entel in
de tweede helft van de achttiende eeuw, Gel-
derse Historische Reeks V, LXVIII (1974/75)
283.

Bosch, Bernardus,
pred., één der oprichters van de Brabantse
afdeling van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen te Bergen op Zoom, LXXII (1981)
199,200.

Bosch, mr Nicolaes,
ordinaris raad, stadhouder der lenen en archi-
varis van de graaf van Culemborg, U (1951)
149.

Bosch, dr Hubert van den,
secretaris van de Arnhemse Commissie van
Geneeskundig Bestuur in het Departement
van de Rijn, LXIX (1976/77) 196,214.

Bosch, Johannes van den,
oprichter van de Maatschappij van Weldadig-
heid in 1818, LXXIV (1983) 113.

Boschlust, huis,
te Neerbosch, bewoond in de 19e eeuw door
jkvr. H.A.A.S.H. gravin van Rechteren, herin-
neringen aan haar, LX (1961) 217,218. met
afb. Zie ook: Appeltem.

Bosichem, Johan van,
heer van Culemborg, kwam na zijn huwelijk
ca. 1307 met Margaretha, erfdochter van
Gerard van Maurik, in bezit van de heerlijk-
heid Maurik, LXVI (1972) 215.

Bosinchem, de heren van,
vóór het jaar 1300. Sedert 1224 in bezit van
het schenk-leen, genealogie, wapenbeschrij-
vingen, LUI (1953) 27-51.

Bossen.
Zie: Gelderse bossen.

Boswaai, de,
voormalig adellijk huis te Herwen, het collatie-
recht van een vicarie in de kerk van H. was
verbonden aan het huis de B., XLI (1938)
216-219

Both, Hendrik,
klokkengieter, LX (1961) 27.

Bottelrie,
hof te Arnhem. Zie: Buttelrie.

Botzeel, Herman,
barbier en kamerdienaar van hertog Karel van
Egmond, getuige bij het maken van het testa-
ment van hertog Karel in 1538, L (1950) 24.

Boudewijn, bisschop van Utrecht. Zie: Baldewi-
nus.
Bouma, Petrus Gellius Faber de,
pred. te Nijmegen, daarna te Zutphen, één
van de grondleggers van het Gelders kerkver-
band, LXXI (1980) 85; LXXII (1981) 69,71.

Bourbon, Lodewijk van,
bisschop van Luik, zwager van Adolf, hertog
van Gelre, zijn anti-Bourgondische politiek,
LIX (1960) 51,56,60,63.

Bourlo, Thomas van,
bezitter van het huis Empe, laatste afstamme-
ling van een oud Zutphens regeringsgeslacht,
zijn relaties met Rooms-Katholieke geestelij-
ken en zijn Spaansgezindheid, zijn veroorde-
ling, LXXII (1981) 90-93.

Bouwens, dr Gerard,
rentmeester van Tiel, LXXII (1981) 151.

Bouwens, mr Jan,
heer van Horssen, collator van het predikants-
en schoolmeestersambt, LXVIII (1974/75)
123.

Bouwens, Jhr P.,
heer van Horssen, in de 19e eeuw een proces
inzake de vicariegoederen te H., LXVIII
(1974/75) 117,133.

Bouwerszathe,
landgoed onder De Steeg, gevormd door
voormalige domeinbossen, thans in bezit van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten, LH (1952) 14,15.

Bovendorp,
hoeve onder Silvolde, schenking van tiend
van de hoeve aan het klooster Bethlehem bij
Doetinchem door Sweder van Ringelberg,
LVIII (1959) 86.

Boventorp,
complex goederen in en om Arnhem, in bezit
van Theodoricus, ridder, heer van de Nijen-
beek bij Voorst, LIX (1960) 186,187.

Boxmeer,
patronaatsrecht kerk in bezit van de abdij
Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Boxmeer, boekaank.:
H.B.M. Essink, Een onderzoek naar absolute
rechten van de Heren van Boxmeer, Haps en
Halfsambeek. Een bijdrage tot de rechtsge-
schiedenis van de baronie of vrijheerlijkheid
van Boxmeer en Sint Anthonis en het land van
Cuyk. Anna van Egmond reeks nr. 2, LXVI
(1972) 282-285.

27



B

Braam, W.C. van,
gemachtigde van H.W. Daendels tot de ver-
koop van de Heerder Dellen, LXI (1962/64)
273,274.

Braamhoeve,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Braamt,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117.

Braamt, (Brameth),
goed onder Varsseveld, toponymie, LVIII
(1959) 69,79.

Braedbeeck, Johan van,
abt van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
LVI (1957) 184.

Brakel, dijkstoel,
samenvoeging met het polderdistrict Bomme-
lerwaard beneden den Meidijk, LXIII (1968/69)
98.

Brakel, Jacob van,
stadsschoolmeester van Deventer, LXI
(1962/64) 215.

Brakell tot Kermesteyn, Johan Frederik van,
drost van tienden namens de graaf van Wal-
deck en Culemborg, koopt van de Staten van
Utrecht de rechten van de voormalige St. Pau-
lusabdij te U. in de jurisdictie van Lienden, LIX
(1960)41,42,44,45.

Bramel de,
een Gelders leengoed onder Vorden, eind
14e eeuw in bezit van het geslacht Van Bra-
mel, daarna in de geslachten Vehr, Van Has-
selt, Nering Bögel, Kummich, Storm van 's
Gravensande en Thate, XLI (1938) 197-211.

Bramel, Groot en Klein,
goederen onder Vorden, XLI (1938) 198,208.

Bramel, geslacht Van,
genealogische gegevens, Gerrït van B. eind
14e eeuw met het goed de Bramel onder
Vorden beleend, XLI (1938) 198,199.

Brancius, Gosuinius,
pred. te Doesburg, LXXV (1984) 104.

Brand, brandweer,
brand- en oorlogsschade van het Augustijner
Regularissenklooster te Renkum in
1427-1428, LXVII (1973) 50; overleveringen
van verschillende schrijvers over de slachtof-
fers van de stadsbrand te Harderwijk in 1503,
LXVII (1973) 59-68. met afb.; 2 inspectietoch-
ten op de Veluwe ter voorkoming van bos- en
heidebranden, alsmede van zandverstuivin-
gen, de 2 daarbij behorende rapporten uit
1560 en 1598, LXXVI (1985) 152-164; branden

te Doesburg in 1672, 1676 en 1683 o.a. van
de Hof van Wisch, XLIV (1941) 173,174; con-
tract voor het maken van een brandspuit voor
Bronkhorst in 1793, LXII (1965/67) 276; uitvin-
der van de brandspuit in de 17e eeuw was
Jan van der Heyden, LXX (1978/79) 91.

Brandschattingen.
Zie: Contributiën.

Brant, J.C.,
zijn activiteiten voor de ijzermolen te Ulft, LV
(1955/56) 104,105,110-113.

Brantsen, geslacht,
vanaf 1734-1911 in bezit van Rhederoord,
landgoed onder De Steeg, LH (1952) 13-16.

Brantsen, Arndt,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Brantsen, dr Johan,
burgemeester van Arnhem in 1672, LXXII
(1981) 160.

Brantsen, Johan,
burgemeester van Nijmegen in 1788, LXJ
(1962/64) 219.

Brantsen, mr Reijnier Willem,
burgemeester van Arnhem, LXVIII (1974/75)
225.

Brantsen, W.R.,
raadsheer van het Hof, eerder burgemeester
van Arnhem, LXXII (1981) 195.

Brantsen van de Zijp, D.W.G.J.H. baron,
eigenaar van het landgoed Zijpendaal bij
Arnhem, lid van de Arnhemse gemeenteraad,
later wethouder, lid van Provinciale Staten van
Gld. en vanaf 1836 lid van Gedeputeerde
Staten, lid van de Gelderse commissie van
landbouw, zijn inzet voor grote ontginningen
van woeste gronden, LXXIV (1983) 117-123.

Brantsen van de Zijp, W.G. baron,
zoon van D.W.G.J.H., eigenaar van het land-
goed Zijpendaal bij Arnhem, zijn inzet voor de
ontginning van woeste gronden en voor het
ontstaan van het dorp Schaarsbergen, LXXIV
(1983) 117,147.

Brasgoer,
goed onder Empe, LXII (1965/67) 177,197.

Breckenheimer, J.H.,
zijn interieurschilderingen in kasteel de Slan-
genburg bij Doetinchem, XLVII l (1946)
159-161.

Bredelaar,
goed onder Eist, een proces daarover in
1628, LIV (1954) 97,98.
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Bredenbroeck, Albert,
provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Bredenhorst de,
goed onder Hengelo (Gld.), XLI (1938) 207.

Brederijte,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Brederode, Hendrik van,
plundering van de abdij Mariënweerd onder
Beesd in 1566 en 1567 door onder zijn leiding
staande soldaten, LVI (1957) 184.

Bredevoort,
een beschuldigde van toverij in het Land van
Kleef ondergaat in 1675 een waterproef te B.,
LIV (1954) 280; beschrijving van grafzerken in
de kerk en het wapen van Zeno Lambert Sa-
tink op de preekstoel uit 1762, XLIV (1941)
189-191; afbraak ambtshuis uit 1699, behoud
van bouwfragmenten, LXI (1962/64) XXXVI,
XXXVII.

Bredevoort (Bredewort, Breidervord), slot,
bouw, bewoners, verkoop slot door Otto van
Ahaus aan de bisschop van Munster, LVI 11
(1959) 36-39,44,87,89,98.

Bredevoort, Johannes van,
en zijn broer Hermannus bieden Franco de
kerk van Varsseveld aan onder voorwaarde
van het stichten van een klooster, LVI 11 (1959)
33-39.

Breedenbroek,
toponymie, aandeel inkomsten voor koster en
organist van Varsseveld, LVI 11 (1959) 8.

Breedeweg, buurschap onder Groesbeek,
vondst van een bijl, Vroeg-Midden-Neolithi-
cum, LXVI (1972) XL. met afb.

Brell, Theodorus,
vicaris te Terborg, LXIX (1976/77) 107.

Brenckman, Johannes,
vicaris van de St. Petersvicarie te Berg ha ren
en de St. Antoniusvicarie te Hemen, LXVI 11
(1974/75) 129.

Brendel, Daniël Adam,
apotheker, burgemeester van Doesburg
1696-1712, LXXV (1984) 108,110-113.

Brengers Hofstede,
goed onder Empe, LXII (1965/67) 211,212,
215,219.

Brentincs, Trude,
overste zuster van de zusters van Sint Maria
op de Beek te Arnhem, LXXII l (1982) 167.

Breukelaar (Broklede, Brokeler, Bruekeler),
hoeve onder Varsseveld, toponymie, verkoop

van de hoeve door leden van het geslacht
Van Lohn aan het klooster Bethlehem bij
Doetinchem, LVIII (1959) 86,87,90,92.

Breul, Johan,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 15.7,158.

Briel, Jan van den,
geh. met Catharina Bodingius, zijn levensbe-
schrijving, een lijst van haar verwanten, het
dagboek door hem bijgehouden van
1768-1771 als inwoner van Tricht, genealogi-
sche gegevens, XLII (1939) 199-246.

Brielius, Gerhard,
deurwaarder van de Rekenkamer, LXXII
(1981) 143.

Brienen, Gijsbertvan,
burgemeester van Arnhem in 1672, LXXII
(1981) 160.

Brienen, Gijsbert van,
rentmeester van het kwartier van Veluwe in
1627, LXVIII (1974/75) 284.

Brill.W.G.,
1811-1896, leraar te Zutphen, in 1859 hoogle-
raar te Utrecht, LXVII (1973) 118,122; LXVIII
(1974/75)281.

Brimeu, Guy de, heer van Humbercourt,
kapitein en gouverneur van Harderwijk, graaf
van Megen, stadhouder-generaal van Namen,
Luxemburg, Luik, Loon, Limburg met de lan-
den van Overmaze, gouverneur van Wassen-
berg, gouverneur-kapitein van plaatsen, lan-
den en heerlijkheden van Born, Sittard, Suste-
ren, kastelein van het slot Wickrade, ambtman
van Maas en Waal, gouverneurschappen van
Montfort, Buren, Kessel, Venlo, Kriekenbeek,
Stralen, gouverneur-kapitein van Erkelenz,
Grave, Land van Cuyk, de heerlijkheid Haten-
donk, 49-58; zijn werkzaamheden en invloed
vanaf 1473-1477, 97-112, LVI (1957) 49-58,
97-112.

Brimeu, Karel de, heer van Humbercourt,
graaf van Megen, stadhouder van het hertog-
dom Gelre en graafschap Zutphen, zijn wa-
pen en latijnse opdracht op de door Chr.
Sgroten vervaardigde Gelderse landkaart, LVI
(1957) 217.

Brinck, Alphard,
lid van de Kerken-rekenkamer, LXVIII
(1974/75) 199.

Brink's hofstede,
op de grens van Empe en Tonden, LXII
(1965/67) 149.
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Brink, de,
hoeve onder Zutphen, LXII (1965/67) 149.

Broeck, Enno Matthias van den,
provisioneel regent, later schepen van Zut-
phen, LXXII (1981) 151,159.

Broeck, goed ten,
onder Renkum, LXII (1965/67) 249.

Broecke, Henrickten,
richter van Almen en Gorssel, XLIII (1940)
232-234.

Broeckhuisen, Matthijs van,
raad van Zutphen, LXV (1971) 62.

Broeckhuysen, Hendrick van,
hopman van een vendel Staatse manschap-
pen, LXVIII (1974/75) 83,84,86.

Broeckhuysen, Wilt van,
burgemeester van Tiel, sedert 1667 richter
van Tiel en Zandwijk, LXXII (1981) 151.

Broeckhuysen, Wilt van,
belast met toezicht op de stuifzanden in het
ambt van Ede in 1560, LXXVI (1985) 160.

Broeckhuysen, Wilt van,
raad van Harderwijk, zijn poging om H. aan
de zijde van de Geuzen te brengen en het
aanwerven van manschappen ten dienste van
het kwartier van Veluwe, LXVIII (1974/75)
79,83,111.

Broeckhuysen, Wilt Gerrit Jan van,
heer van de Geldersche Toren, eerste raad en
rekenmeester in Gld., LXVI (1972) 84.

Broeckhuysen, Wilt Jan van,
heer van de Geldersche Toren, burgemeester
van Harderwijk, LXVI (1972) 84.

Broeckhuysen en Waardenburg, Johan van,
erfhofmeester en raad van hertog Adolf, deze
erft de Waardenburg, Gelderse archivalia ald.
berustend, LVIII (1959) 149,150.

Broek, goed ten B.,
te Arnhem. Zie: Gelders Spyker.

Broekema, L.,
hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te
Wageningen, bekend door het kweken van
nieuwe, produktievere tarwerassen, LXVIII
(1974/75) 176.

Broekerhof, de, bij Velp,
het latere Biljoen, door koning Hendrik IV in
1076 met al zijn toebehoren geschonken aan
de kerk van St. Pieterte Utrecht, LXXVI (1985)
9-11; de Broekerhof behoorde eertijds tot de
bezittingen van graaf Gerard van Wassen-
berg, LUI (1953) 72; het veer op de Praest
behoorde tot de B., LIX (1960) 179. Zie ook:

Biljoen, kasteel, boekaank.
Broekhuizen,

goed onder Oene, in bezit van het geslacht
Ten Hove, XLVI (1943) 21-23.

Broichusen, Seyno van,
drost van de heerlijkheid Baer, LVI (1957) 81.

Broichusen, Willem van,
borg voor Willem l, hertog van Gulik en Gelre
in 1381, XLIX (1949) 24.

Bronkhorst,
bezet door Spaanse troepen, ontzet van B. in
1582 door Hegeman en Norrlts, LXVIII
(1974/75) 106,107; schutterszilver, UV (1954)
232. met afb.; contract voor het maken van
een brandspuit in 1793, LXII (1965/67) 276.

Bronkhorst, heerlijkheid,
de leenverhouding tot het Heilige Roomse
Rijk en tot het graafschap Zutphen, betaling
van belastingen aan het graafschap Z., po-
ging van het Heilige Roomse Rijk om Bronk-
horst als rijksonmiddellijk te beschouwen en
schatting op te leggen, 14 bijl., LVI (1957)
125-165.

Bronkhorst, boekaank.:
E.J. van Ebbenhorst Tengbergen, Korte histo-
rie van stad en heerlijkheid, LXIII (1968/69)
146.

Bronkhorst, geslacht Van,
genealogische tabel, LVI (1957) 147.

Bronkhorst, Agnes van,
abdis van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten, een
hoger beroep procedure door haar aange-
spannen voor het Hof te Arnhem van een
uitspraak van het gerecht in haar hof te Appel
(onder Nijkerk), LVI (1957) 68,69,75.

Bronkhorst, Diderick van,
heer tot Waardenburg, provisioneel gedepu-
teerde van het kwartier van Nijmegen, LXXII
(1981) 144.

Bronkhorst, Diederik van,
heer van Batenburg, en zijn zoon Gijsbert
regelen de rechtspraak te Batenburg in 1389,
LUI (1953) 23,24.

Bronkhorst, Dirk van,
heer van Batenburg, stadhouder van de gou-
verneur van stad en Vierendeel van Nijmegen,
LVI (1957) 83.

Bronkhorst-Batenburg, Dirk IV van,
heer van Anholt, overgegaan naar de Spaan-
se zijde evenals zijn zoon Jacob, belegering
van Anholt in 1580 door de overste Hegeman,
LXVIII (1974/75) 101.
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Bronkhorst, drGerritvan,
stadhouder van het richtetambt Doesburg in
1685, secretaris van D., 1688-1717, LXXVII
(1986) 95.

Bronkhorst, Gijsbert van,
heer van Batenburg, en zijn vader Diederik
regelen de rechtspraak te Batenburg in 1389,
LUI (1953) 23,24.

Bronkhorst, Gijsbert van,
heer van Anholt, verpanding van Batenburg
aan Jan van Herlaer in 1408, conflicten daar-
over tussen d'* hertogen van Gelre en Bra-
bant, XLV (1942) 13-17. Zie ook: Reinald IV,
hertog van Gelre.

Bronkhorst, Gijsbert van,
vicaris van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltem in
1460/1461, LXVIII (1974/75) 128.

Bronkhorst, Gijsbert van,
ontvangt van hertog Reinald III in 1349 de
hoge en lage jurisdictie binnen de voorburcht
van het slot Bronkhorst, hoger beroep op
vonnissen niet mogelijk, LVI (1957) 126-128.

Bronkhorst, Gosuinius van,
apotheker, burgemeester van Doesburg,
LXXV (1984) 107,108; LXXVII (1986) 95.

Bronkhorst, Hendrick van,
vicaris van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltem, LXVIII
(1974/75) 129.

Bronkhorst, Henricus van,
pastoor te Doetinchem, LXIX (1976/77) 116.

Bronkhorst, Herman van,
heer van Batenburg, heer van Stein, gouver-
neur van Nijmegen, benoemd in 1474, LVI
(1957)51,82,86.

Bronkhorst, Herman van,
heer van Batenburg, regeling jurisdictie van
de heerlijkheden Horssen en Leur in 1534,
1546 en 1547, LIV (1954) 31-35.

Bronkhorst, Herwen (Hermen, Herman) van,
bode bij het Hof van Gelre, LXXII (1981) 195,
221.

Bronkhorst-Batenburg, Jacob II van,
heer van Anholt, overgegaan naar de Spaan-
se zijde, belegering van Anholt in 1580 door
de overste Hegeman, LXVIII (1974/75) 101.

Bronkhorst, Johan van,
pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 74.

Bronkhorst-Batenburg, Johanna van,
beleend met het slot, de stad en de heerlijk-
heid Batenburg in 1664, LUI (1953) 21,22.

Bronkhorst, Johannes van,
proost van Eist, zijn zegel, UV (1954) 62. met
afb.

Bronkhorst, Joost, graaf van,
kinderloos overl. in 1553, de rechtspositie van
het graafschap B., in 1558 toegewezen aan
Ermgard van Wisch, echt gen. van George
graaf van Limburg Stirum, LVI (1957) 139,140;
bemiddelaar vanwege de hertog van Gelre
aangaande de onlusten tussen de raad en de
burgerij van Zutphen 1538-1543, LXV (1971)
44,54,60,62; hij was één der executeurs van
het testament van hertog Karel in 1538, L
(1950) 25.

Bronkhorst, Maximiliaan van,
heer van Batenburg, collator van de St. An-
thonisvicarie te Horssen, LXVIII (1974/75) 132.

Bronkhorst, Steven van,
genealogische gegevens, zijn functies onder
de opeenvolgende besturen in de Ba-
taafs-Franse tijd, zijn bijdrage tot de oprich-
ting van verschillende genootschappen, dag-
bladen en periodieken o.a. het Staatkundig
Dagblad van het departement van den Boven-
IJssel, de latere Arnhemsche Courant, LXXII
(1981) 195-218 passim, met afb.

Brouwer, Theodorus,
priester, voorstander van vrijheid van onder-
wijs voor katholieken, LXX (1978/79) 183,184.

Browiller, Arnolt van,
burgemeester van Keulen, zijn portret geschil-
derd door Barthel Bruyn, LIX (1960) 143,144.
met afb.

Brown, J.,
van 1816-1820 conrector te Zutphen, daarna
tot 1857 rector te Deventer, LXVIII (1974/75)
281.

Bruchem,
opschrift op de balken en de gedenksteen
van de watermolen, XLVII (1944) XV.XVI.

Bruempt, goed ter B.,
onder Gietelo, jaarlijkse rente t.b.v. Assueer
van Apeldoren tot de Poll en zijn afstammelin-
gen, LVII (1958) 184.

Bruen, Arndt die,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 74.

Bruen, W.B. de,
sedert 1766 medeëigenaar van de ijzermolen
te Ulft, LV (1955/56) 112-114.

Brugge,
grafmonumenten van Karel de Stoute en van
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Maria van Bourgondtë in de O.L. Vrouwekerk
met wapenafbeeldingen van Gelre en Zut-
phen, LXVI (1972)45.

Bruggert, Derck,
ontvangt concessie van Deventer voor het
leggen van een watermolen (schipmolen) op
deIJssel, LVII (1958) 234.

Brugman, Jan,
Minderbroeder-Observant, zijn inzet voor de
verheffing van de Nijmeegse parochiekerk
van St. Steven tot kapittelkerk in 1475, zijn
brief daarover aan Catharina van Bourbon,
hertogin van Gelre, uit welke bronnen, o.a.
kronieken, hij de geschiedkundige gegevens
in zijn brief zou kunnen hebben ontleend,
LXXVI (1985) 36-47.

Bruin, C.H., M. en A. de,
drie broers, suikerraffinadeurs te Amsterdam,
de aankoop in 1841 van het landgoed
Warnsborn, hun inzet voor ontginningen van
woeste gronden, LXXIV (1983) 118.

Bruin, dr Isaac de,
kwartiersdoctor te Zutphen, lid van de Arn-
hemse Commissie van Geneeskundig Be-
stuur in het Departement van de Rijn, LXIX
(1976/77) 214.

Bruinis (Brunis), Johan.
Zie: Brunis.

Bruke, Phylippus de,
burggraaf van Nijmegen, LXIX (1976/77) 51.

Brumanus, Henricus,
zoon van Sergius B., pred. te Voorst, daarna
te Arnhem, LXXII (1981) 71; aanhanger der
Remonstrantse opvattingen, LXXI (1980) 93.

Brumanus, Sergius,
rector van de Latijnse school te Nijkerk, in
1594 rector te Zutphen, tegelijkertijd predi-
kant teZ. en te Voorst, LXXII (1981) 70,71.

Brummen,
schutterszilver, LIV (1954) 232,233; vondst
randhielbijl, LXVII (1973) XXXVIII. Zie ook:
Engelenburg, kasteel de.

Brummen, boekaank.:
J. de Graaf, Brummen in den tijd van over-
gang, XLIX (1949) 353.

Brunharingen, geslacht der,
afstammend van Brunharus, in bezit van het
graafschap Hameland, XLVIII (1946) 15-27.

Brünings, C.,
opzichter van het hoogheemraadschap Rijn-
land, later inspecteur van 's Lands rivieren,
XU (1938) 227.

Brunis, Bruno Bernard,
zoon van Johan B., burgemeester van Does-
burg, LXXV (1984) 110-112; LXXVII (1986) 95.

Brunis, Johan,
bierbrouwer, burgemeester van Doesburg,
LXXV (1984) 104-107,111,118; LXXII (1981)
152.

Brussen, Johan van,
gerechtsbode te Zutphen, LXVI (1972) 200,
206.

Bruxel, Jehan van,
bode van de Raadkamer te Zutphen, LVI
(1957) 77.

Bruyn, Barthel,
vermoedelijk de schilder van het oorspronke-
lijk portret van hertog Karel van Gelre, vergelij-
king met andere portretten door hem
gemaakt, LIX (1960) 143-145. met afb.

Bruyn, Mester de,
echtgen. van Henricus de Moelre, familiewa-
pen, XLIX (1949) 93,94.

Bruyninx of Sonsbeeks molen,
op de St. Jansbeek te Arnhem, LIX (1960)
191.

Buchell, Aernout van,
(1565-1640), oudheidkundige te Utrecht, zijn
korte historische notities aangaande stad en
provincie Utrecht, alsmede Beusichem, Zoel-
mond en Buren, genealogische en heraldi-
sche gegevens, LXII (1965/67) 262-266. met
afb.

Buchell, Edmond van,
stadhouder en drost van het Land van Buren,
overt. in 1548 te Tricht, LXII (1965/67) 262,
263.

Buchell, Emont van,
drost van Buren, verzoekt in 1517 aan het
Utrechts Domkapittel een glasraam te mogen
schenken in het nieuwe koor van de kerk te
Asch, XLIX (1949) 68-70.

Bucherus, Godefridus,
pred. teAlmen, LXI (1962/64) 194; XLJI (1939)
153.

Buck (Buik), Theodorus,
pastoor te Herwen, LXXV (1984) 85; XLI
(1938) 213.

Buecker, Wilhem,
raad van Zutphen, in 1603 rechter in het Ap-
pellationsgericht van Zutphen, LXVI (1972)
120.

Bueren, Hendrik van,
aartsdiaken van het bisdom Munster, LVI 11
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(1959) 26.
Bueren, Johannes van,

proost van Eist, LI V (1954) 66,67.
Buitenheurne (Buytenhorlge),

eertijds de naam van een buurschap onder
Varsseveld, LVIII (1959) 6,7.

Bulckesteyn, kasteel te Deil,
in bezit van de geslachten Van Tuyll, Van
Gheel van Spanbroek, Van Everdingen en
Verzijl, 62,64; kasteel gesloopt in 1788, 64;
aanvankelijk een leen van het Huis Van Eg-
mond, 66; verwikkelingen omtrent en verkoop
van het leenrecht aan Philips graaf van Ho-
henlohe-Langenburg, 65-70, XLII (1939)
61-78. met afb.

Bulk, de, huis,
te Tricht, Dirck Casteleijn en Adriana Martina
van den Berg ald. overl. resp. in 1839 en
1830, LXV (1971) 19,20.

Buonsignori, Stefano,
kartograaf, LVI (1957) 219.

Buren,
korte historische notities over B. door Aernout
van Buchell, LXII (1965/67) 265,266; heer-
schappij van B. reeds in 1318 verenigd met
Beusichem, L (1950) 54-56; vondst benen
voorwerpen en van aardewerkscherven uit de
Bronstijd, LXXVII (1986) 141,145. met afb.;
vondst 6 fragmenten van 5 vuurstenen sik-
kels, LXXVIII (1987) 207,210. met afb.; vondst
vuurstenen bijl, UV (1954) XXX.

Buren, boekaank.:
P.J. Schipperus, Buren en Oranje. Geschied-
kundig overzicht van het Graafschap Buren,
de stad en het kasteel en van het in 1612 door
prinses Maria van Oranje-Nassau, gravin-dou-
airière van Hohenlohe, gestichte Weeshuis,
LXI (1962/64) 356.; Driehonderd en vijftig jaar
Weeshuis te Buren, LXI (1962/64) 356.

Buren, ambt van,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXV
(1971)85-91.

Buren, graafschap,
archivalia van het graafschap B. en van het
hertogdom Gelre na een zwerftocht weer
terecht in 1849, XUX (1949) 19-21.

Buren, Land van,
meentgenootschappen, gemene gronden,
geërfdenorganisatie, rechterlijk bestuur van
Asch, Beusichem, Buren, Buurmalsen, Eri-
chem, Tricht en Zoelmond, XLIX (1949)
163-204.

Buren, stad en jurisdictie,
beschrijving algemene toestand in 1808, LVII
(1958) LVII 244-260.

Buren, geslacht Van,
in bezit van de heerlijkheid Balgoij, genealogi-
sche gegevens, LUI (1953) 6-12.

Buren (Bueren) geslacht Van,
vanaf de 14e tot in de 17e eeuw in bezit van
huis Reygersfoort bij Tricht, genealogische
gegevens, XLIX (1949) 267-281.

Buren, Amelius van,
tweede rector van het Fraterhuis te Deventer,
LXII (1965/67) 265.

Buren, Sweder van,
vicaris van de vicarie van O.L Vrouw, St.
Pieter en St. Andreas te Bergharen, LXVIII
(1974/75) 129,130.

Buren, Wiliemvan,
heer van Beusichem en Beesd, tynsheer van
de grote en kleine tyns te Beusichem, gege-
vens over hem uit de collectie Van Spaen,
LXV (1971) 22-24.

Burgerhuys, Jan,
klokkengieter, LX (1961) 23.

Burggravius, Johann Ernest,
arts te Franeker, schrijver van werken van
alchemistisch-mystieke aard, LXXII (1981)
75,79,80.

Buschman, Godefridus,
schepen en schout van Gellicum, geh. in
1712 met Anna Geertruida van Houten, ge-
nealogische gegevens, XLII (1939) 243.

Buttelrie (Bottelrie), hof bij Arnhem,
in bezit van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten en
tevens de hof van de goederen van deze
abdij, LIX (1960) 182,183; LXXIV (1983) 14.

Buurlo, Thomas van,
schepen en raad van Zutphen 1532-1565,
LXV (1971) 67,69,70.

Buurmalsen,
vestiging van 2 vicarieën, van St. Catharina en
van O.L. Vrouw in de kerk van B., het patro-
naat ervan was verbonden aan het huis Rey-
gersfoort bij Tricht, XLIX (1949) 293; de "Edel-
hoffstadt" wordt in erfpacht gegeven aan
Peter Scaey, priester te B.; XLIX (1949) 171,
172; meentgronden, XLIX (1949) 163-188
passim; sloop tolhuis aan de Nieuwe Brug,
LUI (1953) XXIX.

Buurspraak,
te Arnhem in 1448 buiten de St. Janspoort,
XU (1938) 24.

33



C zie ook K

Buurtwegen.
Zie: Wegen.

Buvink (Bonnink, Bovinc),
hoeve onder Varsseveld, toponymie, verkoop
door leden van het geslacht Van Lohn aan het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVIII
(1959) 87,90,93.

Buvinkshoek,
deel van de tegenwoordige buurschap Bin-
nenheurne onder Varsseveld, LVIII (1959) 7.

Bylandsche Waard,
vondst Romeinse voorwerpen, aankoop door
de G.A.S., LVI (1957) XXXII.

Bylandt, Albrecht Otto Roeleman Frederik des
H.R. graaf van,

aankoop in 1734 van de hoge heerlijkheid
Mariënweerd, LVI (1957) 188.

Bylandt, de, hoge heerlijkheid,
rechterlijk bestel, LVI (1957) 33-43.

Bylandt, Johan van,
heer van Doornenburg, getuige bij een over-
dracht van geld uit de tol van Nijmegen aan
hertog Aldolf, zijn familie stichtte een kapel in
het Dominicanenklooster te N., LXIX
(1976/77) 66.

Bylandt, Otto van,
vanaf 1728 beleend met een deel van de
hoge heerlijkheid Wolfswaard onder Wage-
ningen, in 1765 zijn aandeel in de jurisdictie
verkocht aan R.W. van Pabst, XLIX (1949) 50.

Bymmen, Gheertruyt en Mechtett van,
gezusters, haar schenking in 1432 aan de
vicarissen in de St. Walburgskerk te Arnhem,
LXVII (1973) 26.

Caerilen, Jan,
scholtus van Waardenburg, LXX (1978/79) 30.

Caldenbach, Gerhardt,
rentmeester der geestelijke goederen in het
graafschap Bergh, burgemeester van Does-
burg, LXXV (1984) 107.

Caldenbach, dr Gerhardt Hendrik,
zoon van de voorgaande, burgemeester van
Doesburg, LXXV (1984) 107,110,112.

Calis, Johan van,
tollenaar van de Grote Gelderse tol te Am-
hem, XLVIII (1946) 92,93,99.

Calis, Philips van,
broer van voorgaande, tollenaar van de Grote
Gelderse tol te Arnhem, XLVIII (1946) 92.

Callegoed, Nicolaas van,
initiatiefnemer tot heroprichting van de Arn-
hemse afdeling van de Maatschappij tot Nut

van t Algemeen tezamen met S. van Bronk-
horst en mr G.H. Eerligh, LXXII (1981) 207.

Callenfels, Willem,
pred. te Overasselt, rector van de St. Antho-
nisvicarie te O., LXVIII (1974/75) 135.

Campe'n, Gerrit van,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Campen, Willem Janssoen van,
de eerste boekdrukker te Arnhem
(1581-1589), LXXIV (1983) 73-93 passim.

Campenhoudt, Hans van,
beeldsnijder te Antwerpen, LX (1961) 23.

Camper, P.,
vanaf 1820-1838 conrector te Zutphen, LXVIII
(1974/75) 280.

Camphuysen.
Zie: Gilden en schutterijen.

Canis, mr Jacob,
overl. 1543, schepen en raad van Nijmegen,
LXV (1971) 66.

Canis, Jorden,
rentmeester en ambtman van de Schuilen-
burgh, LXIX (1976/77) 119.

Cannegieter, Hendrik,
geschiedschrijver van Gld., rector aan de
Latijnse school te Arnhem, zijn grafzerk in de
St. Eusebiuskerk ald., LXIV (1970) 157;
LXXVI-II (1987) 94,96,102.

Cannenburg, kasteel de,
bij Vaassen, in de 14e eeuw in bezit van Peter
van Steenbergen, XLJI (1939) 33-40 passim;
inname en plundering van het kasteel in 1590
ten tijde van de bewoner Hendrlck van Isen-
doom è Blois, LXX (1978/79) 55-78. met afb.;
het grootgrondbezit, beheer, de pachtvormen
en inkomsten van de laatste heer van de C.,
F.K.Th, baron van Isendoom a Blois, 5 grafie-
ken, LXXV (1984) 132-146. met afb.; watermo-
len behorend bij het kasteel afgebrand, XLJII
(1940) XXIV.

Capellen, Alexander van der,
burgemeester van Doesburg, afgezet in 1704,
in 1710 opnieuw benoemd, LXXV (1984)
108-110,113.

Capellen, Alexander van der,
heer van Aartsbergen en den Boedelhoff, lid
van de Zutphense ridderschap, een paar
kanttekeningen bij zijn Gedenkschriften, en
wel zijn visie als Geldersman op de nationale
staatskunde, zijn betrekkingen met het Huls
van Oranje en zijn opvattingen betreffende de
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godsdienst, hij overleed in 1656, LXVI (1972)
125-174.

Capellen, Evert van der,
kerkmeester van de St. Walburgskerk te Zut-
phen, één der stichters van het Zutphens
Burgerweeshuis in 1564, LVII (1958) 224.

Capellen, GAG.Ph. van der,
minister van Eredienst en Binnenlandse Za-
ken, zijn gedetailleerd plan ter oprichting en
organisatie van de veeartsenijschool te Zut-
phen (1809), LXX (1978/79) 122.

Capellen, Gerlich van der,
vanaf 1580 raad in het Hof van Gelre en Zut-
phen, in 1596 rechter In het Appellationsge-
richt van Zutphen, LXVI (1972) 116; vertrou-
weling van de Arnhemse predikant Johannes
Fontanus, LXXI (1980) 87.

Capellen, Hendrik van der,
(1516-1582), schepen en raad van Zutphen,
LXV (1971) 70; LXXV (1984) 160.

Capellen, Henrick van der,
burgemeester van Zutphen in 1591, LXVI
(1972) 108.

Capellen, Robert Jasper van der,
afschaffing drostendiensten in het graafschap
Zutphen door hem bevorderd, LV (1955/56)
78.

Capellen, Thomas van der,
tweede markerlchter van de marken Al men en
Harfsen, XUI (1939) 130,131.

Capellen tot den Boedelhof, Frederik van der,
provisioneel gedeputeerde van het kwartier
van Zutphen, LXXI l (1981) 145,169,171.

Capellen tot de Pol, Joan Derk van der,
zijn graftombe bij Gorssel, LXIV (1970) 154,
155.

Capellen tot den Pol, Joan Derk van der, boek-
aank.:

W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Wee-
nink, Aan het Volk van Nederland; het demo-
cratisch manifest van Joan Derk van der Ca-
pellen tot den Pol, 1781, LXXIII (1982) 188,
189.

Carolina, prinses van Oranje, vorstin van Nas-
sau-Weilburg,

de Carolinahoeve en de Carolinenberg bij
Dieren naar haar genoemd, LI l (1952) 12,15.

Carvenhem, Garrit van,
In 1596 rechter In het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 116.

Casteleyn, Dirk,
tynsheer van de grote en kleine tyns, bewoner

van het huis De Bulk te Tricht, genealogische
gegevens, LXV (1971) 20,21.

Gaster, Godefridus van,
tolschrijver te Zaltbommel, XUX (1949) 37.

Catharina van Bourbon,
in 1463 geh. met hertog Adolf van Gelre,
overl. in 1469 te Nijmegen, begraven in de
St Stevenskerk ald., in haar laatste wilsbe-
schikking de wens de verheffing van die kerk
tot kapittelkerk, LXXVI (1985) 36-47; wapens
van haar voorouders op de graftombe in de
St. Stevenskerk, kwartierstaat, XLVIII (1946)
206-208.

Catharina van Kleef,
dochter van hertog Adolf van K., geh. met
hertog Arnold van Gelre, overl. in 1476, een
15e eeuwse miskelk met haar wapen, ver-
moedelijk afkomstig uit de slotkapel van Lo-
bith, LX (1961) 143-156. met afb.; een histo-
risch-heraldische beschouwing over haar
gebedenboek, LVII (1958) 201-218. met afb.;
haar proces tegen de stad Zutphen in
1475/76, LVI (1957) 71; de St. Alexius-vicarie
op het Valkhof te Nijmegen door haar ge-
sticht, LU (1952) 63-77 passim; haar pro-Bour-
gondische houding gedurende 1452-1456, L
(1950)4,13,21.

Caucius, A. (Anthonis van Cuyck),
zijn leerboek Latijnse syntaxis, LXXVII (1986)
71,73,74,81.

Caupo, Johannes,
pastoor te Arnhem, een proces tegen hem
aangespannen, dat hij in 1355 heeft gewon-
nen, LIX (1960) 156.

Ceelen, Hendrik,
rentmeester der domeinen van het kwartier
van 's-Hertogenbosch, Land van Cuyk, Gra-
ve, heerlijkheid Hatendonk en Kessel, LVI
(1957) 52,53,96.

Cellarius, Christoph,
schrijver van historisch-geografische hand-
boeken, LXXVII (1986) 78,83.

Centen, D.W.,
zilversmid te Nijmegen, LXI (1962/64) 275.

Ceporinus, Cornelia,
wed. van Philip Roelants, genealogische
gegevens, haar schenking begin 18e eeuw
van avondmaalszilver aan de Nederlandse
Hervormde Gemeente van Kerkdriel, het ver-
dwijnen van dat zilver in 1944-'45 en de terug-
keer ervan, LXII (1965/67) 255-261. met afb.
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Ceporinus, Johannes,
(Johan van Venray), o.a. pred. te Zaltbommel,
een acte uit 1621 betreffende het aandeel in
de nalatenschap van zijn overleden echtge-
note voor zijn kinderen en kleinkinderen,
nadere gegevens over de huwelijken van zijn
dochter Magdelena en haar kinderen, XLII
(1939) 193-198; hij was één der grondleggers
van het Gelders kerkverband, LXXI (1980) 85.

Ceporinus, Magdalena,
van dochter van de voorgaande, haar 3 huwe-
lijken: eerst met Balthasar Germani, vervol-
gens met Petrus Freudenbergius, tenslotte
met Hanss Vogell, nadere gegevens over hen
en over hun kinderen, XLII (1939) 193-198.

Charters.
Zie: oorkonden.

Christianides, Wilhelmus,
pred. te Warnsveld, XLIX (1949) 206.

Christoffel, ...,
glasmaker te Zutphen, LUI (1953) 175.

Chytraeus, Matthaeus,
gouverneur van de drie zoons van A. l'Empe-
reur, stipendiaat van het legaat B.T. de Banos,
later raadsheer van de stad Bremen, LXXI l
(1981) 74,75,77,96.

Claeuwaitt, mr Clais,
stadhouder van de gouverneur van Nijmegen,
LVI (1957) 83.

Claphouwer, Georgius,
pred. te Terborg, Etten en Silvolde, daarna te
Lochem, LXIX (1976/77) 115; LXXVII (1986)
53.

Clapis, dr Petrus van,
zijn portret geschilderd door Barthel Bruyn,
LIX (1960) 143,144.

Clarisse, W.C.L.,
conrector en later rector te Harderwijk, in
1844 ook schoolopziener, LXVII (1973) 122.

Clauberg, Johann,
hoogleraar te Herborn en Duisburg, zijn leer-
boek over de logica, LXXVII (1986) 76-78,83,-
84.

Cleef, Amoldus van,
kanunnik te Xanten, rector van de O.L. Vrou-
wevicarie te Winssen, LXVIII (1974/75) 137.

Cleeff, Bernt van,
hopman van het in 1574 te Culemborg in
garnizoen liggend Duitse vendel soldaten,
LVII (1958) 195,196.

Clesius, Bemardus, kardinaal,
zijn portret geschilderd door Barthel Bruyn,

LIX (1960) 143.
Cloeck, Gijsbert,

provisioneel regent van Arnhem, LXXII (1981)
154.

Cloick, Gadert,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XLIX (1949) 255-258.

Closkamp,
goed te Harfsen, LXI (1962/64) 207.

Clouck, geslacht,
collatierecht van kanunniksproven en
vicarieën in de St. Werenfriedskerk te Eist, UV
(1954) 73,96.

Clouck, Wychard,
richter van Westervoort, LIV (1954) 73.

Clowik,
hoevete Empe, LXII (1965/67) 147.

Cluys, Johannes,
kroniekschrijver, LXVI (1972) 23.

Cnuyvinck, Wessel,
provisioneel regent van Doetinchem, LXXII
(1981) 152.

Coblentz, Jan van.
Zie: Kobelentz.

Cochlaeus, Henricus,
pred. te Nijmegen, betrokken bij de eenheid
op onderwijsgebied in 1611, LXXVII (1986) 70.

Cock, Bernhard,
richter van Lienden en de halve Marsch, LIX
(1960) 45.

Cock, H.,
hoogleraar aan het Atheneum te Deventer, in
1825 te Leiden, LXXI (1980) 227.

Cock, Hieronymus,
Antwerpse drukker en uitgever van een kaart
van Gld. door Chr. Sgroten vervaardigd, LVI
(1957) 215-219.

Cock, dr Jacob,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Cock, Rodolfus, ridder,
beleend met de hoven Hiern, Neerijnen en
Opijnen, LXX (1978/79) 3.

Cock, geslacht De,
in bezit van de hof en heerlijkheid l Jzendoom,
genealogische gegevens, XLIX (1949) 53-55.

Cock van Opijnen, geslacht De,
hun pandrecht op het slot Nijenbeek onder
Voorst, XLII (1939) 28-30.

Cock van Opijnen, Everard de,
collator van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Cock van Opijnen, Henric de,
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richter van Veluwe en raad van hertog Reinald
III, bewoner van het slot Nijenbeek onder
Voorst, XLII (1939) 28,29,33.

Cock van Waardenburg, Gerrit de,
beleend met Waardenburg in 1397, later
overgegaan op het geslacht Van Broeckhuy-
sen, kroniekmatige aantekeningen over deze
geslachten, LVIII (1959) 149.

Cocq, Anthoni de,
scholtis van Zaltbommel, LXXII (1981) 151.

Cocq, Johan de,
richter in de Bommelerwaard, UXII (1981)
151 ;LXX (1978/79) 82.

Cocq, Quirijn de,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
(1981)151.

Coen, Jan Pietersz.,
gouverneur-generaal van de V.O.C., zijn be-
trokkenheid bij handel en bestuur in Oost-ln-
dië, LX (1961) 163-177.

Coeppen, mr Hendrik,
griffier Gelderse Raadkamer te Arnhem, LVI
(1957)61.

Coerman, drArnold,
provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125,127.

Coesvelt, dr Bernard,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
107-113 passim.

Coesvelt, dr Johan,
burgemeester van Doesburg van 1666-1669,
LXXV (1984) 107.

Coets, dr Herman,
provisioneel regent, later schepen van Am-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Coets, Johannes,
vicaris van de St. Alexius-vicarie in de St. Ni-
colaaskapel op het Valkhof te Nijmegen, UI
(1952) 66.

Coevorden, Reinold IV van,
beschrijving zegel met geslachtswapen uit
1410,LVII(1958)151.

Colden hove,
huis bij Eerbeek, na de dood van hertog Karel
in bezit gekomen van zijn oudste bastaard-
zoon, Karel van Gelre gen. de Oude, L (1950)
27; ca. 1700 aangekocht door prins Willem III,
stadhouder-koning, UI (1952) 11.

Colenbrander, Frederik Christiaan,
lid van de municipalitett van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Colin, Alexander,
beeldhouwer van de cenotaaf van Maximili-
aan van Oostenrijk in de Hofkirche te Inns-
bruck, beeltenis van hertog Karel van Gelre
op één der reliëfs, LIX (1960) 146.

Collart, Henricus,
pastoor van de parochiale kerk van St. Steven
te Nijmegen, zijn overeenkomst inzake begra-
fenissen en testamentaire beschikkingen met
Amoldus die Mey, prior van het Regulieren-
klooster te N., LXIV (1970) 90.

Collecties,
verwerving van een wrijfsteen en scherven uit
de collectie van J.D. Moerman door de
G.A.S., LXIII (1968/69) XXXV.XXXIX; de GAS.
ontvangt in bruikleen archeologische voor-
werpen uit de collectie M.M. van Moffen, LIX
(1960) XXIV; de G.A.S. ontvangt in bruikleen
van A.E. van Beuningen-Charlouis een collec-
tie neolithische voorwerpen, UX (1960) XXIV.
met afb.; collectie G.J. van Olst, aankoop
door de GAS. van archeologische voorwer-
pen uit verschillende delen van Gld. en uit-
eenlopende tijdperken, LIX (1960) XXIII;
schenking collectie Volker van Romeinse
munten en aardewerkscherven aan de
GAS., LVIII (1959) 115,116; schenking col-
lectie M. Zandée van Romeinse munten en
aardewerkscherven aan de GAS., LVIII
(1959) 115,116; verwerving door de GAS.
van de beschrijving der archeologische col-
lectie van A. van Sprang te Ermelo, alsmede
gegevens van het B.A.I. te Groningen, LVI
(1957) XXX.

Collecties,
aankoop door de G.A.S. van de beschrijving
der archeologische collectie van J. Bezaan,
LVI (1957) XXX; collectie A. Bruyn, mesolithi-
sche artefacten aangekocht door de GAS.,
LV (1955/56) XXXV; collectie praehistorica,
verzameld door J.D. Moerman, geschonken
aan de GAS., Uil (1953) XXXVI; collectie
archeologica van dr irWAJ. Oosting aange-
kocht door de GAS., L (1950) XUI; collectie
archeologica van J. Bezaan aangekocht door
de GAS., L (1950) XLII; collectie van T. Polêe
geschonken aan de Stichting tot bescher-
ming van praehistorische curtuurmonumen-
ten in Gld., XLVIII (1946) XXXIV; collectie van
W.A.J. Oosting geschonken aan de Stichting
tot bescherming van praehistorische cultuur-
monumenten in Gld., XLVIII (1946) XXXIV; uit
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de collectie Voerman archeologische vond-
sten aangekocht door de G.A.S., LXVIII
(1974/75) L; uit de collectie Westendorp ar-
cheologische vondsten aangekocht door de
G.A.S., LXVIII (1974/75) L.

Colpaar, Mozes,
pred. te Putten, XLVl (1943) 57.

Comans, A.,
med. doctor van Over-Veluwe, LXIV (1970)
129,134,139.

Commanderieën der Orde van St. Jan in Gld.,
het gasthuis met zijn toebehoren te Nijmegen
in 1214 toegewezen aan de hospitaalridders
van St. Jan te Arnhem, LXIX (1976/77) 44.

Commanderie der Orde Van St. Jan te Arnhem,
giftbrief van graaf Reinald l met vermelding
van de schenking aan de Orde van het patro-
naatsrecht van de kerk te Spankeren en het
recht op kasteel Staverden en op huis Nijen-
beke, dat voortaan St. Johansweerd
genoemd zou worden, geestelijken te onder-
houden, LIX (1960) 202; overdracht van een
molen op de St. Jansbeek en van goederen
aan H.J.C.J. baron van Heeckeren van Eng-
huizen in 1823 en 1826, LIX (1960) 188,189;
verval en liquidatie van de commanderie te
Arnhem, XLIII (1940) 165-178.

Commanderieën, van de Duitse Orde,
commanderie van de Duitse Orde te Dieren,
Lll (1952) 7-11,14; de commanderie te Ophe-
melt werd ca. 1328 verplaatst naar Tiel, LXV
(1971) 13,14.

Confluentius, Johannes.
Zie: Kobelentz.

Coninck (Kueninck), Jan Hermensz.,
goudsmid te Culemborg, zijn leveranties aan
het grafelijk slot te C., XLIX (1949) 75.

Coningk, Herman die,
wapenheraut Gelre, UV (1954) 180-186; LVI
(1957) 177,178.

Constant Rebecque, Thierry Juste baron de,
bouw van het huis Belmonte onder Wagenin-
gen ca. 1844, Lll (1952) 108.

Contributiën (schattingen, brandschattingen of
oorlogsbelastingen),

geïnd per kerspel, richterambt of schoutambt
door rentmeesters in Spaanse dienst, opge-
legd hetzij door de Rekenkamer te Roermond
of door de rentmeesters zelf, hetzij door een
vergelijk vastgesteld ter voorkoming van o.a.
roof en brandstichting. Heffing van deze con-
tributiën vanaf ca. 1597 tot ca. 1635 op de

Veluwe, in het kwartier van Zutphen, het
graafschap Bergh, het ambt van Bredevoort
en na 1621 ook in de heerlijkheid Borculo,
LXXVIII (1987) 34-64. met afb.

Conway, E.H.J.,
briefwisseling met J.R. Thorbecke, LXXI
(1980) 223.

Conzen, bij Aken,
hofkapel gewijd aan St. Pancratius, LVIII
(1959)61.

Cool, Peter,
burgemeester van Culemborg, LVII (1958)
193.

Coolhaes, Casper,
pred. te Leiden, LXXI (1980) 86.

Coopman, Gerard,
drost van Werth (bisdom Munster) en hof-
meester van Floris l van Culemborg, XLV
(1942)110,111,115,116.

Coopman, Peter,
broer van Gerard, zijn mededelingen over de
ballingschap (1568-1577) van Floris l van
Culemborg, XLV (1942) 109-118.

Coornhert, Dirck Volkertsz.,
graveur, vervaardiger van een prent: de voet-
val van Willem II, hertog van Gelre, Kleef,
Gulik en Bergh voor Karel V in 1543, UX
(1960) 146. met afb.

Cooth, M.J. van,
med. doctor van Neder-Veluwe, LXIV (1970)
134,138.

Corderius, M. (Mathurin Cordier),
zijn leerboek over de colloquia, LXXVII (1986)
71,75,82.

Corman, A.J.,
steenbakker te Duiven (Loowaard), LXX
(1978/79) 143.

Comelissen, Gerrit,
vicaris van de vicarie van O.L. Vrouw,
St. Peter en St. Andreas te Bergharen, LXVIII
(1974/75) 129.

Comelissen, Jan,
pred. te Wijchen in 1630, vicaris van de vica-
rieën van O.L. Vrouw en van St. Jan de Doper
teAppettem, LXVIII (1974/75) 129.

Cornelisz., Aernt,
boekdrukker te Nijmegen, drukker van Gel-
derse provinciale en stedelijke overheidspu-
blicaties in de 16e eeuw, LXXIV (1983) 75.

Cortenbarch, Ada van,
wed. van Wilhelm van Boicholt, overdracht
door haar van een huis te Wageningen in
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1596 aan het O.L Vrouweklooster te Renkum,
UCVII(1973)11.

Coster, Hendrick,
schilder, vervaardiger van een tekening naar
een bestaand portret van hertog Karel be-
stemd voor de vervaardiging van een gravure
in Pontanus' Historie Gelrica, UX (1960) 140.

Coster, Johan,
goudsmid te Arnhem, vervaardiger van een
geschenk voor Maria van Oostenrijk, zuster
van keizer Karel V, LUI (1953) 168.

Costerus, P.J.,
1806-1862, conrector te Oldenzaal, vervol-
gens te Hoorn en Arnhem, later rector te
Sneek, LXVIII (1974/75) 281.

Costius, C.,
pred. teAlmen, XLII (1939) 142.

Costverloren,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Couranten.
Zie: Tijdschriften en periodieken.

Covelen, Jan van.
Zie: Kobelentz.

Craeckenborch, Jan,
vervaardiger van een stucplafond in het stad-
huis van Zutphen en in panden aan de Hout-
markt en de Kuiperstraat, XUX (1949) 66.

Cramer, Hendrik, ook gen. Hendrick Evert
Valckerz.,

verspreider van een boekje "van der Wrake",
geschreven door de wederdoper Bemd Roth-
man, LXXI (1980) 63.

Cranenburg, Herman van,
herbergier en gemeensman te Tiel, LXIX
(1976/77) 168.

Crayesteyn (Kraaienstein),
adellijk huis onder Tricht, In de 16e eeuw in
bezit van het geslacht Van Buchell, daarna
o.a. overgegaan op de geslachten (De) Gruy-
ter, Kemp, Van Reekum, 41-60; bouwgeschie-
denis, 60-63, 7 bijl. 67-72, XLVII (1944) 41-72.
met afb.; LXII (1965/67) 263.

Cremer, dr Bernhard Hendrik,
momber in Gld., belast met de afwikkeling
van het jurisdictiegeschil betreffende de com-
petentie tussen magistraat en scholtis van
Lochem in de 18e eeuw, LXXII (1981) 184,
189.

Cremer, Jodocus,
raadsecretaris van de stad Zutphen, tevens
kwartierssecretaris, LXXII (1981) 151,159,166.

Cremers, mr W.C.J.J.,

(1818-1906), vice-president van de rechtbank
te Arnhem, lid van de gemeenteraad, lid van
de Tweede Kamer, zijn vele andere functies
binnen de katholieke beweging te Arnhem,
LXXVII (1986) 113,114,126.

Crevell, Theodorus,
rector van de St. Andreasvicarle te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Criminaliteit,
in Gelre en het Sticht in de 15e eeuw. Opspo-
ring, vervolging en uitleveringsverdrag tussen
de hertog van Gelre en de bisschop van
Utrecht, XUX (1949) 14-18. Zie ook: Limburg,
boekaank.

Criminele Ordonnantie.
Zie: Ordonnantie.

Criminele zaken,
rechtspleging In Criminele zaken. Zie:
Scherprechters, te Zutphen.

Croese, A.,
chirurgijn te Dieren, LXIV (1970) 129,130,134,
137.

Croll, mr Lambertus,
de eerst vermelde verdediger van een tovena-
res in een proces te Arnhem, LXXII (1981) 58.

Crouwell, Joost van,
ontvanger van contibutiën in de graafschap-
pen Zutphen en Bergh, de hoogheid Wisch,
het ambt Bredevoort en de heerlijkheden
Anholt en Borculo, LXXVIII (1987) 45.

Croy, Philips de, graaf de Chimay,
stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen,
LVI (1957) 50-98 passim; zijn aanstelling tot
stadhouder in 1474 en zijn bevoegdheden, LX
(1961) 157-162.

Croy, Philips van, graaf van Solre,
gouverneur van Ungen (aan de Eems), zijn
toestemming onder dwang Spaanse contribu-
tiën te innen van inwoners op de Veluwe in
1607, LXXVIII (1987) 47.

Crummeler, hofstede de C.,
behorend tot het goed Dulstervoorde onder
Twello, LVII (1958) 155,171.

Cruychten, Dirk van,
pandhouder van het schoutambt Roermond,
LVI (1957) 90.

Cruyff, Jerephaes de,
schepen van Uenden, UX (1960) 44.

Cruyner, Engelbert,
provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.
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Cruyss, (Cruijss), Anna van,
procuratrix van het O.L.Vrouweklooster te
Renkum, LXVII (1973) 23; LXVIII (1974/75)
284.

Culemborg,
datering van het oudste leenregister (1394)
van het leenhof van de heren van Culemborg,
ter vergelijking diende de praktijk bij het leen-
hof van de bisschop van Utrecht en de leenre-
gisters van Vianen, LXXV (1984) 35-42. met
afb.

Culemborg,
Spaanse bezetting van 1567-1577, LVII (1958)
191-200.

Culemborg,
herberg de Gulden Leeuw, aldaar in 1583
verkoop van goederen van de abdij Mariën-
weerd, verkoop werd nietig verklaard, in 1584
opnieuw geveild, LVI (1957) 186.

Culemborg,
de Latijnse school en het onderwijs begin 15e
tot midden 19e eeuw, benoeming, ontslag,
werkzaamheden van en instructies voor do-
centen, invloed van Elisabeth van Culemborg
en Floris van Pallandt, lotgevallen van het
schoolhuis, 13 bijl., waaronder een lijst van
docenten, LUI (1953) 91-148. met afb.; LXVII
(1973) 113; LXVIII (1974/75) 240-181 passim.

Culemborg,
Lambert Ruys geb. ca. 1549 te C., zijn werk
als missionaris in India en op Sri Langka, LXX
(1978/79) 45-54.

Culemborg,
overleg tussen magistraat en het dagelijks
bestuur van het gemeneland van C. met Edu-
ard Jacot van Axele en Jan Adriaensz. Leech-
water over de afwatering van de Culemborgse
polder in 1629/30, XLVIII (1946) 219-222.

Culemborg,
edelsmeedkunst in de 17e en 18e eeuw, het
St. Eloyen- of Smedengilde en het St. Nico-
laas- of Coopmansgilde, 72,74; lijst van Cul-
emborgse goud- en zilversmeden, genealogi-
sche gegevens, 75-93; beschrijving van
avond maal s- en doopzilver van de Neder-
landse Hervormde Gemeente te C., alsmede
de vervaardigers en de schenkers ervan,
93-100, XLIX (1949) 71-100. met afb.; Aert
Mosselman en Gerard Huybertsz. Suermondt,
goud- en zilversmeden ald. in de 17e eeuw,
het aantekenboekje van de broer van de
laatstgenoemde, LXII (1965/67) 227-246. Zie

ook: Johannes Huybertsz.
Culemborg,

lotgevallen bij de omwenteling van
1794-1795, LUI (1953) 201-218. met afb.

Culemborg,
beschrijving van grafzerken ondergebracht in
de Oudheidkamer, XLV (1942) 200.

Culemborg, St. Barbarakerk,
beschrijving van grafzerken, de graftombe,
memoriestenen, memoriebord en wapen-
schildjes aan preekstoel en aan kronen in de
kerk, alsmede van grafzerken op het oude
kerkhof, index, XLV (1942) 138-199. met afb.;
schenking aan de kerk door de abt van Ma-
riënweerd van een reliek van de H. Emerentia,
verloren gegaan bij de beeldenstorm, LVI
(1957) 191,192.

Culemborg, klooster Jerusalem,
klooster van de Sepulchrijnen of van het
H. Graf te Culemborg, tijdelijke intrek in dit
klooster door abt en conventualen van de
abdij Mariënweerd in 1572, LVI (1957) 185.

Culemborg, graafschap,
C. onder Franse bezetting 1672-1674, samen-
stelling college van raden en magistraat, 84;
verkrijging van de neutraliteitsacte, 85; bezet-
ting door Franse troepen en aangerichte
schade, 85-88; gezindheid der burgers,
88-90, LV (1955/56) 83-94; rechtspraak in het
graafschap C. gedurende 1795-1799, XLI
(1938) 237-240.

Culemborg, graafschap en stad,
16e eeuwse geschiedkundige aantekeningen
van Gerard Vremdt, XLIV (1941) 149-172.

Culemborg,
oudheidkundig bodemonderzoek bij boerde-
rij Den Heuvel met vondsten uit verschillende
tijdperken, LXIV (1970) XXXIII.XXXIV; restaura-
tie van oude panden aan de Ridderstraat, LXI
(1962/64) XL; ontdekking van een vroeg 16e
eeuwse muurschildering in de voormalige
kapel van het St. Elisabeth Gasthuis, LXI
(1962/64) XL; restauratie huis "Tusculum" of
"de Bol", LXI (1962/64) XXXIX.XL met afb.;
restauratie van schilderingen op de band van
een in 1750 aangelegd gildeboek van het
St. Nicolaas- of koopliedengilde, LIX (1960)
XI,XIl; verwerving door de gemeente van het
17e eeuwse pand Binnenpoort 6, behoud
pand Zandstraat 5 met 17e eeuwse trapgevel,
behoud omgeving van het 19e eeuwse lust-
huis 'Tusculum", LVI (1957) XVII,XVIII; ontdek-
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king van twee 16e eeuwse schouwen in het
pand "Caffaigne", LV (1955/56) XIX; sloop 16e
eeuwse boerderij in de Zandstraal, LUI (1953)
XXX; carillon, terugkeer in 1947 van 7 klok-
ken, de achtste is versmolten in de Tweede
Wereldoorlog, XLIX (1949) Lll; opgraving
fundamenten van de kerk van Paveye en
vondst middeleeuwse scherven, XLVII (1944)
XIII; voltooiing van de restauratie van het huis
"De Fonteyn", LXVI (1972) XXVI .XXVII. Zie
ook: Stadsuitbreidingen, boekaank.

Culemborg, boekaank.:
O.J. de Jong, Beschrijving van C. in 1753
naar A.W.K. Voet van Oudheusden, met diens
levensschets, LXI (1962/64) 362,363; J.D. de
Jong, Elisabeth van Culemborg, 1474-1555.
Levensschets. Culemborgsche Historiebla-
den, Eerste serie no. III., LV (1955/56) 216;
L. Sillevis, P.J.W. Beltjes, De Bouwgeschiede-
nis van het stadhuis te Culemborg, XLJII
(1940) 344; A.J. van de Ven, Het oud-archief
van de gemeente Culemborg, XLII (1939)
363,364; l. Brasz, De Kille van Kuilenburg,
Joods leven in Culemborg, LXXVI (1985)
183-185.

Culemborg, Elisabeth van,
haar invloed op onderwijs te C., LUI (1953)
99-101.

Culemborg, Floris l van,
heer van Werth en Pallant, ballingschap in
Duitsland 1567-1577, steunde het verzet te-
gen Alva, verslag over zijn reizen en handelin-
gen, XLV (1942) 109-118.

Culemborg, Gerard van,
in bezit van de jurisdictie in het karspel Mau-
rik, alsmede in Eek en Wiel, LVII (1958) 20,21.

Culemborg, Gerrrt II van,
verkrijgt in 1461 de halve heerlijkheid LJen-
den, LXVI (1972) 215.

Culemborg, Zwedervan,
schout van Culemborg, LVII (1958) 193,199.

Culemborg, Zwedervan, bisschop van Utrecht,
zijn bemoeienis met de zusters van Sint Ma-
ria, ca. 1405 gehuisvest op de Beek te Arn-
hem, vanaf 1429 in het klooster Bethanië bij
A., LXVII (1973) 52-55; hij gaf in 1431 aan het
college van pastoors en vicarissen van de
Grote of Oude kerk te Arnhem verlof, om zo
nodig, hun statuten te wijzigen, LXI (1962/64)
148; tijdens zijn ambtsperiode in 1422 over-
brenging van de reliekhouder van St. Adria-
nus van de abdij Mariënweerd onder Beesd

naar de Dom te Utrecht, LVI (1957) 190,191.
Cup, Willem,

hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69)
101,102.

Cuperus, Gijsbert,
zijn briefwisseling met de Nijmeegse predi-
kant Johannes Smetius jr, LXXV (1984) 85-88.

Curtenius, Engelbertus,
predikant te Huissen, genealogische gege-
vens, de opschriften van 2 thans verdwenen
grafzerken van zijn vrouw en zijn vader, ge-
schil met zijn voorganger ds W. Hachinus,
XLIX (1949) 259-261.

Curtenius, Petrus,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
105,107.

Curtius, Jacobus,
graanfactor, ontvanger der convooien en
licenten, burgemeester van Doesburg, LXXV
(1984)108,110.

Curtius, mrWernerus,
burgemeester van Buren, XLII (1939) 244.

Custersweerd, de,
goed in de Bentincksweerd, Johanna van
Apeldoren tot de Poll daarmee beleend, LVII
(1958) 176.

Cuyck, Alveradis,
wed. van Hendrik van C. en haar zonen God-
fried en Herman, stichters van de abdij Ma-
riënweerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Cuyck, Anthonis.
Zie: Caucius A.

Cuyk, boekaank.:
H.B.M. Essink, Een onderzoek naar absolute
rechten van de Heren van Cuyk. Een bijdrage
tot de rechtsgeschiedenis van het land van
Cuyk en de stad Grave. Anna van Egmond
reeks nr. 1, LXVI (1972) 282-285; H.B.M. Es-
sink, Het land van Cuyk tussen 20 april 1308
en 31 december 1639. Een bijdrage tot de
landbouwgeschiedenis. Anna van Egmond
reeks nr. 3, LXVI (1972) 282-285.

Cuyk, Land van,
graafschap en heerlijkheid Ubbergen daaraan
leenroerig, XLIV (1941) 87. Zie ook: Grave.

Cuylenborgh, Theodorus van,
goud- en zilversmid te Culemborg, genealogi-
sche gegevens, XLIX (1949) 84-86.

Daendels, A.H.W.,
in bezit van turfvenen nabij Oosterwolde, LXI
(1962/64) 262.
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Daendels, E.A.,
lid van het Departementaal Bestuur van de
Rijn, lid van de Commissie tot de Hogere en
Lagere Scholen, LXIX (1976/77) 198,207,210;
in bezit van tunVenen nabij Oosterwolde, LXI
(1962/64) 262.

Daendels, Herman Willen,
generaal, zijn aanmoediging van burgers tot
het verkiezen van een municipaliteit van Nij-
kerk in 1795, XLIX (1949) 240,241; zijn levens-
loop, de door hem uitgevoerde ontginning
van de Heerder Dellen, LXI (1962/64)
259-274.

Daendels, Luijer,
schout van Heerde, LXVIII (1974/75) 221,222,
235.

Dagbladen,
Zie: Tijdschriften en periodieken.

Daguerreotypie,
de daguerreotypen ca. 1840-1850 gemaakt
door mr Willem baron van Heeckeren van
Keil, LXIX (1976/77) 217-234. met afb.

Dalem (Daelhem), Simon van,
rentmeester der domeinen van het kwartier
van Nijmegen, LVI (1957) 52,82.

Dalen, Arent van,
ontvanger der konvooien en licenten te Heus-
den, LXX (1978/79) 86,91.

Dam van Isselt, Edmond Willem van,
(1796-1860), gen. met C.E. van Barneveld,
genealogische gegevens, zijn karakter en
levensloop, alsmede zijn activiteiten en hou-
ding in de uitoefening van verscheidene func-
ties zoals: Statenlid van Gld., oprichter in
1830 van een korps vrijwilligers "Jagers van
Van Dam", ingezet bij de onrust in het land
van Maas en Waal in 1831 aangaande de
meldingsplicht voor de schutterij en bij de
Tiendaagse Veldtocht, 88-93; de uitoefening
van zijn functie als schoolopziener in het
achtste district van Gld., 93-95; dijkgraaf en
grondeigenaar in de Tielerwaard, 95-98; pre-
sident-commissaris van de "Nederlandsche
Rhijnspoorweg Maatschappij", 98,99; oprich-
ter van een fabriek in de Amstelveense Mid-
delpolder, 100; zijn toetreding tot de vrijmet-
selarij, 100,101; zijn antipapistische gevoe-
lens, 101-103; Tweede Kamerlid tot 1852,
daarna tot 1860 lid van de Eerste Kamer,
LXXVI (1985) 88-117. met afb.; LXIX (1976/77)
258,259,263; één der schrijvers van de'Staat-
kundige vertoogen of Hoofdartikelen" in het

Tielsch Stads- en Arrondissements-Week-
blad, LXVI (1972) 236.

Dam, Bruno van,
scholtis van het scholtambt Lochem, burge-
meester, later provisioneel regent van L,
LXXII (1981) 153.

Dam, den,
goed onder Gorssel, LXI l (1965/67) 191.

Dam, Wilhelmus van,
heer van Brakel en Rodichem, dijkgraaf van
Brakel, zijn toespraak op 13 febr. 1838 in de
gecombineerde vergadering van de buiten
functie tredende dijksteel van B. en het optre-
dend bestuur van het polderdistrict Bomme-
lerwaard beneden den Meidijk, LXI 11 (1968/69)
98.

Damen, Jan,
beziender van de Grote Gelderse Tol, in 1770
opgevolgd door zijn zoon Jasper, LXX
(1978/79) 93.

Damman, Sebastianus,
pred. te Zutphen, schoolopziener van de
Latijnse school ald., LXXII (1961) 69-91 pas-
sim.

Damme van Epen, J.H. van,
één der uitgevers van de Departementale
Gelderse Courant, verschenen van
1804-1805, LXXII (1981) 192.

Damme, Egbrecht van den,
zijn wapen, Uil (1953) 51.

Danen, geslacht (Doesburg),
nadere genealogische gegevens, LXXVI l
(1986) 95,96.

Danen, Anthoni,
goud- en zilversmid te Doesburg, LXXVI l
(1986) 96.

Danen, Cornelis,
goud- en zilversmid te Doesburg, LXXVI l
(1986) 96.

Danen, Derck,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
104; rentmeester van het weeshuis te D. en
van deValeweerd, LXVI l (1986) 96.

Danen, Wolter,
goud- en zilversmid te Doesburg, LXXVI l
(1986) 96.

Daniels, Egbert,
scholtis van Heerde, LXVIII (1974/75) 219.

Dans, Arnoldt van,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

Dans, Johan van,
ontvanger van het kwartier van Veluwe, LXVIII
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(1974/75) 109.
Danss, Johanna van,

collatrix van een vicarie in het gasthuis te Eist,
LIV(1954)76.

Oattenberg, Diederik Rolman van,
commandeur van de commanderie van St.
Jan te Arnhem, XUII (1940) 172.

Day, James,
secondant op de stedelijke Franse school te
Arnhem, redacteur van het Departementaal
Dagblad, LXXII (1981) 209,210,213.

Decker, Geryt,
"meester van den zwaarde" te Deventer, LVI
(1957) 74.

Dedem, Coenraet van,
provisioneel regent van Harderwijk, erfpach-
ter van de Elspeter, Uddeler en Meervelder
bossen in 1674, LXXII (1981) 147,155.

Deelen, Brant van,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
het ambt van Ede, LXXVI (1985) 154-156,160.

Deelen, Wijn van,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
het ambt van Ede, LXXVI (1985) 154-156,160.

Deelerwoud,
archeologische vondsten, ijzersmelterijen, LI
(1951) 13,14; vondst van scherven Karolin-
gisch, Pingsdorfer en ander later aardewerk
tot de 14e eeuw en andere diverse voorwer-
pen, L (1950) XXXVII.

Deenik, Leendert,
hoofdopzichter bij de aanleg van fortificatiën
in 1794 te Tuil, LUI (1953) 207-209.

Deil,
schepenbank vanaf 1335, LXX (1978/79)
6,11-13. Zie ook: Bulckesteyn, kasteel.

Dekkers, Peter,
koster-onderwijzer te Warnsveld, verwikkelin-
gen aangaande zijn benoemimg tot en zijn
functie van onderwijzer te W., XLIX (1949)
220-231.

Delarivire Sintra, Guillaume,
schrijver van spotliederen op de verovering
van Schenkenschans in 1636, XLI (1938) 257.

Delen van Laer, Everhardt van,
richter van Arnhem en in Veluwezoom, LXXII
(1981) 154,172.

Delen, Daem van,
schepen van Arnhem, LXVII (1973) 76.

Delwijnen,
opschrift op de balken en de op de gedenk-
steen van de watermolen, XLVII (1944)

XV.XVI.
Delwijnen, Antonius Melesse van,

scholtis van Beusichem en Zoelmond, tyns-
heer van de grote en kleine tyns te
Beusichem, LXV (1971) 22.

Demografie, Arnhem,
groei van de bevolking van Arnhem sinds
1815, de eerste sexuele revolutie in de 19e
eeuw, 133-135; demografische overgang in
de 2e helft der 19e eeuw, 135-137; bevol-
kingsgroei door geboorte, sterfte, migratie en
de ontwikkeling van het economisch leven
van 1818-1900, 137-150; groei van Arnhem in
de 20ste eeuw en de tweede sexuele revolu-
tie, 151-155, LXXIV (1983) 132-155. met afb., 2
grafieken.

Demografie, Nijmegen,
de demografische structuur van Nijmegen in
het eerste kwart van de 15e eeuw, een kritisch
onderzoek naar de waarde van fiscale bron-
nen, LXIX (1976) 7-32.

Detmar, D.A.,
predikant te Ede, LXVII (1973) 108.

Deurvorst, F.B.,
medeëigenaar van de ijzermolen te Utft, me-
deoprichter DRU, LV (1955/56) 95,117.

Deusen, Wilhelm van,
rector van de vicarieën van O.L. Vrouw en St.
Antonius te Altforst, LXVIII (1974/75) 128.

Deusing, Anton,
hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69)
101,102.

Deuthe, George van, gen. Buth,
mede op zijn last werden de klokken van de in
1586 verwoeste kerk van Geesteren overge-
goten en in 1591 opnieuw opgehangen, XLVI
(1943) 86.

Deutz, abdij te,
bij Keulen, in 1256 overdracht van goederen
onder Rhenen en de jurisdictie daarover aan
Otto II, graaf van Gelre, LX (1961) 107-109.

Deventer,
van 858 tot 920 hoofdzetel van het bisdom
Utrecht, LXV (1971) 14; bezet door Bourgon-
dische troepen in 1456, L (1950) 17-19; Fen-
nicken Cocxhuis, later herberg "De Strookap",
tijdens de bezetting van D. in 1578 een strate-
gisch punt, LXVIII (1974/75) 89,90; bezetting
door Duitse soldaten in Spaanse dienst en het
ontzet van D. in 1578 door Hegeman en Ren-
nenberg, LXVIII (1974/75) 87-97 passim, met
afb.; logement 'De halve Maan", LXIV (1970)
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154; logement "De Brabantsche Wagen",
LXVIII (1974/75) 89, herberg "De Dood", LXVIII
(1974/75) 112.

Deventer,
atheneumbibliotheek, XLI (1938) 26,29,38.

Deventer,
schipmolens op de Ussel, LVII (1958) 234,
235.

Deventer,
het geslacht Van Apeldoren van de 13e tot het
begin van de 18e eeuw ald. gevestigd, LVII
(1958) 131-151.

Deventer,
grafzerk van hertogin Eleonora van Gelre,
dochter van koning Eduard II van Engeland,
in de Broederenkerk te D., LVI (1957) XVI; LIX
(1960) X.

Deventer,
stichting kerk, Uil (1965/67) 91.

Deventer,
stichting Franciscanenklooster vóór 1322,
hertogin Eleanora in 1355 begraven in de
kloosterkerk, LXIX (1976/77) 40,41.

Deventer, H. Geest-Gasthuis,
aankoop van land te Overenk door het gast-
huis van Peter van Apeldoren, LVII (1958)
159.

Deventer, boekaank.:
G.M. de Meyer, De stadsrekeningen van De-
venter, deel l 1394-1400 (1968), deel II
1401-1410 (1971). Teksten en Documenten,
uitg. door het Instituut voor Middeleeuwse
Geschiedenis, dln. VII en IX, LXIX (1976/77)
273-275; LXVIII (1974/75) 282.

Deventer, Jacob van,
kartograaf, vervaardiger van kaarten van Gld.,
Brabant, Holland, Friesland en Zeeland, LVI
(1957)213,217,218.

Deyn, Jan, substituut-momber,
LXXVI (1985) 155.

Dialectologie.
Zie: Taalgrensproblemen, boekaank.

Dibbets, Diederick,
burgemeester van Arnhem, een door hem
aangelegd cartularium van het O.L. Vrouwe-
klooster te Renkum, LXVIII (1974/75) 284;
LXXI (1980) 160; LXXIV (1983) 47.

Dibbets, Reyner,
secretaris van de Rekenkamer, LXVI (1972)
71.

Didam (Dhidehem),
toponymie; inkomsten van goederen te D.

t.b.v. het klooster Bethlehem bij Doetinchem,
LVI 11 (1959) 3,45,46; archeologische vond-
sten, LVII (1958) XIII; aankoop door de GAS.
van 2 bronzen bijlen, LVI (1957) XXVIII.

Didam,
boekaank.: L.J. van der Heyden, geschiede-
nis der parochie D., XLI (1938) 392,393.

Dieden.
Zie: Oyen en Dieden.

Dieden, Johan Carel van,
heer van Hurwenen, generaal-majoor in Rus-
sische dienst, zijn testament van 1730 en de
daaruit voortvloeiende processen na zijn
dood in hetzelfde jaar over de toewijzing van
de heerlijkheid H., LXVII (1973) 77-84. met
afb.

Diedenwegen.
Zie: Wegen.

Diederik, graaf van Kleef,
verdeling in 1247 van gemeenschappelijke
bezittingen in Balgoij tussen hem en het kapit-
tel van St. Jan te Utrecht, LIV (1954) 143-152.

Diemen, Bartholt van,
provisioneel regent, later schepen van
Zutphen, LXXII (1981) 151.

Diemen, mr Cornelis van,
raad van het graafschap Culemborg, LV
(1955/56) 84.

Diemen, dr Peter van,
stadssecretaris van Zutphen, LXXII (1981)
151.

Diemer, Joachim,
kapelaan van de St. Stevenskerk te Nijmegen,
vicaris van de St. Catharinavicarie te Beunin-
gen, LXVIII (1974/75) 130.

Diepegoor,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147-219 pas-
sim.

Diepenbrock, geslacht,
leden van dat geslacht eerst pachters, later
medeêigenaren van de ijzermolen te Ulft,
stichting van DRU, genealogie, LV (1955/56)
115-117,161,162.

Diepenveen, Augustijner Vrouwenklooster,
koop van het erf Everdinck (Everwinnick) in
hetkerspel Hellendoom, LVII (1958) 146,148.

Diepholt, Everwijn van,
rentmeester van Wisch, LX (1961) 91.

Diepholt, Rudolf van,
bisschop van Utrecht, overl. in 1455, LXVI
(1972) 96; brandstichting door zijn troepen in
1427 van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
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LVI (1957) 183; zijn politieke houding n.a.v.
het geschil over de bisschopsopvolging te
Munster in 1450, L (1950) 1-11 passim.

Diepstege, goed,
in het kerspel Etten in bezit van het geslacht
Van Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 178.

Dieren,
schuttersgilde, de Oranjeschutterij, XLVII
(1944) 117,121.

Dieren, Commanderie van de Duitse Orde,
verkoop in 1647 van het commandeurshuis
aan prins Willem II, lotgevallen van de wild-
baan en het gebouw Hof te D., bouw van een
landhuis door M.C. gravin van Wassenaer van
Twickel, 111(1952)7-11,14.

Dieren, boekaank.:
F. van Zadelhoff, Dieren, Spankeren en
Laag-Soeren in vroeger tijden, LVII (1958)
262.

Diest, Johannes van,
bisschop van Utrecht, koop van de jurisdictie
over goederen onder Rhenen, LX (1961) 108.

Dievelde (Dievelaar), hoeve onder Borculo,
pastorie en kosterij van Eibergen ontvangen
tot in 1646 inkomsten uit deze hoeve, LXVII
(1973) 28.

Dijck, Gerardt,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Dijckhuysen, Derck van,
adjunct-markerichter van de mark Epse en
Dommer, rentmeester van het stift Ter Hunne-
pe onder Epse, LV (1955/56) 61.

Dijken,
verklaring van het woord 'tragel" (dijk of dam),
LVII (1958) 130.

Dijkhuizen, buurschap onder Epe,
goederen ald. in bezit van het geslacht Van
Apeldoren, LVII (1958) 136,139.

Dijkseinde, goed,
in de buurschap Teuge, bezit van Reinier van
Apeldoren tot Duistervoorde, LVII (1958) 157.

Dlllinck, Asso,
rector van het convent St. Hieronymusberg te
Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 197.

Dingden,
in het bisdom Munster, kerk gewijd aan St.
Pancratius, LVIII (1959) 61.

Dinteren, Sybertus van,
rector van de St. Nicolaasvicarie te Nederas-
selt, LXVIII (1974/75) 135.

Dinxperlo, parochie,

behorend onder het bisdom Munster, het
gericht, LVII (1959) 14,53.

Dircksz, Claes,
schepen van Lienden, LIX (1960) 44.

Dircx, Jacob,
deurwaarder Gelderse Raadkamer te Arn-
hem, LVI (1957) 61.

Dirk II van Ah r,
bisschop van Utrecht, LVIII (1959) 34.

Dirk l, graaf van Kleef,
ook gen. Dirk van Tomburg, LVI (1938) 4,5.
Zie ook: Wassenberg-Gelre, graven van.

Distelbrink, goed,
onder Vorchten, LXVIII (1974/75) 212.

Dobbelsteyn, Borchard Carel Joseph van,
heer van Eynenburgh, weduwnaar van Reini-
re Barbara van Isendoorn è Blois, ontvangt als
voogd van zijn twee onmondige kinderen een
aandeel van de onroerende goederen
(molens), behorend aan de familie Van Isen-
doom a Blois van de Cannenburg, LXXV
(1984) 94.

Dodewaard, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 18,19; sporen van be-
woning in de Bronstijd, LXIV (1970) XXI; ont-
dekking van een fragment van een 16e eeuw-
se grafzerk met alliantiewapen Varlek en Van
de Poll, geplaatst onder in de toren, LJX
(1960) XII.

Doeland, geslacht Van,
in bezit van het huis de Leegpoel onder
Rumpt in de 18e eeuw, genealogische gege-
vens, beschrijving van het familiewapen, XLIV
(1941) 13|-144.

Doernyc (Doornick, Doorninck), Otto Bor van,
richter van Neder-Betuwe, LVIII (1959) 129.

Doesborch, Willem van,
wever te Zutphen, LXV (1971) 53.

Doesburg,
datering van de oudste stadsrekening eind
14e eeuw, een rekening van Werner Lering,
met index, XLVI (1943) 103-135; LX (1961)
117-126; criminele justitie, LXII (1965/67)
72-74; enige stedelijke bronnen van inkom-
sten, zoals bier- en wijnaccijns, 127-130;
tolheffing, 130-135; de buitenwindmolen, 136;
Sint-Andriestyns, 137-141; LX (1961) 127-141;
wijze van verkiezing van gemeenslieden en
leden van de magistraat, LV (1955/56) 180;
ordonnantie op het broodbakken in 1586, LVI
(1957) 44; branden in 1672,1676 en 1683 o.a.
van de Hof van Wisch, XLIV (1941) 173,174;
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belegering en inname der stad door de Fran-
sen in 1672-1674, (aantekeningen afkomstig
van Johannes Hoppers, klerk van de stadsse-
cretaris en burgemeester Adam Huygen),
XLIV (1941) 61-64. met afb.; uitgave in 1753
door mr Comelis Walraven Vonck van het
door Adam Huygen samengestelde boek in
de 17e eeuw: Beschrijving van het begin,
opkomst en aanwas der stad Doesburg, XLII
(1939) 192; 17e eeuws stucwerk in het stad-
huis door R. Middewinter, XLIX (1949) 66,67;
een spookverschijning in 1622, LXI (1962/64)
120; LUI (1953) 52; opsporing en berechting
van een Joodse roversbende in de eerste
helft der 18e eeuw, LX (1961) 185-208.

Doesburg,
schutterijen, mededelingen over het St. Se-
bastiaangilde en over de handboogschutterij
Drusus, XUII (1940) 235-240. Zie ook: Gilden
en schutterijen.

Doesburg,
een onderzoek naar de sociale mobiliteit
onder de regenten van D. vanaf 1665-1717 en
de invloed van de Plooierijen in die periode.
Opgave van 2 lijsten van de Doesburgse
magistraat (1665-1717) met vermelding van
beroep en verwantschap, 115,117; 4 bijl. met
genealogieën van 4 Doesburgse magistraats-
families: Wolters, Tamelinck, Huygen, Vies,
LXXV (1984) 102-123; Kritische kanttekenin-
gen bij dit artikel, 92-97; Reactie op deze kriti-
sche kanttekeningen, 98-100, LXXVII (1986)
92-100. Latijnse school, LXVII (1973) 111;
LXVIII (1974/75) 240-281 passim. Zie ook:
Onderwijs.

Doesburg, Grote of St. Maartenskerk,
beschrijving van grafzerken, index, XLI (1938)
274-364. met afb.; nadere gegevens over een
tirfstenen kerk, voorganger van de huidige
laat-gotische St. Maartenskerk, LXV (1971)
XXVI.XXVII; beheer geestelijke goederen eind
16e begin 17e eeuw, bestemming Gasthuis-
kerk en de Grote of St. Maartenskerk, beheer,
bestemming van het Fraterhuis, de bemoeie-
nis van graaf Jan van Nassau hiermee, 87-89;
de toestand van de 2 vrouwenkloosters: het
Grote convent of "St. Maria opten grave"
(Mariëngrave) en het Kleine convent of
'St. Catharina op den berg" (op de berg Si-
nai), 89-92, L (1950) 87-95; inkomsten van de
kerk t.b.v. het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 45.

Doesburg, Fraterhuis,
invloed van de Reformatie in 1522, vanaf 1525
ook aanhangers van de R. in het Doesburgse
fraterhuis, LXXI (1980) 65-67.

Doesburg,
scheepvaart op de Oude IJssei. Zie: Oude
IJssel.

Doesburg, boekaank.:
R.A.D. Renting, De stadsrekeningen van
Doesburg betreffende de jaren 1400-1401 en
1402-1403, LXI (1962/64) 371; J.W. van Peter-
sen, De Lange Schoolweg. Een rondgang
door de onderwijsgeschiedenis van de LJe-
mers en Doesburg, LXXVI (1985) 182,183.

Doetinchem,
criminele justitie, LXI l (1965/67) 74-76; over-
eenkomst tussen de magistraat van D. en
Josias Olmius aangaande de oprichting van
een ijzergieterij en molen op de Bielheimer-
beek in 1689, 122; geschil tussen Olmius,
diens erfgenamen met F.J. van Baer tot de
Slangenburg, andere belanghebbenden en
Doetichem, Lll (1952) 122-125.

Doetinchem,
Latijnse school, LXVIII (1974/75) 240-281
passim; LXVII (1973) 111.

Doetinchem,
schutterszilver, LIV (1954) 235; avondmaals-
zilver, LIV (1954) 242.

Doetinchem,
beschrijving grafzerken in de Grote of St.
Catharinakerk, index, XLVII (1944) 172-197.
met afb.

Doetinchem,
inkomsten van goederen te D. t.b.v. het kloos-
ter Bethlehem, LVIII (1959) 45.

Doetinchem,
vondst van een middeleeuwse put en een
onderaardse gang, LXI l (1965/67) XXVII;
schenking aan de GAS. van een netverzwa-
ring van bazaltlava, UX (1960) XXVI; archeolo-
gische vondsten, LVII (1958) X; vondst gefos-
siliseerde beenderen en een mensenschedel,
XLVIII (1946) XXXV. Zie ook: Slangenburg,
kasteel de; Oude IJssel; Onderwijs;
Bethlehem of Bielheim, klooster bij D.

Doetinchem, boekaank.:
J.C. Boogman, S. Oosterhaven e.a., Geschie-
denis van Doetinchem, LXXVII (1986) 132,
133.

Doirnick, geslacht Van,
leden van dat geslacht medegerechtigden tot
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het patronaatsrecht van de 2 vicarieën in de
St. Walburgskerk te Arnhem, genealogische
staat, LXII (1965/67) 104-113,128.

Oommer van Poldersveldt, G.E.,
voorstander van vrijheid van onderwijs voor
katholieken, LXX (1978/79) 186,187.

Dommer.
Zie: Epse en Dommer, mark van.

Dommermark, onder Gorssel,
geschil geërfden en leden van het geslacht
Van Apeldoren tot Duistervoorde over de
aanwas van de Bentincksweerd of Dommer-
weerd, LVII (1958) 159.

Donck, Johan van der,
ambtman van Grave en het Land van Cuyk
(1443-1479), zijn afkomst en loopbaan, zijn
ambtsmisdrijven en conflicten met Arnold van
Egmond, hertog van Gelre; 1 Bijl.: een thema-
tische selectie uit de klachtenlijst, 34,35,
LXXVI (1985) 20-35. met afb.

Donker Curtius, H.H.,
pred. te Arnhem, lid van de Arnhemse afde-
ling van de Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen, voorzitter van de Algemene Synode
der Nederlandse Hervormde Kerk, redacteur
van het Departementaal Dagblad, LXXII
(1981) 207,213; XU (1938) 166; secretaris van
de provinciale onderwijscommissie, LXXVI
(1985) 94.

Donop, Charles von,
pleegzoon van Charlotte Sophie gravin van
Aldenburg, vrouwe van de Doorwerth, LXII
(1965/67) 254.

Doopsgezinden,
te Zutphen, hun exploitatie van zeemsmolens
ald.,XLVIII (1946)173-180.

Doorenweerd, Bartholomeus,
schrijver van: Bijbelsche verhalen uit het Ou-
de Testament; Een leesboek voor de Neder-
landsche jeugd, LXVII (1973) 108.

Doome, Jacobus van,
aartspriester van Veluwe en Boven-Betuwe,
pastoor van de St. Jansstatie te Arnhem, de
terugvordering van kloosterboeken door hem
in 1672-1674 uit de Grote of St. Eusebiuskerk
te A. en uit de stadsbibliotheek, XLI (1938)
32,33.

Doornenburg,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117; opgraving
middeleeuwse kerspelkerk, LV (1955/56) XVI.

Doornenburg, kasteel de,
restauratie van een wapenbord van Antoni

van Amstel van Mijnden en zijn vrouw Elisa-
beth van Zuylen van Nievett en van een
schoorsteenstuk van ca. 1660, voorstellende
de vlucht van Gijsbrecht van Amstel uit het
brandende Amsterdam, XLI (1938) XXIV; 17e
eeuws stucwerk in de Tweede wereldoorlog
verwoest, XLIX (1949) 64; vondsten van aar-
dewerk en glas in de kasteelgracht, XUV
(1941) 185-188.

Doornick (Doorninck).
Zie: Doemyc, Otto Borvan.

Doornik (België).
oprichting vilt en leerfabriek door de graaf van
Saint-Germain, XUV (1941) 98,99.

Doornik.
Zie: Ressen en Doornik.

Doornix goed, onder Vorchten,
Ricquin van Essen in 1597 daarmee beleend,
LXVIII (1974/75) 210,211.

Doornspijk,
archeologische vondsten, LVII (1958) XII. Zie
ook: tynsrecht,

Doornspijk, boekaank.:
G. Westerink, Elburg en Doornspijk; kerken
en andere instellingen uit de Middeleeuwen
met hare goederen, LXVI (1972) 279,280;
G. Westerink, Doornspijk en Elburg, rechts-
historisch onderzoek naar de ontwikkeling
van de gebruiks- en eigendomsrechten op de
grond, LX (1961) 248-251.

Doorvaart,
bolwerk of bolhuis onder Apeldoorn, een
strategisch punt in de Gelders-Bourgondi-
sche oorlog, XU (1962/64) 121-127. met afb.

Doorwerth,
schuttersgilde St. Anna, XLVII (1944) 117,121;
vondst urnen, XLVIII (1946) XXXIV.

Doorwerth, kasteel,
het omstreden bezit van Charlotte Sophie
gravin van Aldenburg, LXII (1965/67) 247-254;
het kasteel voorkomend in het reisverslag
(1790) van J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV
(1970) 158,159; bouwgeschiedenis, U (1951)
14-16. met afb.; collectie van het Geldersch
Historisch Museum ald. tijdens de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan, XLVIII (1946)
XLVI,XLVII; onderzoek op de voorburcht,
ontdekking van oud muurwerk, LXV (1971)
XXVII.

Doorwerth, kasteel, boekaank.:
P.R. van der Velde, Enkele mededeelingen
omtrent Kasteel Doorwerth, XLII (1939) 364.
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Doren, Hubrecht van,
plaatsvervangend ambtman in de Bommeler-
en Tielerwaarden, LVI (1957) 66,84,86.

Dort, Roelof van,
zilversmid, genealogische gegevens, XLIX
(1949) 92,93.

Dorth, huis,
erfmarkerichterschap van de mark van Epse
en Dommer tot 1833 verbonden aan het huis
D., LV (1955/56) 61,62.

Dorth, Derickvan,
schatmeester van het graafschap Zutphen in
1420, LXIX (1976/77) 10.

Dorth, Diederikvan,
landdrost van het graafschap Zutphen vanaf
1604, LXXII (1981) 187.

Dorth, Johan van,
scholtis van Lochem vanaf 1604, LXXII (1981)
187.

Dorth, Johanna Magdalena Catharina Judith
van,

(de Freule van Dorth), haar gevangenneming
in 1795 en vrijlating onder borgstelling,
170-176; haar gevangenneming in 1797 en
ontvluchting uit de gevangenis van het stad-
huis van Zutphen in 1798, 176-182, Lll (1952)
170-182. met afb.; in 1799 werd zij door een
vuurpeloton geëxecuteerd, LXXII (1981) 206.

Dorth, Seyno van,
heer van Dorth, eerste markerichter van Epse
en Dommer in het oudste markeprotocol van
1527, LV (1955/56) 61.

Dorth, Seyno van,
landdrost van Zutphen, in 1596 rechter in het
Appellationsgericht van Zutphen, LXVI (1972)
116.

Dorth, Zeno van,
landdrost van het graafschap Zutphen, schol-
tis van Lochem in 1604, LXXII (1981) 187.

Dorth tot Medler, Zeno Theodorus Josephus
Frederikus, baron van,
1869-1974, een woord te zijner herinnering,
met portret, LXVIII (1974/75) XXIV.XXV.

Dotichem, Reinier van,
gevangen genomen te Hattem in 1580, LXVIII
(1974/75) 102.

Doude, Jan,
schout te Nijkerk, LXIV (1970) 137.

Doyeweert, geslacht,
afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79)81,86,91,93.

Doys, Willem,
kasteelheer van Scathe (de Bylandt), erfpach-
ter van tienden, patronaatsrecht en de juris-
dictievan Pannerden, LVI (1957) 36,37.

Dreijen, landgoed bij Oosterbeek,
ontginningen in de 19e eeuw door J.H.L.
Maurenbrecher, LXXIV (1983) 118.

Drélincourt, Charles,
hoogleraar te Leiden, LXIII (1968/69) 107.

Drempt,
opgraving nederzetting, XLVI11 (1946) 32,34,
55; inkomsten van goederen te D. t.b.v. het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVI 11
(1959) 45; collatierecht van de pastorie van
D., LXI (1962/64) 209; bouwgeschiedenis
Ned. Herv. kerk, opgravingen, vondsten, LI
(1951) 16; restauratieontwerp en bouwge-
schiedenis Ned. Herv. Kerk, XLV (1942) XIV,
XV. Zie ook: Wort, huis ter.

Drenthe,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
31-33.

Drenthe, boekaank.:
C.A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop
en Staten in het Nedersticht, Oversticht en
Drenthe, 1483-1520, LXVIII (1974/75) 283.

Dreumel,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 131; verbod in 1608 tot het
houden van godsdienstoefeningen aan huis
door de pastoor ald., XLI (1938) 212; vondst
resten van een graf uit de Ijzertijd en restan-
ten van een aardewerken pot met crematie,
LXXVII (1986) 145; verplaatsing van een 16e
eeuwse grafzerk naar de kerk, LXII (1965/67)
XXVII; herstel van een wapenbord voor een lid
van het geslacht Byel, LXII (1965/67) XXVII;
ontdekking van een 16e eeuwse grafzerk in
de Ned. Herv. kerk, verplaatsing van een op
het kerkhof liggende grafzerk naar de kerk,
LXI (1962/64) XLI.

Dreux, P.,
conrector te Zutphen, LXXVII (1986) 78.

Drie, buurschap onder Ermelo,
2 bekervondsten, LXIV (1970) XXVIII. met afb.

Driel,
jurisdictie, LIX (1960) 41,42; schepenbank
vanaf 1339, LXX (1978/79) 6; vondst van 2
kruiken, waarvan één met inscriptie, LXIV
(1970) XL. met afb.
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Drostendiensten,
afschaffing ervan in het graafschap Zutphen,
LV (1955/56) 77-80.

Drueten, Adriaen van,
begiftigd met vicarieën in het ambt van Maas
en Waal, waarvan de collatoren niet bekend
waren, als gecommitteerde van Ambtman en
Ridderschap, LXVIII (1974/75) 127.

Drumpt,
twee stuks vaatwerk uit de Merovingischs
periode, LXXVII (1986) 153.

Drususgracht,
waterbouwkundige werken van Drusus in
Nederland, opgravingen van Romeinse oor-
sprong bij Herwen en de aanleg van een dijk
ald., XUI (1939) 3-22. met afb.

Druten,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 131,132; verwijdering en
opslag van een zich in het gemeentehuis
bevindende 18e eeuws vierschaargestoelte,
LXI (1962/64) XLII; restauratie van het Witte
Huis, LXI (1962/64) XLI.XLII. met afb.; voltooi-
ing van de restauratie van het voormalig
Ambtshuis van het ambt van Maas en Waal
met het belangrijk stucwerk van Johan Martyn
Rieff, LXVI (1972) XXVII; voltooiing van de
restauratie van de theekoepel, Waalbandijk
184, LXVI (1972) XXVII; vondst geëmailleerde
schipbula van brons en een gem van coma-
lijn, LXVI (1972) U.LII. met afb.

Druten, Gerardus van,
schildknaap, collator van de St. Nicolaasvica-
rie te Leeuwen, LXVIII (1974/75) 134.

Druten, Godefridus van,
rector van de St. Nicolaasvicarie te Leeuwen,
LXVIII (1974/75) 134.

Druten, Jacobus van,
collator van de St. Antoniusvicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Druten, Willem van,
zijn vermeende collatierecht van de O.L. Vrou-
wevicarie te Druten, LXVIII (1974/75) 131.

Dryell, Johannes van,
vicaris van de vicarie van St. Antonius abt te
Appeltem, LXVIII (1974/75) 129.

Dudok van Heel, geslacht.
Zie: Severijnen.

Duiren, Woltervan,
rentmeester over goederen en inkomsten,
waarvan de geestelijke corpora binnen stad
en schependom van Nijmegen lagen, LXVIII

(1974/75) 127.
Duistervoorde, huis onder Twello,

in bezit van het geslacht Van Apeldoren, be-
gin 17e eeuw door vererving overgegaan op
het geslacht Van Steenbergen, daarna op de
geslachten Van Stepraedt, Van Doominck en
Van Nagell, omschrijving van het goed, in de
19e eeuw verkocht aan de Rooms-Katholieke
parochie, afbraak huis, bouw van kerk en
klooster, verplaatsing wapensteen Van Apel-
doren uit 1641, 17e eeuws zilverwerk afkom-
stig van de huiskapel thans in bezit van de
R.K. kerk ald., LVII 1958 152-173 passim, met
afb.

Duitse Orde,
conflict met het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem ca. 1289, LVII l (1959) 84. Zie ook: Die-
ren, Commanderie van de Duitse Orde.

Duitsland,
wandkaart, vervaardigd door Christiaan Sgro-
ten, LVI (1957) 219.

Duivelsgeboorten,
te Arnhem in 1575 en andere soortgelijke
voorvallen elders, LXI (1962/64) 93-117. met
afb.; Uil (1953) 299,300.

Duiven,
verwikkelingen aangaande de gemene gron-
den o.a. bij huis de Pioen, XUX (1949)
140-148; stichtingsakte van de St. Nicolaasvi-
carie uit 1421, XLIX (1949) 254-258; schen-
king aan de G.A.S. van resten van ijzersmette-
rijen, LIX (1960) XXVI.

Dukenburg, de, buitenhuis onder Wijchen,
gerestaureerd door W.D.B. Amtz, steerrfabri-
kant, LXXVIII (1987) 145.

Dulcken, Bernard van,
conventuaal van het klooster Bethlehem, later
rentmeester over de genaaste geestelijke
goederen in het kwartier van Zutpen, LXIX
(1976/77) 115,116.

Dulcken, Matthijs,
gouverneur van Groenlo, LXXVIII (1987) 48,
51,52,56.

Dullert, mrW.H.
Zie: Arnhem, Bibliotheken.

Dullert-Spyker,
te Arnhem, gebouwd in 1612, afgebroken in
1880, LXIV (1970) 118,119,123. met afb.

Duimen, Cornelis van,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.
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Dulmont, Thomas,
wapensmid, burgemeester van Doesburg,
LXXV (1984) 106-108.

Duno, De, landgoed,
opgravingen en onderzoek van de Hunen-
schans, LVI (1957) XXVIII.

Dunsberch, Wilhem,
betrokken bij een proces voor het Appellati-
onsgericht van Zutphen in 1603, LXVI (1972)
124.

Dusinckhof,
hoeve onder Oosterbeek, LXVI 11 (1974/75) 18.

Dussen, l. van der,
zijn schenking aan de O.B. te Arnhem van
een "Choraalboek" voor een blinde, XLI
(1938)105. met afb.

Duyst (Petersz), Claes,
griffier Gelderse Raadkamer te Arnhem, ook
functionerend als substituut van de procu-
reur-generaal, LVI (1957) 61,62.

Dwarsveld (Wassevelde),
buurschap onder Anholt, LVI 11 (1959) 3,4.

Ebbinck,
hofteHarfsen, LXI (1962/64) 196-202.

Echteid, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 20; vondst fragmenten
van een koperen ketel (1ste tot 2e eeuw na
Chr.), LXXVIIl (1987) 211,213. met afb.

Echten, Otto van,
richter van Maasbommel, XUX (1949) 43.

Eek, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 20,21.

Eek, geslacht Van,
bewoners van havezate het Medler, hun fami-
liewapen, LXI (1962/64) 130-134. met afb.

Eek, A.H. van,
één der oprichters van het genootschap 'Ter
Navolging" tot de bevordering van het stich-
ten van begraafplaatsen buiten de stadsker-
nen, XLV (1942) 201.

Eek, drAmoldt van,
schepen, later burgemeester van Arnhem,
LXXII (1981) 160.

Eek, G. van
notaris te Arnhem, eigenaar van het landgoed
Mariêndaal bij A., LXXIV (1983) 116.

Eek, Henrickvan,
scholarch te Arnhem, LXXII (1981) 101.

Eek, J.N. van,
burgemeester van Arnhem, lid van Provinciale
Staten en Gedeputeerde Staten van Gld.,
eigenaar van het landgoed Mariêndaal, LXXIV

(1983)116.
Eek, J.W. van,

plaatsvervangend richter van Arnhem en
Veluwezoom, LXIV (1970) 129-131.

Eek, Joachim van,
in 1603 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 120,124.

Eek, Lambert Stevensz. van,
schepen te Tiel, LXIX (1976/77) 164.

Eek, Willemvan,
schepen van Nijmegen, in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVIII (1946)
213.

Eek en Wiel, heerlijkheid,
in 1347 overgegaan op de heren van Culem-
borg, LXVI (1972) 215.

Eckoye, Gerit Basterd van,
schatmeester vanwege de hertog van de
Bommeler- en Tielerwaarden, LXIX (1976/77)
95.

Ede,
restauratie van 5 tumuli op de Drieberg, LXIV
(1970) XXIX.XXX. met afb.; schenking aan de
G.A.S. van archeologische vondsten, LJX
(1960) XXV.XXVI; bruikleen van een neolithi-
sche bijl van jadiet aan de G.A.S., LIX (1960)
XXIV; archeologische vondsten, LVII (1958)
XII.XIII; vondst neolithische voorwerpen, LVI
(1957) XXXII; vondst Germaanse um in een
grafveld aan de Verlengde Maanderweg, XUX
(1949) LXVI.LXVII; 2 zilveren avondmaalsbe-
kers der Nederlandse Hervormde Gemeente
verkocht, XLIV (1941) XXII; Romeinse en in-
heemse vondsten afkomstig van een neder-
zetting in de buurschap Maanen, LXVI 11
(1974/75) LVI; onderzoek urnenveld op de
Zuid-Ginkel, vondst van urnen (Vroege Ijzer-
tijd), LXV (1971) XVI.XVII. met afb.

Ede, boekaank.:
De Vereeniging Oud-Ede, geschiedenis van
Ede, deel II. Het ambt en de gemeente Ede,
XLIII (1940) 343,344.

Edelsmeedkunst,
15e eeuwse miskelk met het wapen van Ca-
tharina van Kleef, LX (1961) 143-156; aanvul-
lingen en verbeteringen op de catalogus van
Gelders zilver met documentatie van de ten-
toonstelling in het Gemeentemuseum te Arn-
hem In 1955, aanvullingen biografische gege-
vens van goud- en zilversmeden, LVI (1957)
221-235; avondmaalszilver in 1652 geschon-
ken door het echtpaar Van Leeuwen van de
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Reygersfoort-Van Buchell aan de kerk te
Tricht, XUX (1949) 282; kerkzilver van de
parochiekerk van Malburgen overgegaan op
de Nederlandse Hervormde Gemeente van
Huissen. Van dit zilver vervaardigde de zilver-
smid, Engel Bongardt, een zilveren avond-
maalsschotel en een kan; XLIX (1949) 263;
een zilveren beker voor de uurwerkmaker
Jurriën Sprakel, vervaardigd door Ceris van
Stralen, zilversmid te Zaltbommei, LXVIII
(1974/75)291.

Edelsmeedkunst,
bodebus 2e helft 18e eeuw met Gelders pro-
vinciewapen, LXVI (1972) 85,89. met afb.;
vervaardiging van kettingen voor 4 bodebus-
sen in 1582 door Joh. Borssinck, LXVI (1972)
36. Zie ook: Zutphen; Culemborg; Goud- en
zilversmeden; Geschenken.

Edmund, Philip,
geschutgieter te Keulen, LX (1961) 25.

Eduard, hertog van Gelre,
verkrijgt de halve jurisdictie van Lienden en
de rechten in Driel van de Utrechtse St. Pau-
lusabdij in erfpacht, LIX (1960) 41,42

Eefde, mark van,
grensgeschil tussen de geërfden van de mar-
ken van Almen en Harfsen en die van Eefde,
XLII (1939) 136-138.

Eembrugge, Clemens van,
muntmeester te Bergh, Maastricht, Nijmegen
en Zaltbommei, LXVIII (1974/75) XXXI-XXXIII.
met afb.

Eendenkooien,
een afrekening van de opbrengst van de
eendenkooi te Gellicum in mei 1674, LXXV
(1984) 163-165.

Eerbeek,
volmolen, wellicht ook gebruikt als zeemsmo-
len.XLVIII (1946) 176.

Eerbeek, huis,
in de 14e eeuw in bezit van het geslacht Van
Bronkhorst, door vererving in de 16e eeuw
gekomen aan het geslacht Van Lim-
burg-Bronkhorst, in de 17e eeuw verkocht
aan Gosewijn de Buininck, vanaf eind 18e
eeuw in bezit van de geslachten Bems en
Weber, in 1942 gekomen aan de Stichting
Geldersch Landschap, beschrijving van het
huis, LVII (1958) 219-222. met afb. Zie ook:
Coldenhove, huis.

Eerligh, mr. G.H.,
initiatiefnemer tot heroprichting van de Arn-

hemse afdeling van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen tezamen met S. van Bronk-
horst en N. van Callegoed, 207; o.a. commies
bij het Departementaal Bestuur van de Bo-
ven-IJssel, 209; commies bij de Prefectuur
met de titel van thesausier, 213; administra-
teur en redacteur van het in 1812 opgerichte
Annonceblad, 214, LXXII (1981) 207,209,213,
214.

Eggink (Eglo, Egelo, Egkynck),
hoeve onder Silvolde, LVII l (1959) 31,69,75,
76; LX (1961) 98,100.

Egmond, Frederik van,
heer van Usselstein, neef van hertog Arnold
van Gelre, in 1471 ambtman van Grave en het
Land van Cuyk, LXXVI (1985) 24; belegering
van Nijmegen en zijn gevangenneming ald. in
1478, LIX (1960) 61,67,69.

Egmond, Jan van,
landrentmeester in het begin van de 15e
eeuw, LXIX (1976/77) 12,14.

Egmond, Jan (Johan) van,
heer van Baer, neef van hertog Arnold van
Gelre, zijn oproep tot belegering van Nijme-
gen in 1478 om zijn broers Frederik en Willem
te bevrijden, in 1475 werd hij benoemd tot
gouverneur van Arnhem en de Veluwe, daar-
voor was hij landdrost van Zutphen, LIX
(1960) 61; LVI (1957) 51,63.

Egmond, Janne van,
non in het St. Claraklooster te Wamel, LXIX
(1976/77)1,2.

Egmond, Lamoraal, graaf van,
verkoop van het leenrecht op het leengoed
Bulckesteyn te Deil, XLII (1939) 67-78.

Egmond, Maximiliaan van, graaf van Buren,
zijn graftombe in de kerk ald. werd bescha-
digd bij de brand van 1575, LXII (1965/67)
265.

Egmond, Philippa van,
dochter van hertog Adolf, het verblijf na de
dood van haar vader aan het Bourgondische
hof, beraadslagingen over een Kleefs-Gelder-
se huwelijksverbintenis en over haar terug-
keer naar Gld., UX (1960) 54-70 passim.

Egmond, Willem van,
heer van Baer, broer van hertog Arnold van
Gelre, benoemd tot stadhouder-generaal van
Gelre en Zutphen door Karel de Stoute in
1473, zijn houding in de conflictsituatie tussen
Bourgondië en Gelre (1477-1483), LIX (1960)
59,60,62,63; LVI (1957) 49-64 passim.
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Egmond, Willem van,
zoon van de voorgaande, neef van hertog
Arnold van Gelre, belegering van Nijmegen
en zijn gevangenneming ald. in 1478, LIX
(1960)61,67,69.

Egonis, Johannes,
rector van het St. Jorisattaar te Purflijk, LXVÏII
(1974/75) 135.

Ehze, huis de,
te Al men, het markerichterschap van de mar-
ken Almen en Harfsen erfelijk bekleed door
de eigenaren van de Ehze, XLII (1939) 126,
131,132.

Eibergen (Eiberghe, Hegberghe),
overdracht van rechten in de parochie E. aan
Otto II, graaf van Gelre, LVIII (1959) 14-17;
restauratie van het in 1708 door J.D. Jalink
vervaardigde orgel der Ned. Herv. kerk, over-
gebracht naar de kerk te Westervoort, LIX
(1960) XII; archeologische vondsten, LVII
(1958) XII.

Eibergen, hof te,
in bezit van het kapittel van St. Jan te Utrecht,
XLVIII (1946) 62.

Eick, Jan, van,
zilversmid, aankoop van 2 zilveren bekers
voor de abdij Mariënweerd onder Beesd door
de abt Peter van Zuyren, LVI (1957) 193.

Eimeren, buurschap onder Eist,
goederen van het zusterklooster O.L. Vrou-
wenberg ald., UV (1954) 91,92,99,101; vondst
bronzen hielbijl (Bronstijd), LXV (1971) XVI.
met afb.

Elburg,
betreft bezetting door Munsterse en Franse
troepen in 1672 en 1673, XLIII (1940) 297,298.

Elburg,
het Instituut van oude en nieuwe talen, kun-
sten en wetenschappen, opgericht door de
admiraal J.H. van Kinsbergen en de daarmee
in verband staande Latijnse school, het on-
derwijs ald. uit de verslagen van 1821, 1827,
1841 van de hoofdinspecteur Wijnbeek, LXVÏII
(1974/75) 251,258,275, 281; alsmede de
verslagen van 1834 en 1849, LXVII (1973)
111,112,121.

Elburg,
beschrijving van grafzerken en graftombes in
de Grote of St. Nicolaaskerk, index, XLIX
(1949)319-352. met afb.

Elburg,
vondst en restauratie van 2 zijden vaandels uit

1785, LXII (1965/67) XLII,XLIII; vondst middel-
eeuwse muurschilderingen in het pand Visch-
poortstraat 3a, overgebracht naar het
gemeentehuis en de restauratie van 2 oude
schilderijen in het gemeentehuis, LVI (1957)
XVIII.XIX; restauratie uurwerk Vispoort te El-
burg, vervaardigd door Jurrien Sprakel, LXVÏII
(1974/75) XXXIII,XXXIV. Zie ook: Tynsrecht,

Elburg, boekaank.:
G. Westerink, Doornspijk en Elburg, rechts-
historisch onderzoek naar de ontwikkeling
van de gebruiks- en eigendomsrechten op de
grond, LX (1961) 248-251; G. Westerink, El-
burg en Doornspijk; kerken en andere instel-
lingen uit de Middeleeuwen met hare goede-
ren, LXVI (1972) 279,280.

Elden,
herberg HetZwaantje, LXIV (1970) 156.

Elden, Jacob van,
raadsheer van het Hof van Gld., LXVÏII
(1974/75) 199.

Elderinckmate,
goed teEefde, LXI (1962/64) 207.

Eleonora,
dochter van Eduard II, koning van Engeland,
echtgenote van Reinald II van Gelre, haar
melaatsheid, LV (1955/56) 48.

Elger, Wolter,
stadsroededrager van Zutphen, LXV (1971)
74.

Elgershuisen, Lodewijck,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Elink Sterk, J.W.,
1806-1856, preceptor te Middelburg, in 1833
rector te Gorkum, later te Arnhem, LXVII
(1973)116,122.

Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg,
echtgenote van hertog Karel van Gelre, haar
portret op een anonieme houtsnede, LIX
(1960)141-143. met afb.

Ellecom,
bouwgeschiedenis van en opgravingen in de
Ned. Herv. kerk, LI (1951) 16-21. met afb.;
beelden op het orgel in de kerk van E., LXIX
(1976/77) 33; opgravingen in de Ned. Herv.
kerk van voorgaande kerken, XLIX (1949) LIV;
vondst bronzen bijl, LVI (1957) XXXI.

Ellecom, boekaank.:
A. van der Burg, Geschiedenis van Ellecom,
LVII (1958) 262.

Ellenhuem,
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hofstede onder Hattem, LXVIII (1974/75) 196.
Ellenuuih (Hellenwich, Ellenwic, Ellincwich,

Ellewiic, Ellenwich),
buurschap onder Varsseveld of Winterswijk,
toponymie, LVIII (1959) 1-6 passim.

Els, Diederikvan,
heer van Boelenham en Enspijk, raad van
Gld., ambtman van de Bommeler- en Tieler-
waarden, gecommitteerde ter Generaliteit, in
bezit van het huis de Leegpoel onder Rumpt,
XLIV (1941) 135.

Els, Rutger van,
schepen van Deil, gedeputeerde van het
kwartier van Nijmegen, in bezit van het huis
Brienesteyn bij Enspijk en van de Leegpoel bij
Rumpt, XLIV (1941) 135.

Elshof,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Elshout, Ivo van,
koninklijk rentmeester te Groenlo van contri-
butiën voor de graafschappen Zutphen en
Bergh, het ambt van Bredevoort en de heer-
lijkheid Borculo, LXXVIII (1987) 37,38,51-54,
56.

Elspeet,
archeologische vondsten, LIX (1960) XXII;
vondst van en aankoop door de G.A.S. van
vuurstenen voorwerpen, LVI (1957) XXXII;
vondst mesolithische artefacten, XLVIII (1946)
XXXIV; studiecollectie van praehistorische
vuursteenwerktuigen in het museum te
Zutphen, afkomstig uit E., verloren gegaan
tijdens de Tweede Wereldoorlog, XLVIII
(1946) XLIV.

Eist, een koningsgoed,
toponymie, schenking van het domein (villa)
Eist aan Willibrord door Karel Martel, kerste-
ning door Werenfried, metgezel van Willi-
brord, kerk van E. eertijds gewijd aan
St. Maarten, later aan Werenfried, LXXIV
(1983) 6-8; een symbolische gerechtshande-
ling in 1610, LVI (1957) 124; marktgeld voor
paarden, LV (1955/56) 56; verplaatsing ge-
richten van Bemmel, Herwen en Aerdt naar
E., LV (1955/56) 28,32,33; "huis die alde Lau-
wick", LH (1952) 115; vondst bronzen beslag-
stuk Karolingische Tijd, LXXVIII (1987) 220.
met afb.; Romeinse muntvondst, LVIII (1959)
118; archeologische vondsten, LVII (1958)
XIII; overzicht en lijst van wapenpanelen in het
ambtshuis, LV (1955/56) XX, XXVI-XXXII.

Eist, St. Werenfriedskerk,
bouwgeschiedenis, opgravingen, munt-
vondst, LI (1951) 22-37. met afb.; de aan deze
kerk verbonden stichtingen, stichting van
vicarieën en canonisieën door G. en J. ingen
Nulandt, 60-73,134-138; ondergeschiktheid
aan het Utrechts domkaplttel, 58,62,79; bis-
schoppelijk tiendbezit, bezit van de proosdij
Eist, van de pastoors-kanunniken en dat van
het Domkapittel te Utrecht, 79-88; beheer,
bestemming van fondsen, goederen en rech-
ten door het Rentambt der geestelijke goede-
ren van Over-Betuwe, 88-109; lijst van proos-
ten, 110-113; institutiën van geestelijken in
beneficiën, 114-121; concept stichtingsbrief
van een kapelanie op het St. Petrusaltaar ca.
1400, 121-123; stichtingsbrief van 2 vicarieën
in 1444,123-127; overdracht van een jaarren-
te uit een stuk land "den Bredendaal" t.b.v. 4
kanunniksprebenden in 1460, 127,128; stich-
tingsbrief van de 4 canonisieën in 1462,
128-136; Accoord van belanghebbenden bij
de 4 canonisieën met gedeputeerden van het
kwartier van Nijmegen, 136-138; staat van
inkomsten van de pastorie-, vicarie- en cano-
nisie-goederen van 1666, 138-142; LIV (1954)
57-142; LXII (1965/67) 104,105; LVII (1958)
51-129; opgravingen in de Ned. Herv. kerk
van resten van voorgaande bouwwerken,
XUX (1949) LII.LXVIII.

Eist, gasthuis,
deald. gestichte vicarieën, LIV (1954) 75-77.

Elsvoord,
goed onder Laren, (Gld.),. LXI (1962/64) 207.

Elszen (Elzen, Elsenius), Peter van,
kroniekschrijver, wapenafbeeldingen van de
graven van Zutphen, beschrijving van het
oude Gelderse wapen in de door hem ge-
drukte kroniek, LXVI (1972) 21,24,59; tevens
was hij drukker van Gelderse provinciale en
stedelijke overheidspublicatie in de 16e eeuw,
LXXIV (1983) 75,92.

Elten.
Zie: Hoog-Elten.

Elting, Frederik,
raad van het graafschap Culemborg, LV
(1955/56) 84.

Emaus,
huis en hofstede bij Arnhem in de 18e eeuw,
alsmede de buurt aan de Zijpendaalse weg te
A. genoemd naar een vroegere bidkapel, LIX
(1960) 191,192.
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Embden, geslacht Van,
steenbakkers, genealogische gegevens, hun
bezit en bedrijfsvoering, LXX (1978/79)
152-163 passim.

Emeldinck,
leengoed onder Voorst, LXII (1965/67) 191,
193,196,208.

Emmingh, Henrick,
richter van Uzendoom, XUX (1949) 57.

Empe, buurschap onder Voorst,
ontstaansgeschiedenis, de loop van de Us-
sel, toponymie, 139-145; Emperbrug,
148-152; kerkelijke en ambtelijke indeling,
153-157; de brouwerij, 163-165; krijgsrumoer
in en om Empe van 1572-1672, 170-175, LXII
(1965/67) 139-175. met afb.

Empe, hof te,
de hof Noord-Empe in bezit van de St. Salva-
torabdij te Prüm, bouw van een kerk ald. (de
kerspelkerk van Voorst) door de abdij, alsme-
de de stichting (vóór 1353) van een hof, van-
waar haar goederen werden bestuurd, aan
deze hof het Nyenhuis ook wel genoemd "de
hof in (het kerspel) Voorst" of "de Bongerd"
waren de rechten van de hof te Noord-Empe
verbonden, XLVIII (1946) 199-205; LXII
(1965/67) 146,147.

Empe, huis onder Voorst,
ook Boerlo gen., ontstaans- en bouwgeschie-
denis, 175-186; in bezit van de geslachten
Van Empe, Van Almelo, Ten Merssche, Van
den Walle, Van der Ca pellen, Van Buerio, Ten
Grotenhuis, Van Diemen, Van Hasselt,
186-226; zijdecultuur ald. in de 18e en 19e
eeuw, 213, LXII (1965/67) 175-226. met afb.

Empe, de mark,
en de daarin met name genoemde gewaarde
erven, LXII (1965/67) 146-177 passim.

Empereur, Antoine l',
koopman te Utrecht, één der beheerders van
een legaat als studiebeurs nagelaten door de
Franse predikant, B.T. de Banos, LXXII (1981)
73-81.

Ernst,
aankoop en verpachting van watermolens
ald. door leden van het geslacht Van Isen-
doom a Blois van de Cannenburg, LXXV
(1984) 91-101; vondst bronzen naald, LXVIII
(1974/75) LM.

Ende, A. van den,
hoofdinspecteur van het middelbaar en lager
onderwijs, benoemd in 1816, LXI (1962/64)

291.
Engeland, buurschap onder Beekbergen,

afstand van tienden door Geertruid van
Steenbergen gen. met Peter van Apeldoren
tot de Poll ten bate van Jan van Steenbergen,
LVII (1958) 181.

Engelanderholt, Klaarbank,
of de "Hooge Bank van het Veluwsche Land-
gericht", LXVI (1972) 108-110,112; LVIII (1959)
136,140; LIV (1954) 50-56.

Engelbregt, C.A.,
1816-1890, conrector te Harderwijk, rector té
Doesburg, daarna te Deventer, in 1862 hoog-
leraar te Amsterdam, in 1865 directeur der
R.H.B.S. te Middelburg, in 1866 te Utrecht,
LXVII (1973) 122.

Engelen, Johan,
ontvanger te Arnhem, LXXII (1981) 154.

Engelen, dr Reinier,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Engelen, Jan Hermannus van,
laatste erfmarkerichter van Epse en Dommer,
LV (1955/56) 62.

Engelenburg, de,
goed onder Brummen, in bezit van Alexander
Schimmelpenninck van der Oye, daarna in de
geslachten Van Apeldoren tot de Poll en Van
Laer, LVII (1958) 186,188,189.

Engelenburg, kasteel de,
onder Brummen, afgebroken begin 17e
eeuw, niet afgebrand, LI l (1952) 62.

Engelenburg, Frans Thomas,
koper van delen van de Heerder Dellen in
1816, LXI (1962/64) 274.

Enklaar, C.,
preceptor te Nijmegen, later conrector en
vanaf 1817-1842 rector, LXVIII (1974/75) 280;
LXVII (1973) 122.

Enklaar, dr P.J.,
arts te Velp en omstreken, een deel van zijn
praktijk in 1835 overgedaan aan dr H.C.H.
Thorbecke, LXXII l (1982) 84.

Enserinck, het,
goed onder Vorden, in 1665 Willem Vehr
daarmee beleend, XLJ (1938) 202,203,209,
210.

Enserinck, Albert,
richter van Vorden, LXXV (1984) 159,160.

Entel, het, boerderij onder Borculo.
Zie: Bosbouw, boekaank.

Entes, Barthold,
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aanvoerder van Geuzen in 1578, LXVIII
(1974/75) 86.

Entink, hoeve in Varsseveld,
verkoop door Baldewijn van Steinfurt aan
Everard, bisschop van Munster, LVIII (1959)
92.

Epe,
archeologische vondsten, LVII (1958) XII;
vondst fragment van stenen hamerbijl, LXVI
(1972)XUII.

Epidemieën,
dysenterie-epidemie of rode loop in Gelder-
land 1778-1779 en 1782-1783, institutionele
aspecten (organisatorische maatregelen) en
mentale aspecten (reacties van de bevolking),
instructie voor de Veluwse kwartiersdoctoren,
LXIV (1970) 124-144; alsmede de numerieke
aspecten van verspreiding en de virulentie,
LXV (1971) 29-38.

Eppendorf (Heppenthorpe), Herman van,
stadsvoogd van Keulen, getuige bij de ruil van
goederen en horigen door Godschalk van
Lohn en de kanunniken van de Mariakerk te
Rees, LVIII (1959) 21,22.

Epse,
onderwijstoestanden eind 18e begin 19e
eeuw, de benoeming en het functioneren van
onderwijzers, staat van het schoolgebouw,
XLIX (1949) 235-238; benoeming
schoolmeesters ald. door het stift Ter Hunne-
pe, LV (1955/56) 58.

Epse en Dommer, mark van,
bestuur, 60-65; vergaderingen, 65-68; eigen-
dommen, 68-70; opsomming van gewaarde
en ongewaarde erven, 70-73; dijken, kribben,
beken, wegen, 73-77; armenzorg, 77; dros-
tendiensten, 77-80; ontbinding mark, verde-
ling der gronden, 80-82, LV (1955/56) 57-82.
met afb.

Erck, Alphert van,
vicaris in Harderwijk, LIV (1954) 284,285.

Erckelens, Joost (van),
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Erfrecht.
Zie: Zutphen, een erfhuisproces.

Erichem,
bewoning in de Romeinse tijd, ligging van het
dorp, het behuisde ervenstelsel ald. t.a.v. de
meentgronden, de omslag van de Meent en
het Luttelerveld 1668/1669, XLIX (1949)
169-188,199-202. met afb.

Erichem, J. van,
pred. te Tricht, XLII (1939) 244.

Erkelenz,
proces met het kapittel van St. Maria te Aken
voor de Raad van Venlo, LVI (1957) 102,103.

Erlecom.
Zie: Gendt, hoge heerlijkheid.

Ermelo,
kerk, hof en bezittingen der Utrechtse St. Pau-
lusabdij, alsmede het collatierecht van de
pastoorsplaatsen ald., LUI (1953) 62-64; kerk
te E. en de stichting van de St. Paulusabdij te
Utrecht, LXV (1971) 16; schenking aan de
GAS. van archeologische vondsten, LIX
(1960) XXV.XXVI. met afb.; bruikleen van
beker- en hunebed-aardewerkscherven aan
de G.A.S., UX (1960) XXIV; archeologische
vondsten, LVII (1958) XII.XIII; vondst van be-
keraardewerkscherven, laat-neolithisch
(nederzettingsaardewerk), LXVI (1972) XLJII;
onderzoek van een tumulus, vondst van 2
bekers met wikkeldraadstempel, LXV (1971)
teg. XIV.XV.

Ermengardis, gravin,
erfvrouwe van Zutphen, haar afstamming
waarschijnlijk uit het geslacht der Brunharin-
gen, 1 bijl. met hypothetische afstammingsta-
bel, XLVIII (1946) 13-27 passim.

Esch, huis de, te Hien,
in de 16e eeuw bezit van het geslacht Van
Haeften, overgegaan op de geslachten Goris,
Coolwagen, Hackfort, begin 19e eeuw ver-
kocht aan G.J. Taets, LX (1961) 179-183. met
afb.

Essen, Derrick van,
bode van het Hof van Gelre en Zutphen,
LXVI-II (1974/75) 143.

Essen, Gerlich van,
scholtis, later burgemeester van Harderwijk,
LXXII (1981) 155.

Essen, Hendrik van,
lid van de Raad van State, curator van de
Hogeschool te Harderwijk, richter van Arn-
hem en Veluwezoom, raad van het Hof, één
der initiatiefnemers tot het houden van een
Nationale Synode, genealogische gegevens,
één der Gelderse rechters in het proces
(1618/19) tegen Johan van Oldenbarnevelt,
LXXII (1981) 99-117.

Essen, Hendrik van,
burgemeester van Harderwijk, rentmeester
van de Veluwse tienden van Willem graaf van
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den Bergh ca. 1560, XLIII (1940) 14.
Essen, Hendrick van,

heer tot Helbergen en Vanenburg, landdrost
vanVeluwe, LXXII (1981) 146,165,166,174.

Essen, Jacob van,
pandhouder van het dijkgraafambt Veluwe,
LXI (1962/64) 277.

Essen, dr Johan van,
schepen van Zutphen, LXXII (1981) 159.

Essen, Lucas Willem van,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 143.

Essen, Otto van,
zijn proces in 1603 met Jacob van Apeldoren
voor het Appellationsgericht van Zutphen,
LXVI (1972) 118-120,124.

Essen, Philips van,
heer tot de Vanenburg, koopt in 1688 het
goed Losegraven (Leusgraven) onder
Vorchten, LXVIII (1974/75) 224.

Essen, Ricquin van,
dijkgraaf van het polderdistrict Veluwe, zijn
verzoek om de goederen van het convent te
Hulsbergen te mogen pachten, beleend met
het Doornixgoed onder Vorchten, LXVIII
(1974/75)200,210,211.

Est,
ontdekking middeleeuws muurwerk in de
Ned. Herv. kerk, besprekingen over herstel
grafmonument van Johan Jacob Timmers en
over de uit 1749 daterende tekstborden, LVI
(1957) XIX.

Etten,
Ned. Herv. kerk, bouwgeschiedenis, vond-
sten, LI (1951) 37-39. met afb. Zie ook: Gen-
dringen en Etten, heerlijkheid.

Etty, Thomas en Matthew Walter,
steenbakkers op de Stadswaarden bij Arn-
hem, LXX (1978/79) 160.

Everdinck (Everwinnick), erf,
in het kerspel Hellendoom, verkoop van dit
goed door Jacob van Apeldoren aan het
Augustijner Vrouwenklooster te Diepenveen,
LVII (1958) 146.

Everdingen, Dirk Wolff van,
commandeur van het St. Janshuis te Arnhem,
raad Gelderse Raadkamer te A., LVI (1957)
60.

Everdingen, Gerrit van,
schout van Dell, geh. in 1737 met Huberta
Anna Buschman, genealogische gegevens,
XLII (1939) 243.

Everdingen, Johan van,

goud- en zilversmid te Utrecht, leermeester
van Augustin (van) Sombeck, XLIX (1949) 77.

Everdingen, Rutger van,
commandeur van de commanderie van St.
Jan te Nijmegen, stadhouder van stad en
kwartier van Nijmegen, LVI (1957) 82.

Everdingen van den Nyepoort, Hermanus de,
geh. in 1725 met Alida Heynen, genealogi-
sche gegevens, XLII (1939) 244.

Evers, Jan Willem,
koopman en zilversmid te Arnhem, één der
oprichters van het genootschap "Prodesse
Conamur" ald., XLI (1938) 155.

Evers, Willem,
klokkengieter te Arnhem, LX (1961) 31-68
passim.

Evertsz., Anthonis,
Culemborgse glasmaker, levering van ramen
voor het schoolhuis te Culemborg, Uil (1953)
94.

Everwijn, dr Jacob,
auditeur van de Gelderse Rekenkamer, char-
terbewaarder, lid van de magistraat van Arn-
hem, LXXII (1981) 142,160.

Everwijn, Gilles,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

Ewijk,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 132; plaatsing van de graf-
zerk van Derck van Stepraedt tegen de bui-
tenmuur van de romaanse toren, LIX (1960)
XII; vondst glazen armband, LXVI (1972) XLV;
onderzoek van de opbouw en uitgestrektheid
van de woongrond op het terrein van De
Wolfsdarm, vondsten Romeins en inheems
aardewerk, LXVI (1972) XLVIII.LI.

Eyll, boekaank.:
J.Belonje, Das Rittergut Eyll oder Heeckeren
beiWeeze, LXVII (1973) 152.

Eymeren, Derick van,
rentmeester van het kwartier van Nijmegen,
LIV(1954)91.

Eymeren, Gliell van, weduwe Geldick,
jaarlijkse begunstiging St. Werenfriedskerk te
Eist, LIV (1954) 74.

Eymeren, Wychman van,
kanunnik der St. Walburgskerk te Arnhem, LIV
(1954) 77,78.

Eynde, Wilhelm van den,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Fabricius, Henricus,
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pred., van 1691-1707 rector van de Latijnse
school te Doesburg, LXXVII (1986) 96.

Fagel, Gaspar,
raadpensionaris in Holland en West-Fries-
land, zijn positie en die van zijn familie bij de
souvereiniteitsaanbieding van het hertogdom
Gelre en graafschap Zutphen aan stadhouder
prins Willem III in 1675, LXIX (1976/77)
124-155 passim; zijn aanwezigheid bij de
vergadering van de provisioneel Gedepu-
teerden Colleges der 3 Kwartieren, LXXII
(1981) 147,148.

Fagel, dr Nicolaas,
een halfbroer van de voorgaande, provisio-
neel gedeputeerde van het kwartier van Nij-
megen, provisioneel regent, later burgemees-
ter van Nijmegen, LXXII (1981) 144-165 pas-
sim; LXXV (1984) 125,127; postmeester-gene-
raal van Gld; LXIX (1976/77) 124-155 passim.

Falck, Hans,
klokkengieter te Neurenberg, LX (1961) 63.

Faure van der Wilt, Jean Frédéric,
pred. te Arnhem, één der oprichters van het
genootschap "Prodesse Conamur", ald., XLI
(1938) 155.

Faustdrama's, Faustliederen,
een pachtboer in of bij Waardenburg, die de
bijnaam dr Faustus droeg, LXI (1962/64) 118,
119.

Feith, Henrick,
lid van de magistraat van Elburg, LXXII (1981)
156.

Feyth, Dibbolt,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Fiscie, Reynerus,
vicaris van een altaar in de St. Maartenskerk
te Arnhem, LIX (1960) 155.

Flamens, geslacht,
betekenis van de naam, familierelaties, grond-
bezit, hypothetische afstammingstabel, XLVIII
(1946) 1-27.

Flamens, Gerard,
s t a m v a d e r van de g r a v e n van
Wassenberg-Gelre, betekenis van de naam,
familierelaties, stamboom, XLI (1938) 2-23
passim.

Flamens, Theodericus,
gen. Theodericus van de Veluwe, zoon van
Gerard Flamens, XU (1938) 3-20 passim; zijn
grondgebied en Rheden, LUI (1953) 70-73.

Flertzhem (Flerscheim), Frederikvan,

in 1473 benoemd tot gouverneur van Roer-
mond, beleend met de heerlijkheid Wickrade,
LVI (1957) 51,88-90.

Fileren (buurschap onder Gendt),
aardewerkvondsten uit de Vroege en Late
Middeleeuwen en een fragment van een bron-
zen beugelfibula, LXXVII (1986) 151,153. met
afb.

Flodroff, Adriaan Balthasar, graaf zu,
zijn erfmarkerichterschap van de mark van
Epse en Dommer betwist, LV (1955/56) 61,62.

Floren, Arent,
vicaris van de St. Antoniusvicarie te Berg ha-
ren, LXVIII (1974/75) 130.

Florentii, Nicolaus,
scholtus tot Renoy, getuige bij de benoeming
van Corn. Jansenius tot bisschop van leper
(België), LXXVI (1985) 54.

Floris, Cornelis,
ontwerper grafmonument van Karel de Stoute
in de O.L. Vrouwekerk te Brugge, LXVI (1972)
45.

Fockert, Leendert Willem de,
postcommies te Nijmegen, LXI (1962/64) 221.

Foec, Gerardus,
deken van Oudmunster, LIX (1960) 157.

Fontanus, Johannes,
pred. te Arnhem van 1578-1615, curator van
de Hogeschool te Harderwijk, studeerde te
Genève en Heidelberg, verandering van zijn
oorspronkelijke naam Puts in die van .Fonta-
nus, zijn aanstellingen na de voltooiing van
zijn studie, de jarenlange correspondentie
met graaf Jan van Nassau, stadhouder van
Gld., zijn aandeel in de hervorming in Gld. en
het streven naar de instelling van een genera-
le synode, inspector van de classis Over-Velu-
we, LXXI (1980) 81-99; UX (1960) 161; in 1596
door hem een duivelbanster aangebracht,
LXXII (1981) 58; zijn druk op de magistraat
van Arnhem tot verbod van toneelspel, LXXI 11
(1982) 23,24; zijn betrokkenheid bij de een-
heid op onderwijsgebied in 1611, LXXVII
(1986) 70,72,82.

Forsten, Rudolph,
hoogleraar te Harderwijk en archiater van
Gelderland, president van de Departementale
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en
Toeverzicht, LXIX (1976/77) 191,211,215.

Fortificatlën.
Zie: Zutphen.
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Fotografie.
Zie: daguerreotypie.

Foyart, Joachim,
richter van Lienden, schepen en raad van Tiel,
LIX(1960)44.

Foyert, dr Anthonis,
advocaat voor het Hof van Gelre, optredend
voor belanghebbenden inzake de geschillen
over de bevaarbaarheid van de Oude Ussel,
XUV (1941) 5.

Foyert, Dirk,
collator van vicarieën te Maasbommel, LXVIII
(1974/75) 134.

Foyert, mrWillem,
richter en schout van Lienden, LIX (1960) 45.

Franchimont, A.P.N.,
leraar scheikunde aan de landbouwschool te
Wageningen, later buitengewoon hoogleraar
te Leiden, LXVIII (1974/75) 178.

Francken (Franckheim), dr Marcelis (Marcel
lus),
in 1611 benoemd tot rector van de Latijnse
school te Zutphen, 72,81,82; genealogische
gegevens, 72,73,95; huisleraar in het gezin
l' Empereur, zijn studie en geschriften, 73-81,
94; zijn geloof en de godsdiensttroebelen te
Z., 83-92; secretaris van kardinaal Melchior
Kesl, 93, LXXII (1981) 69-98.

Francken, Abraham,
lakenkoper en gasthuismeester te Doesburg,
LXXVII (1986) 95.

Franco, magister,
stichter van het klooster Bethlehem onder
Doetinchem, overdracht van de kerk van
Varsseveld door leden van het geslacht Van
Lohn aan dit klooster, LVIII (1959) 32-40 pas-
sim.

Francq van Berkhey, Johan Ie,
hoogleraar in de natuurlijke historie te Leiden,
zijn ontwerp in 1804 tot het instellen van een
veeartsenijschool, LXX (1978/79) 98,99,117.

Franeker,
promotieplechtigheden, LXIII (1968/69) 108,
109.

Franssen, Jannes,
klokkengieter, LX (1961) 62.

Frederik II, bisschop van Munster,
machtsverhouding tussen de bisschop en de
graven Van Lohn, LVIII (1959) 10-20 passim.

Frederik, bisschop van Utrecht,
uitzending van Odulfus naar Friesland, LVIII
(1959) 63.

Fremaux, P.A.,
raadsheer in de Hoge Raad van Holland en
Zeeland, LXIV (1970) 150.

Fremerij, N.C. de,
hoogleraar te Utrecht, lid van de Utrechtse
Commissie van Geneeskundig Bestuur, LXIX
(1976/77) 196.

Frenswegen, klooster bij Nordham (Dld.),
verkoop van tienden te Twello aan dit klooster
door Gelmar van Apeldoren tot Duistervoor-
de, LVII (1958) 154.

Frerichs, Hendrik,
maire te Culemborg, geh. met Stijntje Straat-
man, echtscheidingsgeschil 1798/99. Recht-
spraak in hoger beroep in het graafschap
Culemborg niet mogelijk gedurende
1795-1799, XU (1938) 237-240.

Fresinga, Reinico (Rienk),
kroniekschrijver, LXVIII (1974/75) 85-114
passim.

Frieseman, H.,
rector van het Nassausch-Veluwsch gymna-
sium te Harderwijk, zijn zoon H.A.P. Friese-
man wasald. preceptor, LXVIII (1974/75) 249.

Friesland,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
33,34.

Frisius, Andries,
schepenburgemeester van Culemborg, LV
(1955/56) 84.

Frislus, Gemma,
kartograaf, geograaf, astronoom, hoogleraar
te Leuven, lijfarts van keizer Karel V, LVI
(1957) 212,213.

Froissart, Jean,
dichter, kroniekschrijver, zijn invloed op de
Gelderse geschiedschrijving in verband met
het huwelijkscontract tussen Reinald II en
Sofia Berthout, LXVIII (1974/75) 51-56; LXVI
(1972) 35.

Froy, Godefridus de,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
(1981)151.

Fryon, mr Stephanus,
procureur-generaal van Gelre en Zutphen,
secretaris van de hertog van Bourgondië en
tweede stadhouder van de gouvemancie van
Zutphen, LVI (1957) 61-84 passim.

Fullinck, Gerardus,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
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G

(1954) 64.
Gaanderen (Gernere),

inkomsten t.b.v. het klooster Bethlehem bij
Doetinchem, LVIII (1959) 45,49. Zie ook: Gan-
der.

Gaesbeeck, Johan van,
stadssecretaris van Nijmegen, LXXV (1984)
128.

Gaillard, Cornelis,
wapenkoning van Vlaanderen, LXVI (1972)
45.

Galen, Gerrit van,
provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Galen, Henric van,
burggraaf van Nijmegen, LXIX (1976/77) 12.

Galllea,
Franciscanenklooster te Zutphen, in 1529,
een jaar van ziekte en honger, verleent de
stad hulp aan het klooster, LXXII (1981) 25.

Gambry, Paulus,
voorkomend in een Nijmeegse schepenproto-
col, waarschijnlijk gen. met de wed. van Jo-
han Maelwael (schilder), Eloye van Redincha-
ven, aanspraak van de kinderen op het moe-
derlijk erfdeel, genealogische tabel, LVI
(1957) 166-178 passim.

Gameren,
ontdekking van een deel van de oude muur-
fundering en de gracht van het voormalige
kasteel te G., LXVI (1972) LJX.LX.

Gameren, fort,
gebouwd in 1574 door de Spanjaarden, LXV
(1971) 3,4.

Gameren, slot en dagelijkse heerlijkheid,
in bezit van de geslachten Van Gameren, Van
Heukelom, Pieck, Van Heeften, lotgevallen en
overblijfselen van het slot, archeologische
waarnemingen, LXV (1971) 1-9. met afb.

Gameren, Dirck van,
zilversmid te Utrecht, vervaardiger van een
zilveren doopbekken in 1764 en 2 avond-
maalsbekers in 1768 voor de Nederlandse
Hervormde Gemeente van Culemborg, XLIX
(1949) 97,99.

Gander, buurschap (het latere dorp Gaande-
ren),

onderzoek naar de economische toestand
van individuele boeren ald., 1665-1810, door
vergelijking van garfpacht- en graanprijzen,
lijst van namen van de daarbij betrokken
boerderijen en de eigenaren ervan, 5 grafie-

ken, 4 tabellen. LXXVIII (1987) 106-141 pas-
sim. Zie ook: Gaanderen.

Gansecollic, de,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Gansenhuys, goed in Wilp,
hypotheek gevestigd op dit goed ten behoeve
van Assueer van Apeldoren tot de Poll, LVII
(1958) 184.

Garderen,
onderzoek grafheuvel, U (1951) 39,40; vondst
kringgreppels en vaatwerk, UV (1954) XXX.

Garfpacht.
Zie: Pacht, pachtvormen.

Gast, Gideon de,
boekverkoper te Arnhem vanaf 1735, LXXIV
(1983) 82,96.

Gast, Louis de,
zoon van Gideon de G., boekverkoper te
Arnhem van 1762-1782, LXXIV (1983) 82,96.

Gay, geslacht De,
afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, LXX (1978/79) 85.

Gedenkschriften.
Zie: Capellen, Alexander van der.

Gedeputeerden.
Zie: Instructies.

Gedichten,
twee gelegenheidsgedichten voor Gerhard
Friedrich Rappard, tolgaarder te Lobith, LXI
(1962/64) 285-290; gedicht op Karel van Eg-
mond, hertog van Gelre, LXI (1962/64)
281-284; gedichten en een blijspel van Hen-
drik Paul Kretschmer (1791-1827) voor het
Zutphense gezelschap dames vergaderend
onder de naam "Koffij-patrouille", LXVI (1972)
250-268.

Geelkercken, Nicolaas van,
landmeter van het vorstendom Gelre en graaf-
schap Zutphen, kladpapier met teksten en
afbeeldingen (kaarten), LXVI (1972) 38.

Geelkerken, Huybert van,
schepen te Tiel en lakenkoper ald., LXIX
(1976/77) 164.

Geelvoet, Aert,
zilversmid, ijzersnijder aan de Munt te Nijme-
gen, vervaardiger van het grootzegel van
Philips II in 1559, LXVI (1972) 66,67. met afb.

Geer, geslacht De,
genealogische gegevens, hun handelsbetrek-
kingen, LXX (1978/79) 87,88.

Geërfdenorganisaties.
Zie: Asch, Land van Buren, Erichem, Tricht,
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Zoelmond, ambt de Lymers.
Geesteren,

grafelijke rechten ald. van het geslacht Van
Lohn, LVIII (1959) 14-16.

Geesteren,
verwoesting van de kerk in 1586, de klokken
werden overgegoten en in 1591 opnieuw
opgehangen, XLVI (1943) 85,86.

Geistman, Johannes,
koster te Terborg, LXXVII (1986) 55.

Gelder, Caeri van,
rentmeester-generaal van Gld., LXXIII (1982)
18.

Gelder, J. de,
1765-1848, onderwijzer, schoolhoofd, later
hoogleraar te Leiden, zijn boeken over de
rekenkunde, LXVIII (1974/75) 281.

Gelder, Peter van,
(provisioneel) stadsrentmeester van Nijme-
gen, LXXV (1984) 125,127,128.

Gelderland.
Zie: Gelre, Gelderland.

Geldermalsen,
schenking aan de G.A.S. van archeologische
vondsten, LIX (1960) XXVI; archeologische
vondsten en ontdekking van een inheems-ba-
taafse woonplaats, LVII (1958) X,XI,XIII.

Geldern,
het ontstaan van het land en van de stad G.
en welk gebied van de 11e-13e eeuw onder
de naam Geldern moet worden begrepen,
LXXI (1980) 1-18; stichting Carmelietenkloos-
ter ca. 1310, LXIX (1976/77) 40; rechtspraak
Gelders leengericht onder de doomboom, LXI
(1962/64) 280.

Geldern, boekaank.:
S. Frankewitz, Die geldrischen Amter Gel-
dern, Goch und Straelen im spaten Mittelalter;
Veröffentlichungen des Historischen Vereins
für Geldern und Umgegend; Bd. 87, LXXVII
(1986) 137,138; G. Hövelmann, Geschichte
des Kreises Geldern, l: 1816-1866, LXVIII
(1974/75) 283; H. Reckmann, Das neuzeitli-
che Gerichtswezen in der Stadt Geldern.
Veröffentlichungen Hist. Ver. f. Geldern und
Umgegend 73, LXVIII (1974/75) 282.

Gelders Spyker, goed te Arnhem,
voorheen gen. ten Broek, de watermolen ald.,
in de 13e eeuw in bezit van het geslacht De
Bruche of Ten Broek, overgegaan op de ge-
slachten Bierwisch, Buckhorst en Van Gelder,
LXII (1965/67) 104,105,111,112; het huis

gebouwd in 1617 door Adolf van Gelre (bas-
taardtak Gelre), de latere bezitters, vernieu-
wing huis in 1765, gevelsteen uit 1617 met
wapen van Gelre, drinkglas met wapens van
Gelre en Op ten Noort in 1765 vervaardigd
door Jacob Sang, afbraak huis in 1880, LXIV
(1970)118-123. met afb.

Geldersche Toren, te Spankeren,
getekende en gekleurde kaart (ca. 1702) van
de Geldersche Toren en onderhorige landerij-
en met het wapen van het huis (Gelderse en
Zutphense leeuw), LXVI (1972) 84.

Gelderse bossen,
geschiedenis van bossen behorend tot het
Nationale Park Veluwezoom en de aankoop
van deze bossen door de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Middach-
terbos, (in de middeleeuwen een mark) en het
bos Asselt of Tasselt in bezit van de heren van
Middachten. Het bos Asselt of Tasselt, tegelijk
met Rhederoord in 1919 aan de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten overge-
gaan. Dierense bos, (in de 18e eeuw ald. de
aanleg van de Nieuwe Plantage) eertijds een
mark met als holtrichter de commandeur van
de Duitse Orde te Dieren, evenals het Onzali-
ge- en het Ellecomse bos, (in de 18e eeuw
ald. de aanleg van de Oude Plantage), aange-
kocht door prins Willem II. Het Onzalige bos
evenals de bossen van Bouwerszathe in 1919
overgegaan op de Vereeniging tot Behoud
van Natuurmonumenten. Bos de Essop, on-
der Hagenau, aangekocht door prins Willem
II. Rheder- en Wortrhederbos, in de loop der
17e eeuw door markgenoten verkocht. Im-
bosch, behorend tot de heerlijkheid Rozen-
daal, aanleg van bossen in de 18e en 19e
eeuw. Beekhuizerbos, voor een deel afkom-
stig van het markebos de Breul door de Ver-
eeniging tot Behoud van Natuurmonumenten
aangekocht in 1930, Lll (1952) 3-20. met afb.

Gelderse molen,
op de St. Jansbeek te Arnhem, LIX (1960)
191.

Gellenhouwer Ebertss., Derck,
verklaring omtrent het testament van hem uit
1474, LXXV (1984) 90.

Gellicum,
een afrekening van de opbrengst van de
eendenkooi te G. in mei 1674, LXXV (1984)
163-165; patronaatsrecht kapel in bezit van
de abdij Mariënweerd onder Beesd, LVI
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(1957) 182.
Gelre, Gelderland,

de verheffing van de graaf van G. tot
rijksvorst, LXI (1962/64) 349-355.

Gelre, Gelderland,
geschiedenis van de leenverhouding tot het
Duitse Rijk, memorandum betreffende de
rechten van de Rooms-Koning op Gld. (1493),
LV (1955/56) 188-192.

Gelre, Gelderland,
tijdens de periode 1477-1483 in de conflictsi-
tuatie met Bourgondië naar de briefwisseling
van Oswald l, graaf van den Bergh, LIX (1960)
49-138.

Gelre, Gelderland,
prins Willem III, stadhouder en het provisione-
le regeringsbestel in Gelre en Zutphen van
1674, LXXII (1981) 139-174; LXXV (1984)
124-131; de Gelderse souvereiniteitsaanbie-
ding in 1675 aan stadhouder prins Willem III,
LXIX (1976/77) 124-155.

Gelre, Gelderland,
bestuursindelingen in Gld. vóór de invoering
van de provinciale wet van 1850 en de daarin
functionerende ambtenaren, de bestuursin-
richting vóór 1795, 25-32; van 1795-1815;
32-39; van 1815-1850, 39-45, 1 bijl. met lijst
van hoofdschouten en districtscommissaris-
sen, 46-50, LVII 1958 23-50; verbeteringen op
de bijlage van de "Schets van de bestuursin-
delingen in Gld. vóór de invoering van de
provinciale wet van 1850", LXVII (1973) 85;
bestuursindeling van Gld. in de Franse tijd,
XLVII (1944) 107-115.

Gelre, Gelderland,
het wapen van de souvereine provincie Gld.
(1588-1795), zijn voorgeschiedenis en het
huidige wapen der provincie, LXVI (1972)
39-92. met afb. Zie ook: wapens, zegels,
kronieken, muntwezen.

Gelre, Gelderland,
in de periode 1944/45, een uitzonderlijke
situatie in vergelijking met andere provincies,
de mislukte operatie bij de Rijnbrug van Arn-
hem, evacuatie van de bewoners van A., de
zuidwestelijke Veluwezoom, de Oost-Betuwe
en de Lymers in sept. 1944. De Betuwe onder
water gezet dec. 1944, ligging van de frontlijn,
LXXIII (1982) 144-154; de archieven van het
Provinciaal bestuur van bezet Gld. sept. 1944-
mei 1945, LXXVII (1986) 128,129; Provinciaal
bestuur van bezet Gld. sept. 1944-mei 1945,

LXXVI (1985) 118-151.
Gelre, Gelderland,

schenkingen van archeologische voorwerpen
uit diverse plaatsen in Gld. door de gem.
Aalten en particulieren aan de G.A.S., LVI
(1957) XXXI, XXXII.

Gelre, Gelderland.
Zie ook: Bodemkartering.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
H.B.N.B. Adam, J. Hofman, G.J. Mentink, e.a.,
Van Gelre naar Gelderland. Aspecten van de
overgang van de achttiende naar de negen-
tiende eeuw, LXXVI (1985) 172-175.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
Karola Nüsze, Die Entwicklung der Stande im
Herzogtum Geldern bis zum Jahre 1418 nach
den Stadtrechnungen von Arnheim. Inaugu-
ral-dissertation, LXI l (1965/67) 278-282.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
E. Zandstra, Kastelen en Huizen in de Betu-
we. Gelderse kastelen. De Gelderse Bloem VI,
LXI (1962/64) 368,369.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
J.M. van Winter, W. Jappe Alberts, Compen-
dium Chronici Geldrici per Henricum Aquilium
Arnemiensem. Fontes minores medii aevi, LV
(1955/56) 214,215.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
W. Jappe Alberts, De Staten van Gelre en
Zutphen (1459-1492), deel II, LV (1955/56)
215,216.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
W. Jappe Alberts, De Staten van Gelre en
Zutphen tot 1459, UI (1952) 237,238.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
W. Wijnaendts van Resandt, De vicarieën in
Gelderland, XLVII (1944) 217.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
J.Ph. de Monté Ver Loren, Grondbezit en
standen in het Oosten des lands vóór de
feodaliseering, XLIII (1940) 343.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
A.J. Maris, De reformatie der geestelijke en
kerkelijke goederen in Gelderland, in het
bijzonder in het kwartier van Nijmegen, XLIII
(1940) 342,343.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
P.C. Boeren, De oorsprong van Limburg en
Gelre, en enkele naburige heerschappijen,
XLII (1939) 363.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
P.J. Meertens en Anne de Vries, De Neder-
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landsche Volkskarakters, XLII (1939) 363.
Gelre, Gelderland, boekaank.:

S. Koster, Komedie in Gld., grote en kleine
momenten uit driehonderd jaar theaterleven,
LXXI (1980) 231,232.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
E.J. Harenberg, F. Kelner, M. Dillo, Oorkon-
denboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (Rijks
Geschiedkundige Publicatiën), LXXI 11 (1982)
169-177.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
J. Drost, Gelderse Plakkatenlijst, 1740-1815.
(Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen
van het oud-vaderlandse recht, no. 8), LXXIII
(1982) 177,178.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
E.J. Harenberg, M.S. Polak e.a., Oorkonden-
boek van Gelre en Zutphen tot 1326. Tweede
aflevering: St.-Maria-Magdalenaklooster te
Nijmegen, Munsterabdij te Roermond (eerste
gedeelte), LXXVI (1985) 169,170.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
W. Jappe Alberts, De graven en hertogen van
Gelre op reis (13e-15e eeuw), LXXVI (1985)
170-172.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
G. Cornelissen, Das Niederlandische im
preussischen Gelderland und seine Ablösung
durch das Deutsche, 1770-1870; Veröffentli-
chugen des Historischen Vereins für Geldern
und Umgegend; Bd. 86, LXXVII (1986)
138,139.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
W. Jappe, Alberts, Van heerlijkheid tot lands-
heerlijkheid. Maaslandse monografieën,
nr. 24, LXIX (1976/77) 283.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
P.J. Meij, W. Jappe Alberts, P.A.M. Geurts
e.a., Geschiedenis van Gelderland
1492-1795, Boek II., De Gelderse Bloem XX,
LXVIII (1974/75) 283.

Gelre, Gelderland, boekaank.:
F.W. van Voorden, G.J. Mentink, E.J. van
Ebbenhorst Tengbergen e.a., Stads- en
dorpsgezichten in Gelderland. De nederzet-
ting in ontwikkeling, De Gelderse Bloem XXII,
LXVIII (1974/75) 283. Gelre, stad. Zie: Gel-
dern.

Gelre, Vereniging,
statuten, LXX (1978/79) XIII-XVI; LIV (1954)
XXVI-XXVIII; herdenkingsrede 50-jarig be-
staan, XLIX (1949) XXVI-XXXIV; bijzondere

vergadering ter gelegenheid van haar 75-jarig
bestaan, LXVII (1973) XVII-XXIV. met afb.

Gelre, graven en hertogen van.
Zie op de voornamen.

Gelre, geslacht der graven van,
oorsprong van het geslacht der graven van
G., familierelaties, 1 bijl. met hypothetische
afstammingstabel, XLVIII (1946) 1-27.

Gelre, Adolf van,
zoon van Karel van Gelre de Jonge, zijn kin-
deren en levensloop, genealogie, L (1950)
47-50.

Gelre, Adolf van,
bastaardzoon van hertog Karel van Egmond,
zijn levensloop, L (1950) 51.

Gelre, Anna van,
bastaarddochter van hertog Karel van Eg-
mond, haar levensloop, L (1950) 52,53.

Gelre, Carel van,
bijgenaamd de Jongste geb. ca. 1540, zoon
van Karel van Gelre de Jonge, landrentmees-
ter van Gld., zijn kinderen en kleinkinderen,
zijn levensloop, genealogie, L (1950) 43-47;
zijn opdracht om manschappen aan te wer-
ven ten dienste van het kwartier van Veluwe in
1577, LXVIII (1974/75) 83,111. (in de noot op
p. 111 wordt deze per abuis "de Jonge'ge-
noemd).

Gelre, Catharina van,
bastaarddochter van hertog Karel van Eg-
mond, geh. met Walraven van Arkel, heer van
Heukelom, Waardenburg en Ammerzoden,
haar gevangenneming in 1574 na de Inname
van kasteel Waardenburg door prins Wlllem l
van Oranje, haar verbanning naar kasteel
Heukelom, LXI (1962/64) 143,144; haar le-
vensloop, L (1950) 52.

Gelre, Catharina van,
zuster van hertog Adolf van Egmond, regen-
tes bij diens afwezigheid en na diens dood in
1477, haar briefwisseling over conflicten tus-
sen Gelre en Bourgondië met Oswald l, graaf
van den Bergh, LIX (1960) 49-138 passim.

Gelre, Karel van,
bijgenaamd de Jonge geb. ca.1515,
bastaardzoon van hertog Karel van Egmond,
zijn kinderen en kleinkinderen, zijn levens-
loop, genealogie, L (1950) 41-50.

Gelre, Karel van,
bijgenaamd de Oude geb. ca. 1506,
bastaardzoon van hertog Karel van Egmond,
zijn moeder was Anna van Roderlo. Door zijn
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vader werd hij benoemd tot stadhouder van
Groningen (vanaf ca. 1527-1535). Na zijns
vaders dood ontving hij het goed de Wiltbaan
onder Brummen, het huis Coldenhove bij
Eerbeek en een complex tienden, L (1950)
27,35-41; zijn afstammelingen, levensloop,
bezittingen, genealogische tabel, LVI (1957)
198-211.

Gelre, Otto van,
bastaardkleinzoon van Karel van Egmond,
bijgenaamd de Jonge, bezitter van een co-
pie-portret van hertog Karel, hetgeen als voor-
beeld heeft gediend voor een gravure in Pon-
tanus' Historia Gelrica, LIX (1960) 140.

Gelre, Peter van,
bastaardzoon van hertog Karel van Egmond,
zijn levensloop, L (1950) 50,51.

Gelselaar,
oudste vermelding als buurschap 1399, stich-
ting kapel ca. 1440, brief van 13 aug. 1598
over de collatie van de dorpskapel, inkomsten
van de pastorie, LXVII (1973) 30,31,36; be-
houd van de uit 1631 daterende kerkklok, LVI
(1957) XVII.

Gemeenslieden, gemeensmannen,
ook wel genoemd: kwartierslieden, het optre-
den der gemeenslieden te Zutphen
1538-1543, naar de memorie van Johan van
Voorthuisen, burgemeester van Z., LXV
(1971) 39-83 passim.

Gendringen,
onderzoek en opgraving van funderingen van
het voormalig koor in de Ned. Herv. kerk in
verband met de vermoedelijke grafplaatsen
van Willem graaf van den Bergh, zijn echtge-
note, Maria gravin van Nassau en hun kinde-
ren, LVI (1957) XXXIII-XXV; opgraving van een
oudere tufstenen kerk in de Ned. Herv. kerk, L
(1950) XXX; afbraak van de Bringenborg,
geboortehuis van A.C.W. Staring, LXVI (1972)
XXVIII,XXIX.

Gendringen en Etten, gericht,
geschil in 1757 over de opstuwing van de
Oude Ussel tussen de eigenaren van de ijzer-
molen de "Olde Hut", de inwoners van Ulft, de
boven-geërfden van Gendringen en landeige-
naren voor dit gericht, een accoord werd be-
reikt in 1761, LV (1955/56) 105-112,165.

Gendringen en Etten, heerlijkheid,
leengoed van het aartsbisdom Keulen, het
Huls Bergh was ermee beleend, geschil tus-
sen de keurvorst-aartsbisschop van Keulen

en de erfgenamen van Oswald van den Bergh
over de belening vanaf 1712-1784, LV
(1955/56) 181-187.

Gendt,
hervormingen in 1493 betreffende het rechter-
lijk en financieel bestel, LXVII (1973) 58;
schuttersgilde, XLVII (1944) 117; vondst frag-
ment van een ronde schijfflbula (2e helft 8ste
eeuw), LXXVIII (1987) 217. met afb.; restaura-
tie poorttoren van het voormalige kasteel
Poelwijck, ontgraving fundamenten van twee
donjons, LX (1961) XII; afbraak van het huis te
G., LXVI (1972) XXIX.XXX; aankoop voor de
gemeente G. van 2 schildhoudende leeuwen
in 1928 door de toenmalige burgemeester,
oorspronkelijk afkomstig van het Huis te G.,
LXVI (1972) XVII.

Gendt, hoge heerlijkheid,
(stad en vrije heerlijkheid G. en Erlecom), het
rechterlijk bestel, L (1950) 77-84.

Gendt, villa of marca,
begin 13e eeuw gekocht door Gerard IV graaf
van Gelre en Zutphen van het klooster Lorsch
(Lauresham), L (1950) 77.

Gendt, boekaank.:
J. Wolters, Gendt aan de Waal. Geschiedenis
van een landelijk gemeenebest, LI V (1954)
399,400; C.O.A. baron Schlmmelpenninck
van der Oije, O. Moorman van Kappen, Gendt
750 jaar stadsrechten, LXXV (1984) 166-170.

Gendt, geslacht Van,
glasschilders, glazenmakers te Nijmegen in
de 16e en 17e eeuw, verwant aan het adellijk
geslacht Van G., 83-85, de belangrijkste glas-
schilders waren Gerlach, Arndt en Johan,
genealogische gegevens, 75-79; opdrachten,
75,76,80-82; de laatste van deze tak, Gerlach
Jan van G., overleed in 1735, zijn nalaten-
schap, waaronder een grote verzameling
familiewapens en familiepapieren, zijn testa-
ment, 78,79,82,83, XLVI (1943) 73-85.

Gendt tot Loenen, Cornelis van,
ambtman van de Bommeler- en Tielerwaar-
den, LXXII (1981) 151.

Gendt tot Winssen, Johan van,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 157.

Gendtse buitenpolder,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXII
(1965/67) 273-275.

Genealogie, boekaank.:
W. Wijnaendts van Resandt, Repertorium
D.T.B., Beknopt overzicht van de Nederland-
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se doop-, trouw- en begraafregisters (enz.),
van vóór de invoering van de burgerlijke
stand, LXIV (1970) 202; J.C. Maris van Sande-
lingenambacht, Een honderdtal Nederland-
sche Families. Een historische, genealogi-
sche en biografische studie over de kwartie-
ren van Mr. Dr. C.W. Maris, XLIX (1949) 353.

Geneeskunde,
vestiging wonderdokter te Winterswijk in
1808, UI (1952) 142.

Generaliteit.
Zie: Instructies.

Geneste, D.L.P. de la,
arts te Nijmegen, lid van de Commissie van
Geneeskundig Onderzoek en Toeverzicht,
LXIX (1976/77) 208.

Genootschappen, te Arnhem,
genootschap "Aan 't Nut van 't Algemeen",
opgericht in 1785, herleving in 1795 als
"Vaderlandsche sociteyt" en in 1798 als "Con-
stitutioneel gezelschap", XU (1938) 48-55;
Natuurkundig en letterkundig genootschap,
later genootschap Geldersche Maatschappij
voor geschied- en letterkunde de zinspreuk
voerend "Prodesse Conamur", oprichting in
1792, oprichters, het bestuur, 154-159; plaats
van samenkomst, 156,178,185; bijeenkom-
sten, verzameling instrumenten en naturaliën,
159-175; oprichting van een museum van
oudheden, 165-169, 185; reorganisatie van
1849, 175-184; de inzet voor de oprichting
van de O.B. te A. en van een Leesmuseum,
184-186. Bijl. 1 voorlopig reglement van 1792,
186,187, Bijl. 2 wet van voorn, genootschap
van 1809, 188-192. Bijl. 3 lijst der naturalia en
natuurkundige instrumenten 192-196, XLI
(1938) 154-196; "Patriottisch Genootschap",
195,196,204; "Maatschappij tot Nut van 't Al-
gemeen", 196,207; 'Vaderlandsche Sociëteit
voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap",
203,204; "Constitutioneel Gezelschap", 203,
204, LXXII (1981) 195-204 passim.

Genootschappen, te Tiel,
genootschap 'Ter Navolging", opgericht in
1785 tot de bevordering van het stichten van
begraafplaatsen buiten de stadskernen, XLV
(1942) 201.

Genootschappen, te Zutphen, 1778-1834,
oorzaken van hun ontstaan, klassificaties
t.a.v. karakter en de doelstelling ervan. Op-
richting in 1795 van het politieke burgerge-
nootschap "Eendracht is onze waere sterkte",

59; Oprichting in 1809 van het geheime Kanti-
aanse genootschap "Omnibus" en van het
genootschap 'Tot genoegen en nut", 59; "De
Klasse Zutphen van de Oeconomische Tak
van de Hollandsche Maatschappij van Weten-
schappen", 1778-1781, oprichter Ds J.F. Mar-
tinet, bestuur, activiteiten, 59-61; ledenlijst,
78,79; de "Maatschappij tot Nut van t Alge-
meen", 1807-1834, oprichter Bernardus Ver-
weij, pred. te Z., activiteiten, alsmede de op-
richting van een Tekenschool, een Wis- en
Aardrijkskundig Instituut, een Herhalings-
school, een Bibliotheek en een Spaarbank,
62-65; ledenlijst, 81; Natuurkundig genoot-
schap "Nut is ons doel", 1796-1834, in 1834
gefuseerd met het genootschap "De Struik
wordt eindelijk een boom", 65-70; ledenlijst,
80; Natuurkundig genootschap "De Struik
wordt eindelijk een boom", 1815-1834, oprich-
ter H.P. Kretschmer, activiteiten, in 1834 gefu-
seerd met het genootschap "Nut is ons doel",
67-70; ledenlijst, 80,81; Oprichting in 1834
van het Verenigd natuurkundig genootschap
"Nut is ons doel" en "De Struik wordt eindelijk
een boom", 68-70,80, 6 Bijl. met diverse gege-
vens o.a. over lezingen, sprekers en de leden,
78-87, LXXVI (1985) 56-87.

Gent, Bartolt van,
heer van Meinerswijk, raad van het vorsten-
dom Gelre en graafschap Zutphen en stad-
houder der lenen, LXVI (1972) 39,72.

Gent, Walraven van,
heer van Oyen, eerst geh. met Anna van
Arckel van Heemstede, daarna met Geertruid
van Padevoirt tot Oevelgunne, zijn jeugd,
263-266; krijgsverrichtingen ten dienste van
het Staatse leger, 265-273; zijn gezin,
273-281; zijn nakomelingen, 281-283, 12 bijl.
met diverse gegevens over het geslacht Van
Gent en stamlijst, 283-296, XUII (1940)
261-296. met afb.

Gent, Wilhem Joseph van,
gebouwen en goederen van het voormalig
klooster te Renkum verenigd met het erf de
Keyenberg en in 1703 door hem tot leengoed
verheven, LXVIII (1974/75) 168.

Gerard IV, graaf van Gelre en Zutphen,
overl. 1229, beschrijving van 2 typen munten
en zijn zegel, LXVI (1972) 2. met afb.; hij koopt
begin 13e eeuw de villa of marca Gendt van
het klooster Lorsch (Lauresham), later vor-
men stad en omliggend gebied de hoge heer-
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lijkheid G., L (1950) 77.
Gerberts, Thijs,

provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Gerdes Oosterbeek, mr J.,
provinciaal archivaris in Gld., LXIX (1976/77)
239,247.

Germania Sacra, boekaank.:
Wilhelm Kohl, Historisch-statistische Be-
schreibung der Kirche des alten Reichs. Her-
ausgegeben vom Max Planck-lnstitut für Ge-
schichte. Neue Folge 5. Die Bistümer der
Kirchenprovinz Köln. Das Bistum Munster, 2,
Die Klöster der Augustiner-Chorherren, LXVII
(1973) 149-152; Wilhelm Kohl, Historisch-sta-
tistische Beschreibung der Kirche des alten
Reichs. Herausgegeben vom Max Planck-ln-
stitut für Geschichte. Neue Folge 3, Die
Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Bis-
tum Munster, 1, Die Schwesterhauser nach
der Augustiner Regel, LXVI (1972) 280-282.

Gerritz, Michiel,
bode van het Hof van Gelre en Zutphen,
LXVI-II (1974/75) 144.

Geschenken,
van en aan de stad Zutphen begin 15e tot in
de 18e eeuw betreft o.a. geschenken aan
hoge bezoekers en hoge autoriteiten, aan
burgemeesters en raadsvrienden, aan kerken
en scholen, schenking van geschilderde
glazen of ramen, geschenken aan de bezet-
tende macht, bij victorieluiden, voor hulpver-
lening etc., LUI (1953) 161-195; een geschenk
aangeboden aan Anna van Oostenrijk, doch-
ter van keizer Maximiliaan, tijdens haar verblijf
te Nijmegen van 14 tot 17 aug. 1570, LXVIII
(1974/75) 161-164.

Geschiedschrijving.
Zie: Kronieken.

Gesseler, dr Herman van,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
113;LXXVII(1986)100.

Gesseler, dr Joost van,
hoogleraar te Harderwijk, LXXV (1984) 113.

Geuns, Matthias van,
hoogleraar te Groningen, later te Harderwijk,
archiater der provincie Gld., aangesteld in
1775, voorzitter van de Utrechtse Commissie
van Geneeskundig Bestuur, LXIX (1976/77)
191,196,209,213; LXIV (1970) 125,127; LXXI
(1980) 103.

Geurts van Maasbommel, Frederik,

collator van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van St. Jan de Doper te Appeltem, LXVIII
(1974/75) 128.

Gezondheidszorg,
Gelders verzet tegen de Bataafse gezond-
heidszorg, 1801-1806, LXIX (1976/77)
189-216.

Ghemen, Hendrik van,
landdrost van het graafschap Zutphen, zijn
houding in de conflicten tusen Gelre en Bour-
gondië, LIX (1960) 53-76 passim.

Gheyn, mr Emmanuel Frans Joseph van den,
rechter van instructie te Nijmegen, LXXVI
(1985) 92.

Ghijginck, Gherart,
rentmeester van contributiën, licenten en van
de domeinen voor Salland, Twente en voor de
Achterhoek van Gld., LXXVI 11 (1987) 36,56,
57,63.

Glesbeek,
benoeming van een schoolmeester in 1795,
LXXVIII (1946) 251.

Giesen, Joost van,
ambtman van de Bommeler- en Tielerwaar-
den.XLIX (1949) 311.

Giessenmonde,
visserij in bezit van de abdij Mariënweerd
onder Beesd, LVI (1957) 181.

Giffel, buurschap onder Neede,
oudste vermelding van de hof Giflo uit 1188,
ca. 1300 vermelding van de hof Welmerink,
de latere havezate Bloo, LXVII (1973) 29.

Giffen (Gifanius), Obertus of Hubertus van,
geb. te Buren ca. 1533, rechtsgeleerde en
filoloog, hoogleraar o.a. te Straatsburg,
raadsheer van Keizer Rudolf II, LXII (1965/67)
264.

Giffen, mr A. van,
advocaat en canditaat-notaris te Velp, com-
missaris van de N.V. villapark Overbeek te V.,
LXXIII (1982) 142.

Giginck, Johan,
in 1596 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 116.

Gijsbertsd., Yda,
non in het St. Claraklooster te Wamel, haar
ontvoering uit dit klooster, LXIX (1976/77) 2,3.

Gijsen, Anselmus,
burgemeester van Doesburg in 1675 en rent-
meester van het stadhouderlijk domein te
Dieren, LXXV (1984) 103-106,114,120; provi-
sioneel regent van D., LXXII (1981) 152.
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Gijsen, Hendrick,
burgemeester van Doesburg, 1653-1669,
landschrijver van het richterambt D. en rent-
meester van het Hof te Dieren, LXXV (1984)
103.

Gijsen Koning, geslacht Van,
genealogische gegevens, hun handelsbetrek-
kingen, LXX (1978/79) 92.

Gilden en schutterijen,
enquête naar de geschiedenis en toestand
der Gelderse schutterijen in 1809 en 1810,
afschaffing in 1811, XLVII (1944) 116-122.

Gilden en schutterijen, te Arnhem,
ambachtsgilden in de 17e en 18e eeuw, op-
somming van gilden met hun bijbehorende
ambten of bedrijven en monopolies, 81-87;
onderlinge grenzen der monopolies, 87,88;
ontstaan van nieuwe gilden als leden der
stedelijke gemeenschap, 92,93; voorschriften
ten dienste van het algemeen belang, 93-99;
bescherming van de gilden, 99; vereisten
voor het lidmaatschap van het gilde, 100-108;
rechten en plichten van leden van een gilde,
108-111; straffen 111; bestuur 111-113; gilde-
boden of knechts en hun positie, 113-115;
economische verhouding van de gildebroe-
ders onderling, 115-119; het gildeboek der
wevers in 1674, 119, XUI (1939) 79-119;
schutterij St. Joosten Doelen: het wapenboek,
notulenboek en losse stukken overgebracht
van de O.B. te A. naar het RAG. ald., XLI
(1938)112.

Gilden en schutterijen, te Babberich,
schuttersgilde van St. Jan, XUX (1949) 150,
160; een schut-gilde insigne (Gelders?) te
Brussel, XLJ (1938) 153.

Gilden en schutterijen, te Camphuysen,
schuttersgilde van St. Anna, XLIX (1949) 150.

Gilden en schutterijen, te Culemborg,
St. Nicolaas- of Coopmansgilde en het
St. Eloyen- of Smedengilde, XLIX (1949) 72,
74.

Gilden en schutterijen, te Doesburg,
mededelingen uit het 17e eeuwse gildeboek
van het St. Sebastiaangilde, 235-239; de
handboogschutterij "Drusus" opgericht 3 mei
1847, voortgekomen uit de sociëteit "Gelria",
239,240, XLIII (1940) 235-240.

Gilden en schutterijen, in de Lymers,
schutterijen een overblijfsel van de
buurschapsorganisatie, XLIX (1949) 107,108.

Gilden en schutterijen, te Nijmegen,

smedengilde van St. Boy, het vaandel uit
1765 met afbeelding van het provinciewapen,
LXVI (1972) 84,85.

Gilden en schutterijen, te Putten,
geschil in 1767 over het vogelschieten, schut-
tersreglement van 1612, bijeenkomsten van
de schutterij in de 18e eeuw, XLVI (1943)
57-71.

Gilden en schutterijen, te Zutphen,
de drie St. Antoniusgilden: St. Antonie Groote
Broederschap, 180-201,220, 221, St. Antonie
Kleine Broederschap, 201-214,221; St. Anto-
nie Kleine Broederschap op de Nieuwstad,
214-226, betreft de oprichting, het bestuur, de
onroerende goederen, geldmiddelen, preu-
ves en de aankoop in 1786 van het Ruiters-
hofje (20 weduwen- en armenhuisjes), ge-
sticht in 1571 door Henrick Ruither en zijn
vrouw Geertruid van der Heil (Heell), renova-
tie van het Ruitershofje in 1788. 5 bijl.,
221-231, XLIII (1940) 179-231. met afb.; posi-
tie der gilden en het optreden der gemeens-
lieden te Z. 1538-1543, LXV (1971) 39-83
passim.

Gilden en schutterijen, boekaank.:
A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de
Graafschap Bergh. Een stuk sociale geschie-
denis in een landelijke Gelderse gemeente
(Bergh en omgeving), LXVI (1972) 285,286.

Giltay, drE.,
leraar plantkunde aan de Rijks Hoogere
Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wage-
nlngen, LXVIII (1974/75) 189.

Glasramen.
Zie: Asch, kerk.

Glaswerk,
een glazen bokaal vervaardigd door Jacob
Sang in 1765 met de wapens Op ten Noort en
Gelre, LXIV (1970) 118-123. met afb.

Goch.
Zie: Geldern, boekaank.

Goch, Jan van,
onder- en overrentmeester van Zutphen in
1535 en in 1539, LXV (1971) 52,64.

Godefridii, Johannes,
te Culemborg, getuige bij de benoeming van
Com. Jansenius tot bisschop van leper (Bel-
gië), LXXVI (1985) 54.

Godsdiensttroebelen,
uitingen van afwijkend kerkelljk-godsdienstig
gedrag (ketterij) in het graafschap Zutphen in
de beginfase van de vroege Reformatie, ca.

66



G

1520-1543, LXXI (1980) 51-80. met afb.; gods-
diensttroebelen te Zutphen in het begin der
17e eeuw, LXXII (1981) 83-92. Zie ook: Re-
monstranten.

Goes, J.F.A. van der,
burgemeester van Gendt, LXXVIII (1987) 144.

Golius, Theophilus,
hoogleraar te Straatsburg, zijn leerboek
Griekse grammatica en syntaxis, LXXVII
(1986) 71-82. passim.

Goltstein, Johan,
schepen en raad van Zutphen tot 1544, LXV
(1971) 63.

Goltstein, Bemard van,
commandeur van de commanderie van
St. Jan te Arnhem, XLIII (1940) 172; LIX (1960)
188.

Goltstein, Evert Jan van,
pachter van de grote en kleine tiend te Ren-
kum, LXVII (1973) 15.

Goltstein, mr W. baron van,
één der schrijvers van de "Staatkundige ver-
toogen of Hoofdartikelen" in het Tielsch
Stads- en Arrondissements-Weekblad, LXVI
(1972) 236.

Goltz, Willem Jan van der,
waarschijnlijk opdrachtgever tot het aanbren-
gen van wandschilderingen in kasteel de
Slangenburg bij Doetinchem in de 19e eeuw,
XLVIII (1946) 123.

Gooi (Goye), buurschap, hof,
inkomsten voor het klooster Bethlehem, 45,
46; gerichtsgebied bestaande uit de kerspe-
len Zelhem en Hengelo, 53, LVIII (1959) 45,
46,53.

Goor, Abraham van,
zoon van Willem Albert van G., boekdrukker
te Arnhem tot ca. 1835, drukker van
overheidspublicaties, LXXIV (1983) 80,95; lid
van de Arnhemse afdeling van de Maatschap-
pij tot Nut van 't Algemeen, drukker van het
"Annonceblad", LXXII (1981) 207,214.

Goor, Hendrik van,
boekdrukker te Arnhem van 1727-1741, als-
mede drukker van overheidspublicaties, daar-
na opgevolgd door zijn vrouw tot 1779, LXXIV
(1983) 80,95.

Goor, Sweerus van,
boekdrukker te Nijmegen, drukker van het in
1740 gedrukte derde deel van het Groot Gel-
ders Placaetboeck van Hendrik Cannegieter,
LXXIV (1983) 80,81.

Goor, Willem Albert van,
zoon van Hendrik van G., boekdrukker te
Arnhem van 1780-1804, drukker van over-
heidspublicaties, LXXIV (1983) 80,95.

Goosoor (Gesoor, Gasoor),
goed onder Vorden, XU (1938) 208,209.

Goossens, Joannes,
kanunnik te Batenburg, later pastoor van
Maasbommel, vicaris van de vicarieën van
O.L. Vrouw en van St. Jan de Doper te Appel-
tern, LXVIII (1974/75) 129.

Gootinck,
goed onder Hengelo (Gld.), in bezit van de
St. Antonie Groote Broederschap te Zutphen,
XLIII (1940) 186,220. met afb.

Gootinck,
goed onder Warnsveld, in bezit van de St. An-
tonie Groote Broederschap te Zutphen, XLJII
(1940) 186,189,220.

Gordon, O.D.,
commandant van het vrijcorps "Pro Patria et
Libertate" te Utrecht samenwerkend met de
Gelderse Brigade o.l.v. Van Riemsdijk en Van
Bronkhorst, LXXII (1981) 98.

Goris, geslacht,
afkomstig van Venlo, genealogische gege-
vens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79) 81-93 passim.

Goris, Leonaert,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
(1981) 151.

Goris, Martijn,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 157.

Goris, Martin.
Zie: Gregory, Martinus.

Goris, Petrus,
richter in de Bommelerwaard, LXII (1965/67)
260.

Gorssel,
overgang tot de Reformatie, LXI (1962/64)
194; archeologische vondsten, LVII (1958)
X.XII. Zie ook: Almen en Gorssel, richterambt.

Gorssel, mark,
geschil met de mark van Epse, LV (1955/56)
63,64.

Gorter, David de,
hoogleraar te Harderwijk, LXI 11 (1968/69) 116;
LXXI (1980) 103.

Gorter, Johannes de,
vader van Davld, hoogleraar te Harderwijk,
LXIII (1968/69) 116; LXXI (1980) 103.
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Gortzius, Geldorp,
kunstschilder, vervaardiger van het portret
van Cornelis Jansenius in 1604, LXXVI (1985)
48-55.

Gorys, D.,
secretaris Gelderse Raadkamer te Arnhem in
1474, LVI (1957) 61.

Goryszen, mr Dirck,
raad in de Raadkamer van Nijmegen in 1476,
LVI (1957) 83.

Goud- en zilversmeden, (Gld.),
alfabetische lijst van namen, Uil (1953)
284-288.

Goude (van Gouda), Henricus,
stichter van een vergadering van zusters des
Gemeenen Levens te Arnhem ca. 1405, later
het St. Agnietenconvent, LXII (1965/67) 117;
LXVII (1973) 51,56; LXXIII (1982) 167.

Goverts, Anthony,
zijn rapport aangaande het onderzoek naar
de rechten der dagelijkse heerlijkheden in de
Bommeler- en Tielerwaarden, LXX (1978/79)
31-35.

Goy (Ghoy), van der (ten),
leden van dit Zutphense geslacht bevelheb-
bers van de Doorvaart onder Apeldoorn, hun
wapen, LXI (1962/64) 121-124.

Graaf, A.,
conrector van de Latijnse school te Doesburg
in 1817, LXVIII (1974/75) 280.

Graafland, J.
raadsheer van het Hof van Holland, LXIV
(1970) 150.

Graeff, Theodorus van de,
hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69)
115,116.

Graes, Hendrick,
rentmeester van de heer van Wisch, LXIX
(1976/77) 119.

Grafzerken, graftekens, grafmonumenten,
Zie: Amsterdam, Oude kerk; Arnhem, Grote of
St. Eusebiuskerk, St. Janskerk, Waalse kerk,
St. Walburgskerk, Gemeentemuseum; Brede-
voort; Brugge; Culemborg, Grote of St. Bar-
barakerk, Oudheidkamer; Deventer, Broede-
renkerk; Dodewaard; Doesburg, Grote of
St. Maartenskerk; Doetinchem, Grote of
St. Catharinakerk; Dreumel; Elburg, Grote of
St. Nicolaaskerk ; Ewijk; 's-Gravendaal; Har-
derwijk, Grote of O.L. Vrouwekerk ; Hattem;
's-Heerenberg; Heumen; Huissen; Hurwenen;
Lobrth; Lochem; Loenen (gem. Apeldoorn);

Mariëndaal of Mariënborn, klooster bij Arn-
hem; Maurik; Nederhemert-Zuid; Nijmegen,
Grote of St. Stevenskerk, Oud-Zevenaar; Pan-
nerden; Tiel, Grote of St. Maartenskerk, Lu-
therse kerk ; Varik; Vorden; Wageningen,
Grote of St. Janskerk; Warnsveld; Wilp; Zalt-
bommel, Grote of St. Maartenskerk ; Zeve-
naar; Zutphen, Broederenkerk; Cannegieter,
Hendrik; Capellen, Joan Derk van der; Sas-
bout, Joost; Zuyren, Peter van.

Gramaye, Thomas,
landrentmeesteer-generaal van Gld., XLVI11
(1946) 93,94,97,98.

Grand-Pré, Hezelinus, graaf van,
familierelaties, afstammelingen gen. Hezelini-
den, XLVIII (1946) 10-27 passim.

Grauw van Alphen, Henricus de,
rector van de St. Severijnvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Grave, boekaank.:
H.B.M. Essink, Een onderzoek naar absolute
rechten van de Heren van Cuyk. Een bijdrage
tot de rechtsgeschiedenis van het land van
Cuyk en de stad Grave. Anna van Egmond
reeks nr. 1, LXVI (1972) 282-285; H.B.M. Es-
sink, Grave en Gelre tussen 1423 en 1481.
Een onderzoek in het Graafse stedelijke ar-
chief naar de confrontatie van de stad Grave
met het hertogdom Gelre. Anna van Egmond
reeks nr. 4, LXVI (1972) 282-285.

Grave en het Land van Cuyk,
Johan van der Donck ambtman ald., zijn
ambtsmisdrijven en conflicten met hertog
Arnold, LXXVI (1985) 20-35. met afb.

's-Gravendaal of Nieuwklooster,
in het kerspel Asperden bij Goch, geschiede-
nis, 1-8; oude afbeeldingen en plattegronden,
8-16; kloostercomplex vóór de restauratie van
1964/65,16-32; grafmonument van graaf Otto
II en andere graftekens, 32-35; archief, 39;
verspreid geraakte paramenten o.a. een vo-
tiefreliëf, beeldhouwwerken, kerkmeubilalr,
luidklokken, graftekens, wapenschilden, por-
tretten, 39-54; onderzoek gebouwen bij de
renovatie, 54-59, LXII (1965/67) 1-59. met afb.

's-Gravenhof, te Zutphen.
Zie: Zutphen, Burgerweeshuis.

's-Gravenzande, kerk,
bediening door Mariënweerdse kanunniken,
LVI (1957) 182.

Gregory, Martinus,
raadsheer van het Hof van Gelre één der
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initiatiefnemers in 1617 tot het houden van
een Nationale Synode, LXXII (1981) 104; LXVI
(1972) 119; kanselier van het Hof van
1627-1632, LXVI (1972) 84.

Grenspalen,
restauratie grenspaal van de voormalige heer-
lijkheid Het Loo, LXVIII (1974/75) XXXVII. met
afb.

Greve, Cornelis,
scholtis van het scholtambt Elburg, LXXII
(1981) 156.

Greve, Hendrik,
pachter van het goed "het Oever" in de buur-
schap Werven onder Heerde, LXVIII (1974/75)
215,216.

Greve, Joachim,
provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Greve, Johan,
burgemeester van Hattem, LXVIII (1974/75)
223.

Greve, Melchior,
burgemeester van Hattem, LXVIII (1974/75)
222.

Grevinkhof,
onder Aalten, beschrijving van deze hof in
een oorkonde van 14 febr. 1254, LVIII (1959)
47.

Grient Oreux, P. de,
rector van de Latijnse school te Zutphen, één
der initiatiefnemers tot de oprichting van een
bibliotheek te Z., LXXVI (1985) 64.

Griethuysen, S. van,
arts te Gendringen, LXXVI (1985) 145,146,
151.

Grinsven, Cornelis,
frater in de abdij Mariënweerd, zijn supervisie
over aangenomen novicen, LVI (1957) 187.

Grippen, ter,
uithof van de abdij van Oostbroek in het Land
van Buren, XLIX (1949) 169,189-193.

Groenen, Der k van,
pastoor te Terborg, LXIX (1976/77) 109,113,
114,116.

Groenen, Joris van,
secretaris van Oswald l, graaf van den Bergh,
vervaardiger van afschriften van brieven,
voorzien van eigen toelichtingen, van de graaf
van den Bergh en andere leidende personen
in de conflicten tussen Gelre en Bourgondië
1477-1483, UX (1960) 49-138 passim.

Groeningen, Peter van,

vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, UV
(1954) 78.

Groenlo (Grolle, Grunlo),
grafelijke rechten van het geslacht Van Lohn,
14-16; koop hof van G. doorOtto II, graaf van
Gelre en Zutphen, 47, LVIII (1959) 14-16,47;
criminele justitie, LXII (1965/67) 78,79; de
komst van de Reformatie in 1542, LXXI (1980)
73,74; het bolwerken ald. in 1549 door inwo-
ners van de richterambten Gorssel, Vorden,
Warnsveld, Wichmond, Steenderen, Hengelo
en Zelhem en de vrijstelling hiervoor, LXXV
(1984) 158-162; centrum van de inning van
contributiën in de Achterhoek door de rent-
meester in Spaanse dienst, Ivo van Elshout,
LXXVI 11 (1987) 34-64. Zie ook: Contributiën.

Groenlo,
Latijnse school, LXVII (1973) 112; LXVIII
(1974/75) 240-281 passim. Zie ook: Onder-
wijs.

Groenlo,
een heimaal bij de landweer te G. aangaande
een kwestie m.b.t. de markegerechtigdheid
van de burgers van G., eind 14e eeuw, LXVI
(1972) 109.

Groenlo,
het Augustinessenklooster of het Nieuwe
convent, LXVI (1972) 280-282. Zie ook: Ger-
mania Sacra, boekaank.

Groenlo,
levering van 2 stenen leeuwen voor de nieuwe
poort (ca. 1550) met wapenafbeeldingen van
Gelre en Zutphen, LXVI (1972) 70,71; vondst
Romeinse munten in 1793, XLVIII (1946) 172;
behoud keitjesstoep voor het historische
pand Nieuwstraat A 336, LVI (1957) XIX.

Groenlo, hof te,
in bezit van het kapittel van St. Jan te Utrecht,
XLVIII (1946) 62.

G roesbeek,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 132; vondst maalsteen (Late
Ijzertijd tot de Romeinse Tijd), LXXVI 11 (1987)
213,215; vondst Romeinse munten, LXIV
(1970) XLIV; Romeinse vondsten op de Hol-
deurn, LXIV (1970) XL; herstel middeleeuwse
Ned. Herv. kerk, LVI (1957) XIX; R.K. kerk,
vermissing verguld zilveren monstrans en
eiken linnenkast, XUX (1949) LUI.

Groesbeek, geslacht Van,
heren van Heumen en Beek, in bezit van de
heerlijkheid Malden van 1348-1660, proces
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tusen Johan van Groesbeeck met geërfden
en inwoners van Malden, XLVI (1943) 49-55;
LIV (1954) 48.

Groiff van Erkelentz, geslacht De,
in bezit van het collatierecht van kanunniks-
proven en vicarieën in de St. Werenfriedskerk
te Eist, LIV (1954) 78,94-99.

Groiff gen. Ercklentz, Hendrik de,
drost van Hattem, pandheer van de heerlijk-
heid Lathum, landrentmeester, vertrouweling
van hertog Karel, LUI (1953) 55,56; LXIX
(1976/77) 82,94.

Grondbezit en standen.
Zie: Gelre, Gelderland, boekaank.

Gronen, Joris van,
secretaris van graaf Oswald van den Bergh,
samensteller van een copieboek van brieven
(1474-1484), LVI (1957) 47,53; LVIII (1959)
156.

Groot, Cornelis Willemsz. de,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Grootenray, H.W. van,
burgemeester van Nijmegen, LXI (1962/64)
222.

Grote (Groote), mr Karel de,
raad en meester van de requesten van de
Grote Raad van Mechelen, president van het
Hof van Gelre, kanselier van Brabant, eerste
stadhouder van de gouvernancie van Zut-
phen, LVI (1957) 59-81 passim.

Grote, Zeger die,
priester te Arnhem, LXVII (1973) 26.

Grothe (de Groet), dr Engelbert Til(l)eman,
provisioneel regent van de stad Zutphen,
LXXII (1981) 151,165.

Grouwel, Bernd,
prior der predikheren te Zwolle, LXXI (1980)
74.

Grunsfoort, voormalig kasteel,
opgraving van fundamenten van het voorma-
lig kasteel, XLI (1938) XXVI; XLII (1939) XXV.

Gruter, geslacht De,
erfpachters van de hof te Oene vanaf 1428,
hun zegel, XLVI (1943) 15-23.

Gruterus, Engelbartus,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Gruyter.
Zie: Gruter, geslacht De.

Gruythuys (Gruuthuus), geslacht Van den,
leden van dat geslacht collatoren van vier
altaarstichtingen in de Grote of St. Eusebius-

kerk te Arnhem, LXI (1962/64) 147-169 pas-
sim.

Gruythuys (Gruuthuus), Arnoldus van den,
rentmeester van deVeluwe, XUI (1939) 39.

Gruythuys (Gruuthuus), Arnt van den,
schepen van Arnhem, LXVII (1973) 26.

Gruythuys (Gruuthuus), Goesen van den,
raad van Arnhem, LXVII (1973) 55.

Guesont, Jordan,
drost en eerste raad van het graafschap Cu-
lemborg overi. ca.1673, LV (1955/56) 84; LXVI
(1972) 224.

Gulden Spyker,
bij Arnhem, na de dood van hertog Karel in
bezit gekomen van Steven van Ruytenborch,
in 1573 werd de Gelderse rekenmeester,
Boudewijn van der Boe, met dit goed be-
leend, L (1950) 28,29.

Gulik, Willem van,
stichter van 2 vicarieën in 1399 in de kapel
van O.L Vrouw te Renkum, LXVII (1973) 23.

Gun, ter,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Gute, Lievin van der,
deurwaarder Gelderse Raadkamer te Am-
hem, LVI (1957) 61.

Gymnich, Johan van,
heer van Visschel, draagt in 1461 de halve
heerlijkheid Lienden op aan Gerrit II van Cu-
lemborg, LXVI (1972) 215.

Gyr, Bernardus,
verpanding van het goed Boesveld onder
Varsseveld aan Wilhelmus van Hekeren, LVIII
(1959) 77,78.

Haatten, kapel,
en de stichting van de abdij Abdinkhof te
Paderbom.LXV (1971)1.

Haatten, Hendrik van,
schipper te Zaltbommel, LXX (1978/79) 93.

Haak, Abraham,
schepen van Buren, XLII (1939) 246.

Haalderen,
Romeinse muntvondst, LVIII (1959) 117;
vondst Romeinse voorwerpen, aankoop er-
van door de G.A.S., LVI (1957) XXXII.

Haan, J.J.F.F. de,
ditrictsingenieur van de P.G.E.M. 1944/45,
LXXVI (1985) 133.

Haas, Lambert de,
kerkmeester te Wamel, zijn initiatief tot stich-
ting van een convent van zusters des Ge-
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meenen Levens, Mariënhof, te W., LXIX
(1976/77) 3.

Haastenberg (Haastenburg), H. van,
hoogleraar te Harderwijk, archiater van Gld.,
LXIX (1976/77) 191.

Hacfoirdt, Bernt,
klokkengieter van de kerkklok van Heteren in
1494, LI V (1954) 30.

Hachenberg, C.F.,
rector te Wageningen, LXXVII (1986) 81,83.

Hachlnus, Wilhelmus,
pred. te Huissen, geschil met zijn opvolger ds
E. Curtenius, XUX (1949) 259-261.

Hachmann, Aelbert,
klokkengieter te Kleef, LX (1961) 66.

Hachmann, Willem,
klokkengieter te Kleef, LX (1961) 66.

Hackfort, Berend van,
(1475-1557), gen. met Margriet van Egmond
gen. Baeck, landdrost van de Graafschap,
landdrost van Bergh, drost van Schuilenburg,
zijn houding tegenover de raad van Zutphen,
LXV (1971) 43,44,55.

Hackfort, Jacob van, ridder,
overl. 1488, een erfhuisproces in 1490 over
zijn nalatenschap en die van zijn echtgenote,
Lutgart van Raesfelt, stamtafel van het ge-
slacht Van H., LXVI (1972) 197-214.

Hackfort tot ter Horst, O.G.W.J. van,
richter van het ambt Apeldoorn, zijn promotie
In 1809 aan de hogeschool te Harderwijk (In
het album promotorum komt de naam voor
met de voorletters O.G.V.), LJX (1960)
199-201.

Hackvoert, Winolt,
burgemeester van Arnhem, belast met toe-
zicht op de stuifzanden in het ambt van Apel-
doorn en Beekbergen, LXXVI (1985) 160.

Hackvoirt, Jan,
belast met toezicht op de stuifzanden in het
ambt van Bameveld, LXXVI (1985) 159,160.

Haeck, Anthony,
burgemeester van Doesburg van 1663-1669,
LXXV (1984) 103,118.

Haeften, Andreas de,
notaris en stadssecretaris van Zutphen, LXVI
(1972) 212.

Haeften, geslacht Van,
in bezit van het goed de Esch of Nesch onder
Tuil van de 14e tot in de 16e eeuw, daarna in
bezit van de Esch te Hien, genealogische
gegevens, LX (1961) 179-181.

Haeften, Johan van,
collator van de O.L. Vrouwe-vicarie in de
St. Maartenskerk van Ophemelt, LXV (1971)
13.

Haeften, Walraven van,
koopt in 1720 van de Staten van Utrecht,
tienden, landerijen en de pastoralia van de
St. Lambertskerk te Ophemelt, LXV (1971) 12.

Haeften, Willem van,
belast met toezicht op de stuifzanden in het
ambt van Doomspijk en Oldebroek, LXXVI
(1985) 160.

Haegh, Willem ten,
schilder en graveur te Arnhem, uitgever van
een wapenkaart met het provinciewapen, de
wapens en namen van leden van het Hof en
van de Rekenkamer, alsmede van die van de
ambtenaren over 1543-1745, LXVI (1972) 84.

Haeghen, Balthasar van,
provisioneel gedeputeerde van het kwartier
van Zutphen, burgemeester van Doetinchem,
LXXII (1981) 145,169.

Haeickinckkamp,
goed te Hengelo (Gld), in bezit van de St. An-
tonie G root e Broederschap te Zutphen, XLIII
(1940) 185.

Haen, Johan die,
landschrijver van het landdrostambt Zutphen,
LXVI (1972) 108,109.

Haerlem, Mathijs van,
hopman van een vendel Staatse manschap-
pen, LXVIII (1974/75) 83.

Haersolte, Willem van,
landdrost van Veluwe, LXXI (1980) 129.

Haersolte tot Yrst, Wilhelm van,
scholtis van Hattem, LXXII (1981) 156,165.

Haersolte tot Yrst, Wolff van,
raadsheer van het Hof van Gelre en Zutphen,
provisisoneel gedeputeerde van het kwartier
van Veluwe, LXXII (1981) 143,146,165,173.

Haes, Dantël de,
boekdrukker te Arnhem, huwt Elisabqth van
Biesen, wed. van de boekdrukker J.F. Hagen,
LXXIV(1983)79.

Haestenburgh, Carel van,
provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Haestenburgh, Jan van,
lid van de magistraat van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Haetyser, Zegewijn,
klokkengieter van een torenklok voor de kerk
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van Almen in 1516, XLII (1939) 146.
Haffken, (Haefkens), Rutger,

pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 73,74.
Hage, Johan ten,

rentmeester van de geestelijke goederen, zijn
omschrijving van de voormalige bezittingen,
boerderijen en gronden onder Gander (Gaan-
deren), van het klooster Bethlehem onder
Doetinchem, LXXVIII (1987) 125,126,139.

Hagedoerens erve,
goed onder Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 215.

Hagen, Oaniël,
in 1718/19 boekdrukker te Arnhem, LXXIV
(1983) 79.

Hagen, Johann Frederick,
boekdrukker te Arnhem en Duisburg, huwt
Elisabeth van Biesen, dochter van de Arn-
hemse boekdrukker Jacob van B., drukker
van publicaties van het Hof van Gelre, LXXIV
(1983) 78-98 passim; XLI (1938) 39.

Hagen, Evert van,
in 1603 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 120; rentmeester over
de genaaste geestelijke goederen in het kwar-
tier van Zutphen, LXIX (1976/77) 116.

Hagen, Johan van,
rentmeester der geestelijke goederen in het
kwartier van Zutphen, LXXI l (1981) 82.

Hagenau,
landgoed onder De Steeg, met het bos de
Essop aangekocht door prins Willem II, UI
(1952) 4,15.

Hailderen, Willem van,
pastoor te Walburgen, XLIX (1949) 262.

Halbertsma, P.,
1817-1852, rector te Elburg, LXVII (1973) 122.

Halfsambeek.
Zie; Boxmeer, boekaank.

Hall,
stichting kerk, LXII (1965/67) 90,91.

Hall, H.C. van,
hoogleraar in de landhuishoudkunde te Gro-
ningen, LXVIII (1974/75) 174.

Hallevinke, de,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Halmus,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Ham, Johan ten,
provisioneel regent van Groenlo, LXXI l (1981)
153.

Hambach, Willem,

drost en commissaris van Culemborg, LVII
(1958) 191,192.

Hameland, graafschap,
vermoedelijke omvang van dit gebied in bezit
van het geslacht der Brunharingen, XLVIll
(1946) 15-27; het graafschap H. en de ontwik-
keling van het graafschap Zutphen, XLVIll
(1946) 58-60.

Hamme, Berndt then,
burgemeester van Doetinchem, zijn proces in
1603 met Frederick van Pallandt voor het
Appellationsgericht van Zutphen, LXVI (1972)
124.

Handel en Economie,
levensstandaard en stedelijke economie te
Zutphen in de 15e en 16e eeuw, LXXII (1981)
1-45; economische ontwikkeling van Tiel
gedurende de latere middeleeuwen en de
16e eeuw, LXIV (1970) 102-117; Nederlandse
handel en bestuur in Nieuw Nederland en
Oost-lndië in de eerste helft der 17e eeuw,
stichting van de kolonie Rensselaerswijck, LX
(1961) 163-177; bevordering van het handels-
verkeer naar Arnhem en Nieuw-Wageningen
door Otto II, graaf van Gelre, verlening van
tolvrijdom voor burgers van die steden en het
leiden van het handelsverkeer over de veren
op de Praest en Opheusden, LXXVI (1985)
9-19 passim. Zie ook: Pacht, pachtvormen;
Muntwezen.

Hanewick, Joerden van der,
geschil met convent Ysendoorn te Zutphen,
LVI (1957) 80.

Hanzesteden,
Tiel, hanzestad sinds 1450, de economische
ontwikkeling van T. gedurende de latere mid-
deleeuwen en de 16e eeuw, LXIV (1970)
102-117.

Hanzewegen.
Zie: Wegen.

Hapert, (N.B.),
Romeinse muntvondst, LVIII (1959) 123.

Haps.
Zie: Boxmeer, boekaank.

Harckel, Egbert toe,
richter van Warnsveld, XLIII (1940) 232-234.

Hardeneck, Henricus,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen,
LXXII (1981) 82,85.

Harderwijk,
de echtheid van de stadsrechtoorkonde van
11 juni 1231, LXXVIII (1987) 23-33; overleve-
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ringen van verschillende schrijvers over de
stadsbrand In 1503, LXVII (1973) 59-68. met
afb.; beeldenstorm van 1566, de betrokken-
heid daarbij van Jan Arents, hageprediker en
van Wolter Hegeman, in 1568 poging van de
Geuzen om H. in te nemen, LXVII l (1974/75)
78,79; levering van een monstrans aan de
kerk door de goudsmid Peter van Schevicha-
venin1575, XLVI (1943) 56.

Harderwijk, Latijnse school,
veranderd in gymnasium In 1840 (het Nas-
sausch-Veluwsch gymnasium), LXVIII
(1974/75) 240-281 passim; LXVII (1973) 112,
113; een nieuw ontwerp van reglement voor
het Gymnasium Nassavico Velavlcum uit het
verslag van 1849 van de hoofdinspecteur
Wijnbeek LXVII (1973) 119,120.

Harderwijk, Athenaeum ofwel Illustre Gelro-
Velavicum Gymnasium,

in 1648 omgezet in Provinciale Academie, het
Veluws beurzenstelsel, een onderzoek naar
de alumni (beursstudenten) van het kwartier
van Veluwe (1590-1671), studerend te H. of
elders, LXXV (1984) 43-84; een lesrooster uit
1646, LXIII (1968/69) 99-102. met afb. Zie ook:
Studiebeurzen.

Harderwijk, Bibliotheek der Hogeschool,
Zie Arnhem, Bibliotheken.

Harderwijk, Hogeschool, (1648-1812),
promotie van Herman Boerhaave tot doctor in
de medicijnen (1693), LXIII (1968/69) 110,
115,116; een promotie in 1809 van
O.G.W.J. van Hackfort tot ter Horst, UX (1960)
199-201; het promoveren ald., enkele conclu-
sies over studeren en promoveren n.a.v. de
publicatie van het Album Promotorum, LXXI
(1980) 101-109; inschrijvingen en promoties
van Gelderse studenten te H., aan andere
universiteiten in de Republiek en in het buiten-
land eind 16e tot begin 19e eeuw, de maat-
schappelijke herkomst van studenten en
promovendi te H. afkomstig uit de stad
Zutphen, 2 tabellen en 2 grafieken, LXXI l
(1981)119-137.

Harderwijk,
beschrijving grafzerken in de Grote of
O.L. Vrouwekerk, index, L (1950) 128-184.
met afb.

Harderwijk, St. Agnieten-regularissenklooster,
Agnes en Margriet van Apeldoren tot Duister-
voorde, nonnen ald., regeling met haar broers
Reiner en Herman aangaande de nalaten-

schap van Gelmar van Apeldoren, LVII (1958)
158.

Harderwijk,
stichting Franciscanenklooster vóór 1290,
LXIX (1976/77) 38,39.

Harderwijk, St. Claraconvent,
wel genoemd naar St. Clara, doch geen
klooster van de orde der Clarissen, LXIX
(1976/77) 6.

Harderwijk,
restauratie van het 17e eeuwse woonhuis
Smeepoortenbrink 28, LIX (1960) XIII; archeo-
logische vondsten, LVII (1958) XIII; ontdek-
king van een Gotisch geschilderd plafond
(15e of 16e eeuw), LH (1952) XIV; vondst
mesolithische artefacten, XLVIII (1946) XXXIV.

Harderwijk, boekaank.:
G. van der Zee, 1000 jaar Harderwijk. Kerk en
Bethel, LXI (1962/64) 356,357; A.A.M, de
Haan, Het wijsgerig onderwijs aan het Gym-
nasium Illustre en de Hogeschool te Harder-
wijk 1599-1811, LIX (1960) 232.233; O. Moor-
man van Kappen. Tot behoef der arme we-
sen. Hoofdstukken uit de geschiedenis van
het Burgerweeshuis te Harderwijk, LXXI 11
(1982) 189-195; K.H.M. Mars, Harderwijk in
oude prenten, LXVIII (1974/75) 283.

Harderwijk, Herman van,
rector van het St. Agathaconvent te Amers-
foort, zijn reddingswerk bij de stadsbrand van
Harderwijk in 1503, LXVII (1973) 61.

Hare, de, goed,
in de buurschap Hoorn onder Heerde, LXVIII
(1974/75) 217.

Harfsen,
kapelaans-vicarissen in de 16e eeuw,
188-191; overgang naar de Reformatie,
191-195; positie van de 4 hoven: Baltinck,
Ebbinck, Smedinck, Wunderinck, de Harfen-
se mark, oudste naamvorm Hervesheim,
195-202; oorlogsgeweld in de 16e eeuw,
202-207, LXI (1962/64) 185-207; lotgevallen
van de kapel, vóór 1555 was in de kapel een
vicarle gevestigd, afgebroken in 1859, XLJI
(1939) 149-152,158,159.

Harfsen,
marken van Almen en Harfsen. Zie: Almen.

Harlem, (Haarlem), Nicolaus de,
rector of prior van het convent van de zusters
des Gemeenen Levens op de Beek te Arn-
hem, LXXIII (1982) 168.
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Harlle, Gerit van,
richter van Gorssel en Almen, LXXV (1984)
159.

Harmsen, Gerrit Jan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946)241,242.

Ham, Gemard van,
muntmeester van Nijmegen, lid van het Colle-
ge van Gemeenslieden, 2 brieven van hem
aan Pieter Sluysken aangaande de aanslag
op het stadhuis te N. in 1705, de Raad van
State spant tegen hem een proces aan van-
wege zijn tekortkomingen en onregelmatighe-
den bij de muntslag, LXXIII (1982) 61-69.

Harn, Joslas van,
stadssecretaris van Arnhem, tevens kwartiers-
secretaris, LXXII (1981) 154,160,166.

Harreveld, boekaank.:
L.J. van der Heyden, De parochies Llchten-
voorde-Harreveld-Zieuwent, XLIII (1940) 344,
345.

Harreveld, Het,
kasteel onder LJchtenvoorde, in bezit van
Johanna Magdalena Catharina Judith van
Dorth,UI(1952)170.

Harrison Campton, E.,
een door hem vervaardigd schilderstuk in
kasteel de Slangenburg bij Ooetinchem,
XLVI-II (1946) 122.

Harskamp, buurschap onder Ede,
oproer In het leger te H. october 1918, de
aanleiding tot de ongeregeldheden, het op-
roer en de gevolgen, LXXVIII (1987) 163-191.
met afb.; opgraving en beschrijving van een
tweeperioden tumulus uit de Steen-Bronstijd,
alsmede van de daarin gevonden klokbekers,
LVII (1958) 1-14. met afb.; vondst middel-
eeuws aardewerk, ijzeren voorwerpen en
beenderen, LVI (1957) XXXI; verslag tumulus-
afgraving uit de Steen-Bronstijd, XLVI (1943)
XXIII-XXV. met afb.

Harskamp, Berent,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160,169.

Hart, Herman van der,
burgemeester en richter van Groenlo, hulder
voor het gasthuis te G., LXXII (1981) 153,172.

Harterink (Hartgerinc, Hertinc),
hoeve onder Varsseveld, verkoop ervan aan
het klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVI 11
(1959) 89.

Hariger,

boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Hase, Godefridus de,
pastoor te Maasbommel, rector van de Drie-
koningenvicarie te Wamel, LXVIII (1974/75)
136.

Hase, Joannes,
rector van de Sylvesterkapel te Overasselt,
LXVIII (1974/75) 135.

Hasebroeck, dr Jacob,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
108-110.

Hasebroeck, Johan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Hasenn, Hendrick,
betrokken bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Hasselaar, G.A.,
burgemeester van Amsterdam en zijn betrek-
kingen tot de graaf van Saint-Germain, XLIV
(1941) 92,93,98.

Hasselaer, Jacobus,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Hasselt, geslacht Van,
genealogische gegevens, beleend met de
Bramel onder Vorden In 1685 tot eind 18e
eeuw, XLI (1938) 203-206; vanaf 1714 In bezit
van huis Empe, LXII (1965/67) 210-226. met
afb.

Hasselt, dr Barthold van,
schepen van Zutphen, LXXVI (1985) 57.

Hasselt, mr Gerard van,
secretaris van de Rekenkamer, vanaf 1 juli
1802 Charterbewaarder van Gld., zijn "Ver-
toog over 't wapen van Gelderland", LXVI
(1972) 82,89; zijn betrokkenheid bij het in
ontvangst nemen van de aan Arnhem toege-
wezen boeken van de Athenaeum-bibliotheek
van Harderwijk en de veiling, aankoop en
plaatsing van zijn collectie handschriften in de
O.B. te Arnhem, XLI (1938) 66,111,112; direc-
teur van het genootschap "Prodesse Cona-
mur" te Arnhem, XU (1938) 157.

Hasselt, dr Johan Coenraad van,
schepen van Zutphen, LXXVI (1985) 57.

Hasselt, mr Johan Conrad,
substHuut-momber van Gelre en Zutphen,
burgemeester van Arnhem, overhuismeester
van het St. Catharinaegasthuis te A., één der
oprichters en directeur van het genootschap
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"Prodesse Conamur" ald.,XLJ (1938) 155-157.
met afb.

Hasselt, dr Jacob Copes van,
raadsheer van het Hof van Gld., LXIV (1970)
150,156.

Hasselt, Johan Conrad Copes van,
momber In Gld., later raad-ordinaris van het
Hof, zijn adviezen over het jurisdictiegeschil
betreffende de competentie tussen magistraat
en scholtis van Lochem in de 18e eeuw, LXXII
(1981) 180-189 passim.

Hassum,
Kreis Kleve. Zie: 's-Gravendaal.

Hatert,
beroeping van predikanten, beheer en be-
stemming der kerkelijke goederen tijdens en
na de Reformatie tot 1854, XLVI (1943)
87-102.

Hattem, burcht te,
oorkonde uit 1408 over de stichting van een
altaar op de burcht te H., LVIII (1959) 146;
beleg voor H. in 1580 door de Staatse troe-
pen, verzet daartegen door Lodewijk en Wil-
lem van Montfoort, LXVIII (1974/75) 101-103;
een opvoedingsgesticht ald., het onderwijs in
1827, LXVIII (1974/75) 258,259; schuttersgil-
den, H. Kruis- en St. Anna, XLVII (1944) 117,
121; beschrijving van één grafzerk in de kerk
voor 2 pastoors Die Haese (Bemardus en
waarschijnlijk Radbodus), XLIV (1941)
219-221; vondst beslag, vermoedelijk een
onderdeel van een zwaardgarnituur, en van
een beslagplaat (Karolingische Tijd), LXXVIII
(1987) 219. met afb.; vondst 2 bronzen schijf-
fibulae, een bronzen rlemtong en een schede-
puntbeschermer (Karolingische Tijd), LXXVIII
(1987) 217,219. met afb; ontdekking van
funderingen van de voorpoort en andere
vondsten bij de vervanging van de oude brug
bij de Derrepoort, XUII (1940) XXIII.

Hatt(h)em, geslacht Van,
genealogische gegevens, LXVI (1972)
222-224.

Hattem, Gaspar van,
rentmeester van contributiën voor het kwartier
van Veluwe, LXXVIII (1987) 37.

Hattem, Johan van,
rentmeester van contributiën voor het Land
van Vollenhove, LXXVIII (1987) 34.

Hauer, Johan Gerhard,
directeur van de ijzermolen te Ulft, LV
(1955/56)112,114.

Hautert, Roelof van der,
burggraaf van Nijmegen, LXIX (1976/77) 12,
15,24.

Have, Johan van (den),
secretaris van het kwartier van Nijmegen in
1565, LXVI (1972) 107.

Have, Johan van den,
stadssecretaris van Nijmegen in 1564/65, zijn
mededelingen aangaande het procederen in
de hoge heerlijkheid Pennerden en te Herwen
en Aerdt, LV (1955/56) 23,31; alsmede dat er
geen appelmogelijkheld was in het kwartier
van Zutphen, LXVI (1972) 107.

Have, ten,
goed te Almen, LXI (1962/64) 210.

Havik, N.P.,
conrector van het Nassausch-Veluwsch gym-
nasium te Harderwijk, LXVIII (1974/75) 249.

Havix, Aelbertter,
rentmeester van Zutphen, LXV (1971) 64.

Hazenbrink,
katerstede onder Varsseveld, LX (1961) 95.

Heek, ten,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Heeck, Gerrit,
betrokkene bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Heeck, drWillem,
stadssecretaris van Harderwijk, LXXII (1981)
155.

Heeckeren, boekaank.:
J. Belonje, Das Rittergut Eyll oder Heeckeren
beiWeeze, LXVI l (1973) 152.

Heeckeren, A. van,
schepen van Zutphen, LXXVI (1985) 57.

Heeckeren, Everhardt van,
landdrost van Zutphen, rechter In het Appel-
lationsgericht van Z. in 1671/72, LXVI (1972)
121,122.

Heeckeren, Joost van,
heer tot Ruurlo, zijn proces in 1596 met Johan
van Wye tot Dreumel voor het Appellationsge-
richt van Zutphen, LXVI (1972) 116.

Heeckeren, L. van,
raadsvriend van Zutphen, LXX (1978/79) 112,
119.

Heeckeren, Ludolph Frederik Hendrik van,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVI 11
(1946) 242.

Heeckeren, Walraven van,
landdrost van het graafschap Zutphen, LXXII
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(1981) 187.
Heeckeren van Enghuizen, Everhardt van,

landdrost van het graafschap Zutphen, LXXII
(1981) 153,165.

Heeckeren van Enghuizen, Evert Frederik van,
lid van de "Commissie uit de Nationale Neder-
landsche Huishoudelijke Maatschappij, De-
partement Zutphen, gechargeert met het
inrigten van eene Veeartsenij-School", zijn
inzet tot de oprichting van een veeartsenij-
school te Zutphen (1808-1813), LXX
(1978/79) 101-104,111-113,120; lid van het
Departementaal Bestuur van de Rijn, lid van
de Commissie tot de Hogere en Lagere Scho-
len, LXIX (1976/77) 197,207,210.

Heeckeren van Enghuizen, H.J.C.J. baron van,
lid van de Provinciale Staten van Gld. en lid
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de
aankoop van de landgoederen Sonsbeek en
de Waterberg met het voormalige huis de
Cluis resp. in 1821 en 1825, zijn inzet voor
grote ontginningen van woeste gronden,
LXXIV (1983) 117-123; zijn aankoop van do-
meingoederen in 1823 en 1826, grenzend
aan het landgoed Sonsbeek, oorspronkelijk
afkomstig van de commanderie van St. Jan te
Arnhem, XLIII (1940) 176,177; aankoop van
het perceel van de afgebrande St. Jansmolen
en van de Prümer- of Neyenhuismolen, als-
mede van goederen van de commanderie
van St. Jan te A., LIX (1960) 188-190.

Heeckeren van Keil, mr Willem baron van,
(1815-1914), zijn levensloop, zijn belangstel-
ling voor het maken van daguerreotypen ca.
1840-1850, LXIX (1976/77) 217-234. met afb.

Heeckeren tot Nettelhorst, Everhart van,
gedeputeerde van het kwartier van Zutphen,
LXXII (1981) 171.

Heeckeren van Overlaar, F.J.W.R. van,
raadsheer van het Hof van Gld., LXIV (1970)
150,158.

Heeckeren van Suideras, A.R. van,
zijn vergeefse poging tot een inval in de Ach-
terhoek ten gunste van Oranje in 1799, LXXII
(1981) 204.

Heek, dr Jan Herman van,
1873-1957, een woord te zijner herinnering,
met portret, LVI (1957) 1.

Heekeren, Jacob van,
schatmeester van het graafschap Zutphen,
LXIX (1976/77) 10.

Heekeren, Jan van,

medicus te Amsterdam, secretaris van de
Agent van de Nationale Opvoeding, vanaf
1799 commissaris tot de zaken der genees-
kundige staatsregeling, LXIX (1976/77)
193-213 passim.

Heelsem, Jacob van,
erfpachter van "de Wedemhof te Arnhem, LIX
(1960) 182.

Heelsum,
Ned. Herv. Kerk, bij restauratie der kerk 3
muurschilderingen en een beeldnisje ontdekt,
UI (1952) XIV.

Heelu, Jan van,
zijn beschrijving van het Gelderse wapen in
de rijmkroniek, LXVI (1972) 34,35.

Heelweg (Hellewijk) buurschap onder Varsse-
veld,

toponymie, LVIII (1959) 1-6 passim.
Heemskerck, Maarten van,

vervaardiger van een tekening: de voetval van
Willem II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik en
Bergh voor Karel V in 1543, LIX (1960) 146.
met afb.

Heemstra, mr S.J.F, baron van,
commissaris van de Koningin in Gld., de
goede samenwerking tussen hem en mr
H.P.J. Bloemers, burgemeester van Arnhem,
inzake een kwestie van paardenkeuring opge-
dragen door de N.S.B.-districtsleider te A. in
1941, LXXVIII (1987) 192-197.

Heerd, Adriaan van,
burgemeester van Nijmegen, aanhanger van
de Nieuwe Plooi, LXXII l (1982) 62,65.

Heerde,
ontginning van de Heerder Dellen door
H.W. Daendels, verkocht in 1816 aan
F.Th. Engelenburg, in 1851 aan leden van de
familie Buys Ballot, in 1929 aan de Stichting
Het Geldersch Landschap, LXI (1962/64)
259-274. met afb.; rekest uit 1727 van Jacob
Hendriks Luysink (Leussink), papiermaker
ald., aan de Staten van Gld. er op toe te zien,
dat er geen valse papiermerken worden ge-
bruikt, L (1950) 122-125; de molen te Heerde
in bezit van het convent St. Hieronymusberg
te Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 200; archeo-
logische vondsten op het landgoed De Del-
len, LVII (1958) X.

Heerde, boekaank.:
D. Otten, Geschiedenis van de familienamen
in Heerde, LXXVII (1986) 134-136.
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Hoerde, ambt van,
de Hulsbergerlanden van het convent St. Hie-
ronymusberg te Hulsbergen in het ambt van
H., LXVIII (1974/75) 195-239. met afb. Zie ook:
Hulsbergen.

Meerde, Derik Wilhelm van,
provisioneel regent van Hattem, LXXIi (1981)
156.

Heerde, Gerardt van,
burgemeester en scholtis van Hattem, LXXII
(1981) 156.

Heerde, molen te,
in bezit van het convent St. Hieronymusberg
te Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 200.

's-Heerenberg,
drie klokken voor de kerk gegoten door de
klokkengleter Geert van Wou. De daarop
betrekking hebbende kerkrekening uit
1495/96, bijzonderheden over de techniek
van het gieten van deze klokken, XLI (1938)
241-256; schuttersgilde St. Janscompagnie,
XLVII (1944) 117; beschrijving van grafzerken
en memoriestenen in en buiten de St. Georgi-
us- en St. Pancratiuskerk, index, XLIV (1941)
192-203; een heksenproces, LXXII (1981) 55;
bruikleen van een bijl van kwartsiet aan de
GAS., LIX (1960) XXIV; opgraving van funda-
menten op het voorplein van kasteel Bergh,
XUI (1939) XXII; restauratie onderbouw ge-
meentehuis, opgraving van 2 aarden kannen,
XU (1938) XXIII.

's-Heerenberg, boekaank.:
A.P. van Schilfgaarde, Het Huis Bergh, L
(1950) 228,229; J.H. van Heek, Schets der
wordings- en bouwgeschiedenis van het
kasteel Bergh te 's -Heerenberg, XLVII (1944)
217.

Heerewaarden,
vondst lanspunt uit de Karolingische periode,
LXXVII (1986) 153. met afb.; bruikleen van een
versierd voorraadvat 4e-6e eeuw aan de
G.A.S., LJX (1960) XXIV. met afb.; restauratie
17e eeuwse avondmaalsschotel der Ned.
Herv. gemeente, UX (1960) XIII; archeologi-
sche vondsten, LVII (1958) XIII.

Heerlijkheden,
lijst van bannerheerlijkheden en andere hoge
heerlijkheden in Gelre en Zutphen van 1569
en de rondzending van brieven met vraag-
punten over bestaande wetgeving op straf-
rechtelijk gebied, LXVIII (1974/75) 143-159.

Heerlijkheden, dagelijkse,

in de Bommeler- en Tielerwaarden tot ca. het
midden van de 17e eeuw, de vroegste sporen
en verdere ontwikkelingen, 1-9; heerlijke
rechten, 10-17; dagelijkse heerlijkheid en
waterstaatsorganisatie, 17-20; noten en bijla-
gen, 21-35. LXX (1978/79) 1-35.

Hees,
beroeping van predikanten, beheer en be-
stemming der kerkelijke goederen tijdens en
na de Reformatie tot 1854, XLVI (1943)
87-102.

Hegeman, Andries,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Hegeman, Wolter,
Gelders krijgsoverste uit het begin van de
80-jarige oorlog, afstammend van een Har-
derwijks geslacht, zijn familiewapen, 77; zijn
betrokkenheid bij de beeldenstorm te Harder-
wijk in 1566, 78,79; vanaf 1577 in dienst van
het kwartier van Veluwe, zijn krijgsverrichtin-
gen, 79-107; zijn dood in 1582 bij het ontzet
van Bronkhorst, 107,108; namen van krijgs-
helden, die onder hem hebben gediend, 108,
LXVIII (1974/75) 77-115. met afb.; LXX
(1978/79) 56.

Heggers, Wilhelmus,
boekdrukker te Arnhem van 1686-1726, als-
mede drukker van overheidspublicaties,
LXXIV (1983) 80,95.

Heidenkamp,
eertijds Klein Hazenbrink geheten, katerstede
onder Varsseveld, LX (1961) 95.

Heimericks, Gerrlt,
beziender (inspecteur van de tol) verzoekt
octrooi aan de Raad van Nijmegen tot het
leggen van een watermolen (schipmolen) op
de Waal, LVII (1958) 236.

Helmond, goed, onder Naaldwijk,
de abdij Martènweerd kreeg in 1213 het recht
ald. een kapel te stichten, LVI (1957) 181.

Heinsberg, Godefridus van,
heer van Blankenberg, beleent Henricus van
Wisch met de hof Varsseveld en de hof Sirvol-
de, LVIII (1959) 99.

Heinsberg, Philips van,
aartsbisschop van Keulen, verwerving van
goederen voor de kerk van Keulen, LVIII
(1959) 8-45 passim.

Heisius, Carolus,
pred. te Terborg, Etten en Silvolde, LXIX
(1976/77) 115; LXXVII (1986) 53.
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Heisken, Conradt,
rentmeester van Bergh, LXIX (1976/77) 120.

Heisken, Jasper,
rentmeester van Bergh, LXIX (1976/77) 120.

Hekeren, Jacob van,
oordeelwijzer in een kwestie met betrekking
tot de markegerechtigdheid van de burgers
van Groenlo, LXVI (1972) 109.

Hekeren, Willem van,
stelt het klooster Bethlehem in ongestoord
bezit van het goed Groot Boesveld onder
Varsseveld, LVIII (1959) 77,78.

Hekserij, toverij,
beschuldigde in het land van Kleef ondergaat
in 1675 een waterproef te Bredevoort, LIV
(1954) 280; toverij te Putten in 1702, XLVI
(1943) 71,72; enige notities over het geloof in
heksen en heksenprocessen in het algemeen
en in Gld. in het bijzonder, LXXII (1981) 47-67;
heksenverbranding te Tiel in 1597, LXXII
(1981) 58; Jacob Vallick, pastoor te Groes-
sen, schrijver van een boekje "Tooveren, wat
dat voor een werck is, wat crancheit, schade
en hinder, daarven comende is en wat voor
remedien daar voor doen zal' 1559, LXXII
(1981) 55.

Hekserij, toverij, boekaank.:
W. de Blécourt, M. Gijswijt-Hofstra, Kwade
mensen. Toverij in Nederland. Themanummer
van het Volkskundig Bulletin, jrg. 12, nr. 1.,
LXXVII (1986) 130; L. Dooren, Doctor Johan-
nes Wier. Leven en werken, XLIV (1941) 222,
223.

Heil, Casijn van der,
raadsheer in het Hof van Gelre van
1594-1601, LIV (1954) 309.

Heil, Casijn van der,
raadsvriend van Zutphen, LXXII (1981) 71.

Heil tot de Wildbaan, Gerhardt Casijn van der,
lid van de Veluwse ridderschap, raad van het
Hof van Gelre, burgemeester van Arnhem,
LXXII (1981) 142,143,160; rechter in het Ap-
pellationsgericht van Zutphen In 1671/72,
LXVI (1972) 121; stadhouder der lenen in
1674, LXVIII (1974/75) 166.

Heil, Herman van der,
gevangen genomen te Hattem in 1580, LXVIII
(1974/75) 102,115.

Hellouw, kapel,
en de stichting van de abdij Abdinkhof te
Paderbom, LXV (1971)1.

Helmich, Splinter,

hopman van Staatse troepen tijdens het beleg
voor Deventer in 1578, LXVIII (1974/75) 95,97,
99.

Hemert, Dirck van,
scholtis van Maasbommel, XLIX (1949) 46.

Hemmen,
opheffing der gemeente H. in 1955, toespraak
van de burgemeester mr G.A.F, baron van
Lynden in de laatste raadszitting, vermelding
van enkele speciale onderwerpen en hun
geschiedenis, LX (1961) 219-230.

Hemmen, hoge heerlijkheid,
een onmiddelbaar Rijksleen, het leenverband
met de hoge heerlijkheid Meinerswijk, rech-
terlijk bestel, L (1950) 57-59,85.

Hemmen, huis Klein H.,
voorkomend in het reisverslag (1790) van
J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV (1970) 161.

Hemmen, kasteel,
voorkomend in het reisverslag (1790) van
J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV (1970) 161;
ondanks verwoesting door oorlogshandelin-
gen in de Tweede Wereldoorlog zijn behou-
den: een wapensteen uit 1632, de collectie
familieportretten Van Lynden, een schilderij
voorstellend: muntmeesters van Nijmegen en
Zaltbommel, XLIX (1949) LV.

Hemony, Francois,
klokkengieter van 2 torenklokken voor de
kerk van Almen in 1645, XLII (1939) 142; LXI
(1962/64) 196,197.

Hemony, gebr. Francois en Petrus,
klokkengieters te Zutphen, LX (1961) 68,69.

Hendricks, Reynier,
rector van de St. Catharinavicarie te Dreumel,
LXVIII (1974/75) 131.

Hendricksen (Henricides), Evert,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Hendrik, graaf van Zutphen,
ca. 1135 ook graaf van Gelre, overi.in 1182,
het door hem gevoerde wapen op zegels en
munten, LXVI (1972) 2. met afb.; zijn bemoe-
ienis aangaande de stichting van het klooster
Bethlehem bij Doetinchem, LVIII (1959) 33-39
passim.

Hendriks, Henricus,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Henegouwen,
een afvaardiging van de Staten van Henegoih
wen ter verwelkoming van Anna van Oosten-
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rijk te Nijmegen in 1570, LXVIII (1974/75)
161-164.

Henegouwen, Jolanda van,
dochter van Gerard van Wassenberg-Gelre,
verkrijgt als huwelijksgift de jurisdictie in Do-
dewaard, LVIl (1958) 19.

Hengeier, het,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Hengelo,
parochie H. behorend tot het bisdom Mun-
ster, 14,52,53; grafelijke rechten te H. uitgeoe-
fend door de graven van Lohn, 11,17; inkom-
sten van goederen t.b.v. het klooster
Bethlehem, 45; jurisdictie door Herman II
graaf van Lohn, verkocht aan Otto II graaf van
Gelre en Zutphen, LVIII (1959) 11-99 passim;
restauratie van het Bleekhuisje, UX (1960)
XIII. Zie ook: Leemcuyl, havezate.

Hengelo (van Hengel), Gerardus de,
rentmeester van het convent der St. Salvator-
abdij te Prüm, UX (1960) 151,183.

Hengeveld, huis te Sinderen,
LVIII (1959) 85,86.

Hengeveld, geslacht Van,
LVIII (1959) 85,86,93.

Hengevelde, onder Wijhe,
verkoop van goederen ald. in 1419 door Gel-
mar van Apeldoren tot Duistervoorde, LVII
(1958) 152.

Henning, Carl,
zijn activiteiten voor de ijzermolen te Kift, LV
(1955/56)99-111.

Henricks, Jeriphaes,
substituut richter van Uzendoom, XLIX (1949)
57,58.

Henrickss., Allert,
molenmeester en molenaar te Wiel, zijn ad-
vies bij en zijn verrichte werk aan de molen-
bouw te Uenden in 1643, LXVI (1972) 216,
217.

Henricus, pastoor te Varsseveld,
ontvangt vruchtgebruik van goederen beho-
rend tot de kerk ald., hij doet afstand van een
jaarlijkse uitkering ten gunste van het klooster
Bethlehem bij Doet inch em, LVII11959) 82,83.

Henrlcusz., Christianus,
vicaris In de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954)64.

Herberts, Adriaen,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Herbertss., Hendrick,

molenmeester en molenaar te Wijk bij Duur-
stede, zijn advies bij de molenbouw in 1643 te
Lienden, LXVI (1972) 216.

Herikhuizen,
landgoed onder Rheden, UI (1952) 16.

Herlaer, Jan van,
heer van Helmond, ontvangt Batenburg in
pand van Gijsbert van Bronkhorst in 1408, de
oorzaak van de conflicten tussen Gelre en
Brabant, XLV (1942) 13-17. Zie ook: Reinald
IV, hertog van Gelre.

Herlemaat, goed te Warnsveld,
in bezit van het geslacht Van Buerlo (Boerlo)
eind 16e begin 17e eeuw, Hendrik van Apel-
doren tot de Poll daarmee beleend in 1642,
LXII (1965/67) 197,205; LVII (1958) 186.

Hermann, Paulus,
hoogleraar te Leiden, LXII l (1968/69) 106,107.

Hermans, LM.,
lid van de gemeenteraad van Arnhem, wet-
houder, lid van de Tweede Kamer, in 1907
benoemd tot bezoldigd partijpropagandist
voor de S.D.A.P. in Gld. met als standsplaats
Arnhem, LXXVII (1986) 117,127.

Hermanss (Janssen), Dlrck Johan,
rentmeester der Culemborgse goederen in de
Neder-Betuwe, zijn betrokkenheid in 1643 bij
de bouw van de windkorenmolen te Uenden,
genealogische gegevens over het geslacht
Hermanss, het familiewapen, LXVI (1972)
216-224. met afb.

Hermanss, Jan,
rentmeester der Culemborgse goederen in de
Neder-Betuwe, vader van Dirck Johan H.,
LXVI (1972) 218.

Hermelinck, Hassken,
richter van Warnsveld en Wichmond, LXXV
(1984) 159,160.

Hemen,
aankoop door de GAS. van de archeologi-
sche collectie Van den Heuvel, afkomstig van
de diluviale rug Bergharen-Hemen-Leur, LX
(1961) XII; gegevens over de ald. gevestigde
vicarieën, LXVIII (1974/75) 129,130.

Hemen, hoge heerlijkheid,
beleningen, jurisdictie, appelrechtspraak, UV
(1954) 41-46.

Herssynck, Frederik,
schepen van Terborg, LXIX (1976/77) 118.

Herteler, goed,
in de buurschap Teuge, in bezit van het ge-
slacht Van Apeldoren tot Duistervoorde, LVII
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(1958) 144,149,152,158.
Hertevelt, geslacht Van,

collatierecht van kanunniksproven en
vicarieën in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 73,95-97.

Hertoge, Johan de,
rentmeester der domeinen in het kwartier van
Roermond, LVI (1957) 52-100 passim.

's-Hertogenbosch,
Romeinse muntvondst, LVIII (1959) 121.

Herveld,
vondst aardewerkscherven uit de Midden-La-
te Ijzertijd tot de Late Middeleeuwen en me-
taalvondsten, waaronder een bronzen plaat-
vormige hanger van een zogenaamde phale-
ra uit de Romeinse Tijd, LXXVII (1986) 149,
151. met afb.

Herwaarden, Henricus van,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Herwaarden, Stephen van,
richter en dijkgraaf van Huissen en Malbur-
gen.XUX (1949) 259,261.

Herwen,
opgravingen van Romeinse fragmenten van
gedenkstenen, verklaring van inscripties, en
de door Drusus aangelegde dijk; XLII (1939)
3-22. met afb.; stichting van een jaarlijkse
memorie in de kerk van H. door Jacob Talholt
en zijn vrouw ca. 1492, LXXV (1984) 89; XLI
(1938) 215,216.

Herwen, kroniekje van,
15e en 16e eeuwse aantekeningen ontleend
aan een missaal, berustend in de Atheneum-
bibliotheek te Deventer, afkomstig van de
kerk van H., LXXV (1984) 85-90.

Herwen en Aerdt,
geschiedenis van de Hervormde Kerk te Her-
wen, 2 vicarieën waren aan deze kerk ver-
bonden, vermelding van pastoors en vicaris-
sen, een bewaard gebleven missaal met 16e
eeuwse aantekeningen, berustend in de Athe-
neumbibliotheek te Deventer. In 1764 is de
kerk verwoest door overstromingen van de
Waal. De kerk van Aerdt voor de hervormde
eredienst bestemd, bouw van een R.K. kerk te
H. in 1819, de aanleg van het Bijlandsche
Kanaal. XLI (1938) 213-229.

Herwen en Aerdt,
aankoop van het huis Aerdt door de Stichting
Vrienden der Geldersche Kastelen, LXI
(1962/64) XLI V; restauratie huis Aerdt, UX

(1960) XIII,XIV; Romeinse vondsten en aan-
koop daarvan t.b.v. Historisch Museum voor
Gelderland, LIV (1954) XXX.XXXI; vondsten
van Romeinse oorsprong en beenderen van
voorhistorische dieren, XLI 11 (1940) XXIII,
XXIV; opgraving van 2 inscriptiestenen te
Herwen, XLII (1939) XXIII.XXIV.

Herwen en Aerdt, boekaank.:
A.G. van Dalen, Rondom het Tolhuys aan Rijn
en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith,
Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt, LXVII
(1973) 158,159.

Herwen en Aerdt, gericht van,
proces met de stad Nijmegen voor het Hof
van Gelre inzake het appelrecht, LUI (1953)
82-87.

Herwen en Aerdt, richterambt,
rechterlijk bestel, samenstelling gericht, recht-
spraak, verplaatsing gericht naar Eist, LV
(1955/56) 21-33.

Herwen, Henric van,
vanaf 1380 landrentmeester en rentmeester
van de Veluwe, XUI (1939) 41; in 1386/87
rentmeester van Willem l, hertog van Gelre en
Gulik, als opvolger van Claes Liefger, XLJX
(1949) 23,28,29.

Herwen, Sander van,
commandeur van het Katharinahuis van de
orde van St. Jan te Utrecht, LXIX (1976/77) 66.

Herwen, Sophia van,
priores van het klooster Bethanië bij Arnhem,
LXXIII (1982) 167,168; LXVII (1973) 53.

Herwerden, C.H. van,
pred. te Jutphaas, Zaltbommel en Zutphen, in
1817 leraar Griekse en Latijnse fabelleer te
Zutphen, LXVIII (1974/75) 280.

Herwijnen, Alaert van,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
(1981) 151.

Hessenwegen.
Zie: Wegen.

Heteren,
beschrijving van het complex van het voorma-
lige kasteel De Nijburg, LXXVII (1986) 155,
157. met afb.; een kerkklok van 1494, LIV
(1954) 30; voormalige hoeve Sprokkelenburg
inwendig verbouwd, vernieling van de 18e
eeuwse tegelkamer, LXI V (1970) XIX; sporen
van bewoning in de Bronstijd, LXIV (1970)
XXI; schenking aan de G.A.S. van archeologi-
sche vondsten, LIX (1960) XXVI; vondst Ro-
meinse munten, LVII (1958) XIII; onderzoek
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naar overblijfselen van een uit de Romeinse
tijd daterende inheemse nederzetting en
ontdekking van sporen 14e eeuwse bewo-
ning, LXVI (1972) LII.LIH; onderzoek nederzet-
ting 1e tot de 3e eeuw, aardewerkvondsten,
LXV (1971) XX.XXI; opgraving nederzetting uit
de Romeinse tijd, LXV (1971) XII.

Hettema, Montanus,
raad in het Nationaal Gerechtshof, LIX (1960)
201.

Hettenheuvel,
ijzerindustrie, LVI (1957) 28,29.

Heuck, Heymerick,
gerichtsman te Heteren, LJV (1954) 30.

Heuckelom, Frederik van,
provisioneel stadssecretaris van Nijmegen en
secretaris van het gericht, LXXII (1981) 142,
150,158; LXXV (1984) 125,128.

Heuckelom, Willem van
schepen, later burgemeester van Nijmegen,
LXXII (1981) 157,158; LXIX (1976/77) 131,151,
152.

Heukelum, Nicolaas D. van,
steenfabrikant in de Ooypolder, voorzitter van
de Nederlandsche Vereeniging van Steenfa-
brikanten, LXXVIII (1987) 144,145.

Heumen, hoge heerlijkheid,
rechterlijk bestel, omvang territoir, belenin-
gen, jurisdictie, LIV (1954) 47-49.

Heumen,
grafkruis op het kerkhof der Ned. Herv. kerk,
XLIII (1940) 333,334.

Heumen,
gegevens over inkomsten uit de kapel van
St. Joris, LXVIII (1974/75) 133; opgraving van
fundamenten van een oud slot, plaatsing van
een reliëf in de toren der Ned. Herv. kerk ter
herinnering aan de graven van Nassau, ge-
sneuveld bij Mook, XLIII (1940) XXIV; vondst
aardewerkscherven en van een trechterhals-
um (Late Bronstijd), LXXVIII (1987) 207. met
afb.

Heumen, voormalig kasteel,
opgravingen en opmetingen in 1939 en 1940,
beschrijving van bouwresten en vondsten,
bewoners vanaf 1769, afbraak kasteel begin
19e eeuw, XLJV (1941) 175-184. met afb.

Heurne, buurschap onder Aalten,
archeologische vondsten uit het Jong-Paleoli-
thicum, LXIV (1970) XXVII.

Heusden, Joannes,
procurator van het fraterhuis te Doesburg,

aanhanger der Reformatie, LXXI (1980) 65,66.
Heuse, Wolterus,

rector van een vlcarie te Maasbommel, LXVIII
(1974/75) 134.

Heusingvelderhoek,
buurschap onder Varsseveld, LVI 11 (1959) 7.

Heuvel, IA van den,
raadsheer van het Hof van Utrecht, LXIV
(1970) 150.

Heuvel, Jan van den,
oud-burgemeester van Nijmegen, in begin
17e eeuw aanhanger der Remonstranten,
XLVIII (1946) 213.

Heuvel, Johan van den,
collator van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Heuvelman, J.,
lid van het Uitvoerend Bewind, deze en J. Vrij-
dag installeerden in 1798 een intermediair
administratief bestuur van het voormalig ge-
west van Gelderland, LXXII (1981) 203.

Hevenhusius, Georgius,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen,
LXXII (1981) 82.

Heyden, geslacht Van der,
genealogische gegevens, Jan van der H. was
uitvinder van de brandspuit en degene die
Amsterdam van straatverlichting heeft voor-
zien, LXX (1978/79) 91.

Heyden, Arend van der,
rentmeester en ambtman van de Schuylen-
burgh, LXIX (1976/77) 119.

Heyden, Daniël van der,
burgemeester van Terborg, LXIX (1976/77)
119.

Heyden, Joannes van der,
vicaris van de St. Antoniusvicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Heyendaal, Hendrik,
burgemeester van Doesburg van 1625-1630,
LXXV (1984) 106.

Heynck,
goed onder Vorden, in bezit van de St. Anto-
nie Groote Broederschap te Zutphen, XLIII
(1940) 186.

Heynensz., Claes,
wapenheraut van de graaf van Holland van
ca. 1375-1414, ca. 1374 wapenheraat van
Gelre, UV (1954) 180-186. met afb.

Heynsius, dr Cornelis,
woordvoerder van het College van Gemeens-
lieden te Nijmegen, aanhanger van de Oude

81



H

Plooi, LXXIII (1982) 65,69.
Heysen, Henrick,

provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125,127.

Heythuysen, Herman van,
beziender van de Grote Gelderse tol te Am-
hem, XLVIII (1946) 92,93.

Hezeliniden.
Zie: Grand-Pré, Hezelinus, graaf van.

Hiddink,
hoeve onder Varsseveld, LVIII (1959) 88-90,
93.

Hiemke,
goed onder Vorden, XU (1938) 208.

Hien,
onderzoek van een Bronstijd-nederzetting,
LXIV (1970) XXX-XXXII. met afb.; opgraving
nederzetting, LXIII (1968/69) XXXVIII. Zie ook:
huis de Esch.

Hien, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 19.

Hier.
Zie: Waardenburg.

Hierden,
begrafenisgebruiken ald., XLII (1939)
187-191.

Hietveld,
goed onder Vorden, XLI (1938) 209.

Hildebrand, Joachim,
zijn handboek over de wereldgeschiedenis,
LXXVII (1986) 78,83.

Hinckert, Otto,
pastoor te Dreumel, rector van de vicaris
St. Johannes Baptista te D., LXVIII (1974/75)
131.

Hindersteyn, Everard van,
pastoor te Warnsveld, stichter van een vicaris
in de St. Pieterskerk te Utrecht, LXI (1962/64)
189.

Hissinck, Henrick,
goudsmid te Arnhem, vervaardiger van zegel-
stempels in 1593 voor het hertogdom Gelre
en graafschap Zutphen, LXVI (1972) 73,74,76.
met afb.

Hoberink,
hoeve onder Tonden, LXI l (1965/67) 148,211,
212.

Hoeckel, Derrick,
bode van het Hof van Gelre en Zutphen,
LXVI-II (1974/75) 143.

Hoeckelom (Huekelem), geslacht Van,

bezitters van het huis Hoekelum van de
14e-16e eeuw, XLIII (1940) 241-243.

Hoeckelum, Sweer van,
betrokken bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Hoefer, Frederic Adolph,
1850-1938, een woord ter herinnering aan de
oud-voorzitter van de Ver. Gelre, XLII (1939)
1,2. met afb.

Hosffsmitt, Aelbert,
pastoor-kanunnik te Eist, LIV (1954) 78.

Hoek, Christianus,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Hoekelum, huis,
een Gelders leengoed onder Bennekom,
geruime tijd is het jagermeestersambt van
Veluwe en van het Rijkswald aan dit goed
verbonden geweest, de belangrijkste
geslachten, die H. hebben bewoond zijn: Van
Hoeckelom, Van Poelwijck, Die Jeger, Van
Lawick en Van Wassenaer. 2 bijl. met o.a. de
wildforstersgoederen op de Veluwe, XLIII
(1940)241-248. met afb.

Hoemen, Aemt van,
borg voor Willem l, hertog van Gulik en Gelre,
raad van de hertog, zijn houding t.a.v. Gelre
en Brabant, XUX (1949) 24,29-31.

Hoen, Pieter 't,
uitgever van het weekblad "Post van de Ne-
der-Rhijn", later secretaris van het Departe-
mentaal Bestuur van de Rijn, LXXII (1981)
198,204,206.

Hoenekink,
leengoed onder Leesten (Warnsveld), XU
(1938) 202,203; Johan van Voorthuisen daar-
mee beleend in 1509, LXV (1971) 41,60.

Hoenschoten, Groot en Klein H.,
goederen onder Twello, Herman van Apeldo-
ren tot Duistervoorde daarmee beleend, Bar-
told Sloet tot Tweenyenhuizen met Groot
Hoenschoten beleend in 1567, LVII (1958)
144,149,156-160.

Hoet, Gerard,
schilder te Zaltbommel, zijn portret in het
Marlen van Rossemmuseum te Z., LVI (1957)
XXI.

Hoet, Gerard,
(1648-1733), zijn plafond- en wandschilderin-
gen in kasteel de Slangenburg bij
Doetinchem, tevens vervaardigde hij Interieur-
schilderingen voor het slot Zuylen en huls de
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Voorst, zijn verblijf in Utrecht, waar hij een
teken- en schilderacademie stichtte in 1696,
vanaf 1714 vestigde hij zich te 's-Gravenhage,
XLVIII (1946) 123,131-139. met afb.; LH (1952)
79-107. met afb.

Hoeuft, dr Johan,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Hoeve, (Hoeven), Johan,
pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 74.

Hoeve, Joannes,
vicaris te Terborg, LXIX (1976/77) 107,108.

Hoevel, mr J.N.,
aankoop van een deel van de Pannerdense
bezittingen in 1803 van Anton A.M.F, vorst
van Hohenzollem-Sigmaringen, graaf van den
Bergh, LVI (1957) 38.

Hoevel, OP.,
generaal-administrateur van Huis Bergh, zijn
activiteiten voor de ijzermolen te Ulft, LV
(1955/56) 101-115.

Hoevelwick, Henricus van der,
stichter St. Jacobsgasthuis te Nijmegen, LXIV
(1970)97,101.

Hoeven, De, boerderij onder Randwijk,
boerderij onder Randwijk, oorlogshandelin-
gen ald. in febr. 1945, LXXV (1984) 147-157.
met afb.; LXXI 11 (1982) 155-166. met afb.

Hoeveneer, Lambrecht,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Hof van Gelderland, te Arnhem,
regerings- en rechtscollege, relatie en ontwik-
keling aangaande de bevoegdheden in het
rechterlijk bestel van het Hof en die in de
rechtsgebieden van het Land van Maas en
Waal, LH (1952) 53-61. Zie ook: Arnhem, Bi-
bliotheken.

Hof van Gelderland, te Arnhem,
gedurende de Franse bezetting 1672-1674,
LXVIII (1974/75) 165,166; appelgericht sinds
1676, UV (1954) 52; het Hof om advies ge-
vraagd door Margaretha van Parma over een
kaart van Gld., vervaardigd door Christiaan
Sgroten, LVI (1957) 215; het enig bekende
Bourgondische zegel met het wapen van
Gelre uit de tijd van Karel de Stoute op een
zegel van het Hof, LXVI (1972) 43. met afb.

Hof, Hoven, Raadkamers,
van Karel de Stoute, hertog van Bourgondië,
in Gelre en Zutphen, van 1473-1477, LVI
(1957) 45-123. 6 bijl. twee in 1961 ontdekte
archiefstukken, de aanstelling van Drouet
Beludet tot dijkgraaf van Veluwe in 1474 en

een proces over de verpachting van de hof te
Oene in 1476, LXI (1962/64) 277-279; oprich-
ting van het Bourgondische Hof te Roermond,
XLIV (1941) 116. (een aanvulling op de B. en
M. Gelre XXVI (1933) 23-36).

Hof van Justitie,
te Zutphen, vondst in het oud-archief van de
gem. Doesburg van de ordonnantie van 1474
voor de 'Governancy ind Raid te Zutphen*,
vermelding van correcties door vergelijking
van het afschrift met het origineel, XLVI (1943)
46-48.

Hoff, F.H.C.,
med. doctor van Over-Veluwe, LXIV .(1970)
134.

Hoffstede, Gerrit ter,
pastoor te Almen, zijn weigering om tot de
Reformatie over te gaan, LXI (1962/64) 194.

Hofrechten,
hofrecht in 1152 uitgegeven door abt Conra-
dus van de Abdinkhof ter regeling van de
positie van horigen te Putten en Renkum,
LXVII (1973) 6.

Hogenberg, Frans,
graveur, kopergravures van de begrafenis van
hertog Willem van Kleef in 1592 met wapenaf-
beeldingen van de voorouders van de hertog,
LXVI (1972) 60.

Hogenhouck, Cornelis van,
raad van de graaf van Culemborg, LXVI
(1972) 216.

Hohenlohe-Langenburg, Philips graaf van,
koop leenrecht van het leengoed Bulckesteyn
te Deil van Lamoraal graaf van Egmond in
1605, XLII (1939) 67-78.

Hohenzollern, geslacht Van,
geschil met het Keulse leenhof over de bele-
ning van de heerlijkheid Gendringen en Etten
vanaf 1712-1784, LV (1955/56) 181-187.

Hohenzollern-Sigmaringen, Anton A.M.F., vorst
van,

graaf van den Bergh, verkoop van zijn bezit-
tingen en rechten in Pannerden in 1803 en
1816, LVI (1957) 38.

Hoiller, Johan then,
schepen van Terborg, LXIX (1976/77) 118.

Hoirne.
Zie Hoorne, Hendrik van.

Hoitink, A.,
koster te Silvolde, LXXVII (1986) 55.

Holl, Johan,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
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(1981) 151.
Holl, Marien,

rentmeester der geestelijke goederen in de
Bommeler- en Tielerwaarden vanwege de
Staten van het kwartier van Nijmegen, LXV
(1971) 13.

Holl, Willen,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XUX (1949) 255-258.

Hollanderbroek. Zie: Oldebroek.
Hollant, Wilhelmus,

kanunnik-pastoor te Eist, LIV (1954) 68.
Hollogne, Philips van,

zoon van Elisabeth van Bronkhorst, verkoop
van de heerlijkheid Horssen aan Johan van
Wijnbergen, LXVIII (1974/75) 132.

Holmberg de Beckfelt, N.,
raad Hof van Justitie en Rekenkamer te Cu-
lemborg, zijn activiteiten in 1794 en 1795, LUI
(1953) 205-217.

Holst, Eeuwoud van,
steenbakker te Elden, LXX (1978/79) 159.

Holt, Johan van,
ambtman van Grave en het Land van Cuyk,
na ca. 1440 rentmeester van het ambt, LXXVI
(1985) 21,22.

Holte, Lambert ten,
burgemeester van Zutphen, LXVIII (1974/75)
91.

Hotter, dr Hendrick,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
104-106,118.

Holler, Hendrick,
provisioneel regent van Doesburg, LXXII
(1981) 152.

Holthuesen, Andriess van,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)
211,212.

Holthuisen, Rense van,
schepen en raad van Zutphen 1544-1562,
LXV (1971) 74; LXXV (1984) 158.

Holthuizen,
goed in Voorst, Dorothea van Apeldoren tot
Duistervoorde gen. met Willem van Steenber-
gen ontvangt rentebrief uit dit goed, LVII
(1958) 172.

Holthusen, Johannes van,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 64.

Holthusing,
goed onder Warnsveld, LXI (1962/64) 209.

Holthuysen, Elisabeth van,

2e echtgen. van Gelis ingen Nulandt, acten
betreffende enige van haar lijftochtsgoederen
voornamelijk te Arnhem, LVII (1958) 77-80.

Holthuysen, Reynervan,
drost van het land van Kriekenbeek, LVI
(1957) 102.

Holtken, dr Gerrit van,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Homoet, hoge heerlijkheid,
het rechterlijk bestel, L (1950) 63,64.

Homoet, Hendrik van,
heer van Wisch, conflict met Hendrik van
G hemen, zijn houding in de conflicten tussen
Gelre en Bourgondië in 1477-1483, LIX (1960)
74,76.

Homoet, Hendrik van,
zijn conflict ca. 1406 met Wijnand van Arnhem
en Dirk Ploech over het illegaal overzetten van
koopwaar bij Randwijk, LXXVI (1985) 10.

Homoet, Reynalt van,
heer van Dorenweerdt, arbitrage betreffende
de memoriestichting in de kerk van Varsse-
veld, LVIII (1959) 25,26.

Hondelink,
hoeve te Hoonte, LXVII (1973) 34.

Hondius, ir Hermanus,
zijn levensloop, lid van de N.S.B., in 1943
wethouder te Nijmegen, in juli 1944 waarne-
mend burgemeester van Tilburg, in sept.
1944 aangesteld als waarnemend commissa-
ris van Gld. ter vervanging van de ondergedo-
ken commissaris van de Koningin, mr S. ba-
ron van Heemstra, de houding en de
bestuursactiviteiten van Hondius tijdens de
bezetting en wel in de periode sept. 1944-mei
1945, LXXVI (1985) 118-151.

Honig, W.,
architect, technisch directeur van de N.V.
villapark Overbeek te Velp, later tevens direc-
teur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie
van bouwterrein te Velp en Omstreken, LXXII l
(1982) 130-132,142.

Honlo (Hallo), goed te Varsseveld,
verkoop van dit goed door Kon rad van Velen
aan het klooster Bethlehem bij Doetinchem,
LVIII (1959) 76,77.

Hoofman, Gilles,
koper van goederen van de abdij Mariën-
weerd onder Beesd, LVI (1957) 186.

Hoog Buurlo,
vondst van een klokbekergraf met crematie-
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resten, LXI (1962/64) 69-76. met afb.; vondst
van 2 Veluwse klokbekers, XLIII (1968/69)
XXXVIII.

Hoog-Elten,
onderzoekingen naar het vroegere gebou-
wencomplex van de burcht en het stift, LXI l
(1965/67) 100-102. met afb.

Hoog-Elten, St. Vitusabdij,
het handschrift van het 14e eeuwse necrolo-
gium van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten in
Moskou teruggevonden, LXVIII (1974/75) 288,
289; schenking van goederen, waaronder die
te Renkum, aan de St. Vitusabdij te Hoog-El-
ten door graaf Wichman, zijn dochter Liutgard
en door zijn kleindochter Azela, LXVII (1973)
2-4.

Hoog-Elten, St. Vitusabdij,
de hof Buttelrie (Bottelrie), tevens de Hof van
de goederen van deze abdij, gelegen achter
de St. Walburgskerk even buiten de stads-
muur van Arnhem, LIX (1960) 182,183; LXXIV
(1983) 13,14; schenking van de hof Lienden
aan de abdij door Wichman, graaf van Hame-
land, in 996 de helft van Lienden overgegaan
op Adela, dochter van graaf Wichman, daarna
op de bisschop van Utrecht, vervolgens op de
Utrechtse St. Paulusabdij, LIX (1960) 38-42;
rechten t.a.v. eigen lieden en hun goederen,
LVI (1957) 68,69,75.

Hoog-Keppel,
avondmaalszilver, LIV (1954) 242.

Hoog-Soeren, onder Apeldoorn,
goederen ald. in bezit van Assueer van Apel-
doren tot de Poll, LVII (1958) 183.

Hoogers, Hendrik,
beschrijving van een nog onbekende door
hem vervaardigde aquarel uit de 18e eeuw
met een gezicht op Arnhem, LXVI (1972)
175-188. met afb.

Hoogovens.
Zie: Uzermolens.

Hoogvliet, J.M.,
in 1822 conrector te Tiel, in 1826 rector te
Zaltbommel, LXVIII (1974/75) 280.

Hoonte, buurschap onder Neede,
oudste vermelding als buurschap uit 1430,
goederen Luttik Hoonte uit 1378, een Gelders
leen en Groot Hoonte uit 1484, een leen van
Baer, LXVII (1973) 29,30.

Hoome (Hoirne, Horn), Hendrik van,
ambtman in de Bommeler- en Tielerwaarden,
LVI (1957) 66,84,86.

Hoppenhaefken,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Hoppers, Johannes,
klerk van de stadssecretaris en de latere bur-
gemeester van Doesburg, Adam Huygen. Zijn
aantekeningen over D. van 1672-1674 voor-
komend in een exemplaar van het door
A. Huygen geschreven boek over de geschie-
denis van D., in 1753 uitgegeven door mr
C.W. Vonck, XLIV (1941) 61-64.

Horigheid,
hoven als centra van horigen, horigheidsver-
houdingen, verpachting van goederen, hof-
meiers, de 4 zetelhoven op de Veluwe, XLVI
(1943) 1-39; regeling in 1152 van de positie
der horigen in de hoven te Putten en Renkum
in een hofrecht door abt Conradus van de
Abdinkhof, LXVII (1973) 6.

Horigheid,
in het graafschap Zutphen, XLVIII (1946)
52-55.

Horn (Hoorne), graaf van.
Zie: Montmorency-Nivelle, Philips de.

Horn, Dirk van,
het huis en de hoge heerlijkheid Balgoij in zijn
bezit tot 1367, LUI (1953) 9-11.

Horoscopen,
horoscoop van Adolf van Egmond, hertog van
Gelre, bijzonderheden over handschriften en
publicaties van de horoscoop, LXX (1978/79)
36-44. met afb.

Horssen,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 132,133.

Horssen, heerlijkheid,
niet behorend tot het Rijksleen Batenburg,
geschil over de jurisdictie, LUI (1953) 19-22;
Horssen, een allodiaal goed, in 1614 toege-
wezen aan Elisabeth van Bronkhorst, wed.
van de Heer van Hollogne, LXVIII (1974/75)
132; rechterlijk bestel, UV (1954) 31-37.

Horst, De of Ter,
kasteel bij Rhenen, gesticht door bisschop
Godfried van Rhenen, XLIX (1949) 49; LVIII
(1959) 37.

Horst, Hendrik ter,
klokkengieter, LX (1961) 63; klokkengieter
van een torenklok voor de kerk van Terwolde
in 1836, XLIX (1949) LV.

Horst, Derick van der,
drost van het Land van Kessel, LVI (1957)
103.
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Horst, Johan van der,
ambtman van Over-Betuwe, LVI (1957) 83.

Houck, mr Augustus Johannes,
advocaat te Arnhem en landschrijver van
Veluwe, zijn lezing voor het genootschap
"Prodesse Conamur" te A., XLI (1938) 160,
161.

Houthem (Holtum, Houtum), Johan van,
president Raadkamer van de gouvemancie
Venlo en Blerick, kanselier van Brabant, LVI
(1957)94-96,105.

Houve, Paulus de la,
uitgever van kaarten te Parijs, alsmede van
een door Chr. Sgroten vervaardigde kaart van
Gld., LVI (1957) 217,218.

Hove, geslacht Ten,
erfpachters van de hof te Oene in de 14e en
15e eeuw, het geschil met het kapittel van
St. Marie te Utrecht ca. 1428, hun zegel, XLVI
(1943) 8-21 passim.

Hove, Melchior ten,
burgemeester van Nijmegen, LXXII (1981)
143,157.

Hove, Johan van,
abt van de abdij Mariënweerd, LVI (1957) 184,
185.

Hove, Johan van den,
kapitein, meier van Halen, plaatsvervangend
gouverneur van Venlo, LVI (1957) 92.

Hoven,
Raadkamers of Hoven in Gelre en Zutphen
van Karel de Stoute 1473-1477, LVI (1957)
45-123. 6 bijl.

Hoven, Philips van,
richter van Lienden, Lede en Oudewaard, LIX
(1960) 45.

Hoya, Erik van,
aartsbisschop van Munster, LXVI (1972) 96.

Hoya, Maria, gravin van,
vrouwe van Wisch, geb. in 1534, geh. met
Herman George graaf van Limburg Stirum,
overl. 1612, haar begrafenis, ceremoniën
daarbij, de aankopen voor de begrafenis-
maaltijd, LXXVII (1986) 50-67.

Hoyer, Jacob,
pastoor te Steenderen, LIV (1954) 302.

Hoytema, Namna van,
in 1735 heer van Hurwenen, LXVI l (1973) 81.

Huberti, Gellius,
klerk bij het College van Gedeputeerde Staten
van het kwartier van Zutphen, LXXII (1981)
171.

Huberts, H.,
pastoor te Zutphen, voorstander van vrijheid
van onderwijs voor katholieken, LXX
(1978/79) 186.

Hueninck,
goed onder Zelhem, in bezit van de St. Anto-
nie Groote Broederschap te Zutphen, XLI 11
(1940) 186.

Huernynck, Arnt,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)'
208.

Huessen, Johan van,
leenman en gerichtsman van de heerlijkheid
Bylandt, LVI (1957) 40.

Huest, Goessen van,
richter in de heerlijkheid Bylandt, LVI (1957)
40.

Huet, Gerardus van,
secretaris Gelderse Raadkamer te Arnhem,
LVI (1957) 61.

Huete, Henricus van der,
pastoor te Oosterbeek, stichter van een vica-
rie in de parochiekerk van Rheden in 1362 ter
ere van St. Clemens, paus en martelaar, LJII
(1953) 65.

Huethorst,
boerderij in de buurschao Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Huetinck, dr Gerardt,
provisioneel regent en richter van
Doetinchem, LXXII (1981) 152.

Hueven, Johan van,
geb. te Arnhem ca. 1380, overl. in 1455, ka-
nunnik van het kapittel van St. Lambertus te
Luik, zijn testament en bibliotheek, XU (1938)
27-29.

Hugen (Hugo), Hermannus,
conrector van de Latijnse school te Zutphen,
in 1618 rector te Doesburg, LXXII (1981) 72,
82,96. Zie ook: Huygen, Adam.

Hugenpoth tot Aerdt, Alexander Wolraad Dide-
rik van,

advocaat en wethouder te Arnhem, in 1809
minister van justitie en politie, zijn poging tot
het oprichten van een R.K. school te Herwen
en Aerdt, LXX (1978/79) 182,183.

Hugenpoth tot Aerdt, Godefridus Franciscus
van,

generaal-opzichter of opper-toeziender over
de aanleg van een zomerdam bij Herwen en
Aerdt in 1771/72 en het graven van het Bij-
landsche Kanaal, XLI (1938) 225-229; verte-
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genwoordiger in de Nationale Vergadering, in
1805 lid van het Departementale Bestuur van
Gld., LXX (1978/79) 173,174.

Hugensplaats, Aaltjen,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147,163,164; L
(1950) XXX.

Huissen, molens te,
oudste vermelding van molens uit de 14e
eeuw, geschiedenis van de stellingtorenmo-
len gebouwd In de eerste helft der 15e eeuw,
afgebroken in 1929, gegevens over de con-
structie van de molen, alsmede de namen der
molenaars, LXVIII (1974/75) 57-75. met afb.

Huissen,
schuttersgilden St. Gangulphus en St. Lau-
rentius, XLVII (1944) 117,121,122.

Huissen,
inbezitneming van H. door Steven van Bronk-
horst in 1808, LXXII (1981) 207.

Huissen,
geschiedenis der Ned. Herv. Gem., gegevens
over en het geschil tussen de predikanten
Curtenius en Hachinus, 260-262; kerkzilver
van de parochiekerk van Malburgen op haar
overgegaan en verkocht aan Engel Bongardt,
zilversmid te Arnhem, die daaruit een avond-
maalsschotel en kan vervaardigde, in 1659
bouw van een nieuwe kerk, een torenklok
vervaardigd in 1664 door Peter van Trier, 263;
een tweede torenklok vervaardigd in 1771
door Otto Bakker en Zn., 264, afbraak kerk en
bouw van een nieuw kerkgebouw in 1871, dat
verwoest is in de Tweede Wereldoorlog, 265;
naamlijst van predikanten, 265,266, XLIX
(1949) 259-266.

Huissen, St. Gangulphuskerk,
grafzerken in de kerk bij restauratie In 1933
geplaatst onder de nieuwe tegelvloer, verwij-
zing naar de beschrijving in de Wapenheraut
XXI (1917), XLJV (1941) 203; brand In de kerk,
verwoesting interieur tijdens de Tweede We-
reldoorlog, XLVII (1944) XV.

Huissen,
onderzoek naar sporen van een vroeger kerk-
gebouw op de plaats, waar de in de Tweede
Wereldoorlog verwoeste middeleeuwse kerk
heeft gestaan, afgraving en onderzoek van de
naast de kloosterkerk gelegen burchtheuvel,
vondsten, U (1951) 40,41.

Huissen,
behoud van een uit 1652 daterende kerkklok
van Johan, Peter en Hendrik van Trier, LXI

(1962/64) XLV; archeologische vondsten, LVII
(1958) XIII; restauratie oude stadsroede, LVI
(1957) XX; sloping resten stadsmuur,

Huissteen, Wouterus van,
waarnemend secretaris der municipaliteit van
Nijkerk, later richter of maire, vanaf 1802 vi-
ce-president van het gemeentebestuur van
N., XUX (1949) 241,243,245,252.

Hulkestein (de Hulck, Hulckesteyn), huis bij
Arnhem,

gebouwd door hertog Karel ca. 1533, aange-
kocht door Willem graaf van den Bergh in
1583, later in bezit van de familie Van den
Sande, LXXII (1981) 97; LVII (1958) 190; een
aantekening over H. in 1534 door mr Pleter
van Sint Pieters, LVII (1958) 190.

Hulleman, Coenraedt,
provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Hulsbergen, convent St. Hieronymusberg,
historische gegevens over de periode
1407-1648; 195-200; de landerijen en hoeven
van het convent, de ligging en bodemgesteld-
heid ervan, alsmede de pachtprijzen aan de
hand van het verpondingsregister van het
ambt van Heerde in 1648, 201-229; over de
periode 1648-1847: de economische beteke-
nis, pachtprijzen, dijkdoorbraken, overstro-
mingen, verkoop van een aantal hoeven en
landerijen in 1735 en 1737 ten bate van het
kwartier van Veluwe, in de Franse tijd en daar-
na de verkoop van resterende landerijen als
staatsdomein, 219-239, LXVIII (1974/75)
195-239. met afb.; Dirck van Apeldoren tot de
Poll was van 1581-1602 rentmeester van het
geseculariseerde klooster, LVII (1958) 174.

Hulsbergen, Fraterhuis St. Hiëronymus, boek-
aank.:

A. Klein Kranenburg, Geschiedenis van het
Fraterhuis St. Hiëronymus te Hulsbergen,
LXXVII (1986) 133,134.

Hulshof, hoeve te Olden Eibergen,
onder Eibergen, LXVII (1973) 35,36.

Hulshorst,
ontginning en bebossing van heidsgronden
door H.F. van Meurs, LXI (1962/64) 273.

Hulsman, Gerrit Jan,
onderlichter van Warnsveld, UI (1952) 172.

Hulss, Adam ingen,
rentmeester der domeinen in het kwartier van
Veluwe, LVI (1957) 50,52,54,74.
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Hulst, Frans van der,
lid van de Raad van Brabant, algemeen inqui-
siteur in de Nederlanden, in 1522 benoemd
door keizer Karel V, LXXII (1981) 49.

Hultman, mr Cari Gerard,
substituut-griffier van het Hof van Gelre en
Zutphen, één der oprichters en directeur van
het genootschap "Prodesse Conamur" te Arn-
hem, XLI (1938) 156,157.

Hummelo (Humele),
toponymie, inkomsten van goederen te H.
t.b.v. het klooster Bethlehem, LVIII (1959)
3,45; collatierecht van de pastorie van H., LXI
(1962/64) 209.

Hummelo en Keppel,
archeologische vondsten, LVII (1958) X.XII.

Hummelo en Keppel,
bruikleen van 2 bewerkte stukken hertshoom
en een doorboord stuk elandsgewei aan de
GAS., LIX (1960) XXIV.

Hunnepe, klooster, stift Ter, onder Epse,
Henricus van Apeldoren, schepen van Deven-
ter, zegelt oorkonde aangaande dit klooster in
1320, LVII (1958) 138; nalatigheid betaling
oorlogsschatting opgelegd door Karel de
Stoute, LVI (1957) 80; de stiftsgoederen te
Epse, benoeming van een schoolmeester te
E. door of vanwege het stift Ter H., XLJX
(1949) 235-238; benoeming schoolmeesters
te Epse, aanleg van een kribbe in de Ussel op
eigen kosten, LV (1955/56) 58,72.

Hunteler, Barthold,
rentmeester van Wisch, zijn rekening over de
gemaakte kosten bij de begrafenis in 1612
van Maria gravin van Hoya, vrouwe van Wisch
en weduwe van Herman George graaf van
Limburg Stirum, LXXVII (1986) 50-67 passim.

Hurwenen,
vondst van een complete maalsteen (Romein-
se tijd), LXVII (1973) XXXVIII; verplaatsing van
een middeleeuwse grafzerk in de kerk, LIX
(1968) XV.

Hurwenen, heerlijkheid,
in bezit van de families Van Rossem en Van
Dieden, processen gevoerd na de dood van
Johan Carel van Dieden in 1730 over de toe-
wijzing van de heerlijkheid H., LXVII (1973)
77-84.

Hurwenen, Wouter Jansz. van,
schout te Hurwenen, LXVII (1973) 77.

Huwelijken,
te Zutphen, huwelijk bij de begrafenis van een

echtgenoot toch erkend (1575), L (1950)
126,127.

Huybertsz. Johannes,
geb. te Culemborg, samensteller van een
vroeg 17e eeuws aantekenboekje aangaande
de onkosten gedurende zijn verblijf in Antwer-
pen 1621-1626, lijst van door hem aange-
schafte boeken, genealogische gegevens en
tabel, LXII (1965/67) 227-246. Zie ook: Suer-
mondt, Gerrit.

Huygen, geslacht,
afkomstig uit Doesburg, genealogie, LXXV
(1984) 122.

Huygen, dr Adam,
zoon van Hermannus Hugen (Hugo), secreta-
ris, later burgemeester van Doesburg
(1672-1681), raad van Johan Maurits vorst
van Nassau-Siegen, drost van de heerlijkheid
Wisch, samensteller van de: Beschrijving van
het begin, opkomst en aanwas der stad Does-
burg, in 1753 uitgegeven door mr Cornelis
Walraven Vonck, XUI (1939) 192; de aanteke-
ningen over 1672-1672 van de klerk, Johan-
nes Hoppers, daarin verwerkt, XLJV (1941)
61-64; LXXII (1981) 96; LXXV (1984) 104-106,
118.

Huygen, Herman,
burgemeester van Doesburg 1629-1637,
LXXV (1984) 104.

Huygen, Jacob,
begiftigd met één der 4 canonisieên in de
St. Werenfriedskerk te Eist, LIV (1954) 97,98.

Huygen, Johan,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
.104,105.

Huygen, Lucas Adam,
burgemeester van Doesburg van 1696-1704
en van 1709-1712, LXXV (1984) 104,108,
110-113.

Huygen, Martinus,
burgemeester van Doesburg van 1639-1657,
LXXV (1984) 104.

Huygens, Anthony,
(hoog-) scholtis van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Huygens, Constantijn,
aankoop van de heerlijkheid Zuilichem en van
het Monnikenland, LXX (1978/79) 16,17.

Huyghens, Wilhem,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

Huyghens tot Klarenbeek, Wilhem Gooswijn,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

88



Huzard, Jean-Baptiste,
inspecteur-generaal van de Keizerlijke veeart-
senijscholen, zijn inzet tot de oprichting van
een veeartsenijschool te Zutphen
(1808-1813), LXX (1978/79) 105-139 passim.

Hyetbrinck, Warner Michyel,
rentmeester van de St. Antonie Groote Broe-
derschap te Zutphen, XLIII (1940) 189.

Hysinck, mr Thomas,
in 1599 door de Staten van Utrecht begiftigd
met het pastoorsbeneficie te Ophemert, LXV
(1971) 12.

Idink, geslacht,
LVIII (1959) 31,76,77,93.

Idink, hoeve onder Varsseveld,
verkoop hoeve door Konrad van Velen aan
het klooster Bethlehem, toponymie, LVIII
(1959)31,76,77.

Ussel de Schepper, mr G.J.,
president der arrondissementsrechtbank te
Arnhem, zijn schenking van 1200 historie-
prenten aan de O.B. te A., XLI (1938) 100.

Ussel,
vroegere loop van de Ussel bij Empe, LXII
(1965/67) 139-145; loop van Rijn en Ussel
vóór 1536 bij Arnhem, XLVII (1944) 2-5.

Ussellinie,
betekenis ervan in de 19e en de eerste helft
van de 20e eeuw, LXXI (1980) 164-169. met
afb.

Usseloord, bij Arnhem,
tolheffing ald. in de 14e eeuw, aanleg van een
blokhuis in 1466 en van een schans In 1580,
enkele lotgevallen, in de eerste helft van de
18e eeuw verdwenen, LXXI (1980) 159-161.
met afb.

Usselvliedt, huis te Oldebroek,
in bezit van de gebr. H.W. en E.A. Daendels,
LXI (1962/64) 262.

Uzendoom,
Ned. Herv. kerk, opgravingen, resten van een
laat-gotische klokkengieterij, vondst van
acoustische potten, LI (1951) 106,107. met
afb.; vondst resten klokkengieterij in de Ned.
Herv. kerk, deze zijn overgebracht naar het
Openluchtmuseum te Arnhem, L (1950)
XXIX.; vondst bronzen ketel 1e-2e eeuw en
van een zilveren drieknoppenfibula, LXIV
(197Ö)XUI,XUII.

Uzendoom, hoge heerlijkheid,
het rechterlijk bestel, beleend zijn geweest
o.a. de geslachten De Cock, Van Riemsdijk,

Van Balveren, Van Yzendoorn, Pieck, Van der
Clusen, Vijgh, jurisdictie aangaande een pro-
ces ald. in 1656/57, geen eensgezindheid
over de betekenis van appel, klaring en revi-
sie, XLIX (1949) 53-61; jurisdictie, LVII (1958)
19,20.

IJzergieterijen,
oorsprong van de oudste gieterij in Nederland
de ijzermolen bij het landgoed Rekhem aan
de Bielheimerbeek onder Doetinchem, opge-
richt in 1689 door Josias Olmius, 119-122;
lotgevallen der onderneming, 123-128,134,
135; geschil over de oprichting van een ijzer-
gieterij te Ulft, 129-133; verplaatsing van de
Rekhemse ijzergieterij naar Keppel eind 18e
eeuw, 133-139, Lll (1952) 119-141. met afb.;
oprichting in 1754 van een ijzergieterij te Ulft
onder Gendringen, een geschil daarover
tussen de erven Olmius, de graaf van den
Bergh en Doetinchem, UI (1952) 120,
129-133.

Uzerindustrie,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie, als-
mede van diverse archeologische vondsten
op de Veluwe, 1-19; in de Lymers en Montfer-
land, 19-24; het graafschap Zutphen, 25;
Nijmegen, 25-27; Overijssel, 27-31; Drenthe,
31-33; Friesland, 33,34; Utrecht, 34,35;
Noord-Holland, 35-37; Noord-Brabant, 37;
Limburg, 37,38; grondregels waarop de tech-
niek van het vervaardigen van ijzer berust,
39-41, LXVI (1970) 1-41. met afb.

Uzerindustrie,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie bij
Apeldoorn en omliggende buurschappen,
diverse archeologische vondsten, LXI 11
(1968/69) 1-30. met afb.

Uzerindustrie,
techniek van de oude smeedijzerindustrie in
Gld. en West-Europa, LIX (1960) 1-37. met
afb.

Uzerindustrie,
op de Veluwe, ijzerkuilen, 4-9,16-18; klapper-
stenen, 4-16; leembanen, 18-23; vermelde
theorieën als: stuwing, 24,25; plooiing, 26;
gelaagdheid, 26-29; sollen, 29; erosie, 29-32;
ijzerindustrie in het gebied van Hettenheuvel
en Montferland, 28,29, LVI (1957) 3-32. met
afb.



IJzermolens,
ijzermolen de "Olde Hut*, te Ulft, historische
ontwikkeling tot 1761,95-112; de Amsterdam-
se en Ulftse hut tot 1774, 112-115; Diepen-
brock en Reigers tot 1954, 115-118; bedrijfs-
voering vanaf 1754-1954, oprichting DRU,
118-159; genealogieën stichters van de DRU,
161-163, 9 bijl., LV (1955/56) 95-179. met afb.

Illinck,
goed te Eerbeek, in bezit van de St. Antonie
Groote Broederschap te Zutphen, XLIII (1940)
185,187.

Indoornik, hoge heerlijkheid,
leen van de graven (hertogen) van Kleef, na
1666 van de keurvorst van Brandenburg, het
rechterlijk bestel, L (1950) 60-62.

Industrie en handel in Arnhem.
Zie: Arnhem.

Ingen,
vondst fragment van een ruiterspoor uit de
12e-14e eeuw, LXXVII (1986) 155. met afb.;
ontdekking van sporen van 2e-3e eeuwse
bewoning, fragmenten van Romeins en in-
heems aardewerk, eveneens vondsten uit de
12e-13e eeuw, alsmede van een Aucissa-fibu-
la, LXVI (1972) UV. met afb.; vondst van een
fragment van een zilveren denarius ca.
825-840, LXVI (1972) LVII.

Ingen, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 20.

Ingen, Hendrick van,
scholtis van Elburg, LXXII (1981) 156,173.

Ingen Housz, geslacht,
afkomstig van Venlo, genealogische gege-
vens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79)81,82.

Inslage, goed,
toponymie, overdracht van dit goed in 1246
door Fredericus van Hengeveld aan het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVII l
(1959) 85.

Instructies,
instructies van 1643 en 1711 voor Gedepu-
teerden van Gld. ter Generaliteit, LIV (1954)
333-348; instructie voor Philips de Mont-
morency-Nivelle, graaf van Horn (Hoorne), als
stadhouder van Gld., LUI (1953) 232-239;
instructie voor Gedeputeerde Staten van het
kwartier van Nijmegen van 19febr. 1605, XLIX
(1949)311-318.

Inwoners (aantal),
in de kwartieren van Nijmegen, Zutphen en

van Veluwe in 1747 en 1782, LXII (1965/67)
80.

Isendoorn, Wolter van,
het collatierecht van de pastorie van Lathum
in zijn bezit, LUI (1953) 56.

Isendoorn è Blois van de Cannenburg, geslacht
Van,

aankoop, exploitatie en verpachting door
leden van dat geslacht van watermolens
(koren- koper- en papiermolens) te Vaassen
en Ernst, LXXV (1984) 91-101. met afb.; LXXII l
(1982) 40-59.

Isendoorn è Blois van de Cannenburg, Frederik
Karel Theodoor baron van,

(1785-1865), zijn grondbezit, beheer, inkom-
sten, pachtbepalingen op de boerderijen bij
de C., betalingsmoeilijkheden van de pach-
ters, 5 grafieken, LXXV (1984) 132-146. met
afb.

Isendoorn è Blois van de Cannenburg, Hen-
drick van,

zijn houding gedurende de oorlogshandelin-
gen op de Veluwe in de strijd tegen Spanje,
55-66; inname en plundering van de Cannen-
burg in 1590, 66-71; processen gevoerd door
zijn erfgenamen ter verkrijging van schade-
vergoeding, uitspraak Landgericht, 72-75,
LXX (1978/79) 55-78.

Iseren, Cornelis,
schepen van Zutphen, zijn zegel, LXI
(1962/64) 207.

Ittersum, Robert van,
drost van Twente, LXXVII l (1987) 39,42.

Jacht, jachtrecht,
uitgeoefend op de Veluwezoom door stad-
houder prins Willem II en prins Willem III,
stadhouder-koning, LH (1952) 6,7,11.

Jacobi, Everard,
vicaris van de St. Petersvicarie te Bergharen
en de St. Antoniusvicarie te Hemen, LXVI 11
(1974/75) 129.

Jacobi, Willem,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Puiflljk,
LXVIII (1974/75) 135.

Jacobs, Jan,
boekbinder bij Jan Jansz., van 1630-1660
boekdrukker te Arnhem, tevens drukker van
stedelijke publicaties, opgevolgd door zijn
vrouw, Anneke Engelen, tot 1682, LXXIV
(1983) 78,79,94.

Jacobs, Willem,
vicaris van de vicarie van het heilige Kruis te
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Pufflijk, LXVIII (1974/75) 135.
Jacot van Axele, Eduard,

waterstaatkundige, XLVIII (1946) 219-222. Zie
ook: Culemborg.

Jalink, J.D.,
vervaardiger van het orgel der Ned. Herv. kerk
te Eibergen in 1708, UX (1960) XII.

Jamerto, Henric van,
in 1281 beleend met de 3e watermolen, de
latere Vorstenburchsmolen of Bloemenbeek-
molen op de St. Jansbeek onder Arnhem en 3
hoeven in Lopen, LIX (1960) 186,192,193,198.

Jansen, Brunis,
burgemeester van Doesburg 1639-1667,
LXXV(1984)118.

Jansenius, Cornelis,
geboren in 1585 te Leerdam (niet in Acquoy),
zijn promotie in de filosofie te Leuven, voor-
man van het Jansenisme, bisschop van leper
(België), bijzonderheden over zijn geschil-
derd portret door Geldorp Gortzius in 1604,
LXXVI (1985) 48-55. met afb.

Jansmolen, St., te Arnhem,
eertijds korenmolen, vervolgens papier- en
runmolen, een allodiaal goed op de St. Jans-
beek, aankoop van het perceel van de af-
gebrande molen door H.J.C.J. baron van
Heeckeren van Enghuizen, LIX (1960)
188-190,194.

Janss, Herbert,
rector van de O.L Vrouwevicarie te Overas-
selt, LXVIII (1974/75) 135.

Janss., Quyntijn,
steenhouwer te Utrecht, belast met de ver-
plaatsing van het Heilig-Sacramentshuis in de
parochiekerk te Zaltbommel, LI V (1954) 277.

Janssen, Dirck Johan.
Zie: Hermanss, Dirck Johan.

Janssen, Gerrit,
bode van het Hof van Gelre en Zutphen, LXX
(1978/79) 60.

Janssen, Jacob,
rector van een vicarle te Maasbommel, LXVIII
(1974/75) 134.

Janssen, Jelis,
goudsmid te Utrecht, aankoop van zilveren
bekers voor de abdij Mariënweerd door de
abt Peter van Zuyren, LVI (1957) 193.

Janssen, Th.R.,
expediteur te Zevenaar, zoutzieder te Arn-
hem, LXX (1978/79) 162.

Janssoen, Claes,

stadsbode van Arnhem, mede belast met het
transport van de in 's-Hertogenbosch opge-
slagen stadsprivileges en oorkonden in 1481
naar Arnhem, LXXIV (1983) 47.

Jansz. (Janssonius), Jan,
zoon van de voorgaande, boekdrukker te
Arnhem, later te Amsterdam, XLI (1938) 39;
LXXIV (1983) 77.

Jansz., Bartolmeus,
deurwaarder van de Gelderse Raadkamer te
Arnhem, LVI (1957) 61.

Jansz., Hendrik,
deurwaarder van de Gelderse Raadkamer te
Arnhem, LVI (1957) 61.

Jansz, (Janssonius), Jan,
vanaf 1594 papierhandelaar, boekbinder,
vanaf 1597-1630 boekdrukker te Arnhem,
tevens drukker van overheidspublicaties,
oprichter van een papiermolen bij Apejdoom
in 1613, LXXIV (1983) 77,93,97; XU (1938) 39.

Jansz., Joost,
vervaardiger van een eikehouten schilddrager
voor de balie van het Hof van Holland, be-
schilderd met het wapen van Gelre door Joost
de Paap, LXVI (1972) 46.

Jansz., Willem,
boekdrukker te Arnhem ca. 1582, later te
Amsterdam, XLI (1938) 39.

Jeger, geslacht Die,
bezitters van het huis Hoekelum, 1597-1635,
XUII (1940) 244.

Jensen, M.,
een door hem vervaardigd schilderstuk in
kasteel de Slangenburg bij Doetinchem,
XLVI-II (1946) 121.

Jezuïeten, boekaank.:
F. van Hoeck S.J., Schets van de geschiede-
nis der Jezuïeten in Nederland, XLIV (1941)
222.

Joachimss. (Jochums), Henrick,
bode van het Hof van Gelre en Zutphen,
LXVI-II (1974/75) 143.

Joart (Jouard, Youart), Gilbert,
ontvanger der exploiten van het Hof te Arn-
hem, ontvanger der exploiten van president
en raden te Zutphen en van de president ald.,
LVI (1957) 64-81 passim.

Joden,
een Joodse roversbende in Gelderland en
Overijssel in de eerste helft der 18e eeuw,
emigratie van Duitse en Poolse joden in de
17e en 18e eeuw, hun economische situatie
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en dientengevolge het ontstaan van rovers-
benden, de opsporing en berechting daarvan
in Doesburg, LX (1961) 185-208. Zie ook:
Culemborg, boekaank.

Jodinck,
hoeve onder Tonden, LXII (1965/67) 148.

Johan l, hertog van Kleef,
zijn aanspraak op goederen van Arnold van
Egmond, hertog van Gelre, in 1472/73, hij
was tevens tegen opneming van Oswald l,
graaf van den Bergh in het Zutphense zoen-
verdrag, LVI (1957) 47-49; zijn houding in de
conflicten tussen Gelre en Bourgondië van
1477-1483, LIX (1960) 49-70 passim.

Johan II, hertog van Kleef,
zijn houding in de conflicten tussen Gelre en
Bourgondië van 1477-1483, verovering van
het kasteel Rozendaal bij Arnhem, LIX (1960)
70-77.

Johan, graaf van Bentheim,
verkoop van de jurisdictie over goederen
onder Rhenen aan de bisschop van Utrecht,
LX (1961) 107,108.

Johannieterorde.
Zie: Commanderieën; Arnhem.

Jolinck, Jan, gen. Stappert,
gildemeester der goudsmeden te Zutphen,
over-rentmeester ald. 1540-1543, één der
aanvoerders van oproerige burgers en ge-
meenslieden tegen de raad van Z.,
1538-1543, LXV (1971) 61-77.

Jolinck, Johan,
zilversmid, vervaardiger van een beker voor
Marlen van Rossem, LUI (1953) 168.

Joncker, Willem,
deurwaarder van de Raadkamer te Venlo, LVI
(1957) 95,100.

Jong Luneau, R.M. de,
commissaris van de N.V. villapark Overbeek
te Velp, LXXIII (1982) 142.

Jong, J.J. de,
dag- en kostschoolhouder te Arnhem, LXVIII
(1974/75) 274.

Jonge, Johan de,
richter van het ambt de Marsch, LX (1961)
110.

Jongkint, dr Gerhard Jacob,
burgemeester van Doesburg, 1713-1715,
1718-1749, LXXV (1984) 113; LXXVII (1986)
100.

Joosten, Ernst,
rentmeester van de commanderie van St. Jan

te Arnhem, XLIII (1940) 171.
Joosten, Hendrik,

klokkengieter, LX (1961) 27,28.
Jordens, boekaank.:

B. Woelderink, Inventaris (van de) archieven
Jordens, LXIX (1976/77) 282.

Jordens, Reyner,
pastoor te Eist, LIV (1954) 78,95.

Jouwer, Salomon de,
burgemeester van Culemborg, XUI (1939)
245.

Julianus, Alexius,
klokkengieter te Geldern, LX (1961) 62.

Jungst, J.P.,
klerk bij het Departementaal Bestuur van de
Boven-IJssel, LXXII (1981) 213.

Junius, dr Willem,
stadssecretaris van Wageningen, LXXII (1981)
155.

Kaarten,
Peutingerkaart en de ligging van Rossum,
vindplaats van gehalveerde Romeinse mun-
ten, LVIII (1959) 115; betrouwbaarheid van
het Itinerarium Antonini, vergelijking met de
Tabula Peutingeriana en het Itinerarium pro-
vinciarum Antonini Augusti, LV (1955/56)
1-20. met afb.; kaart van Gld., vervaardigd ca.
1564 door Christiaan Sgroten, LVI (1957)
212-220; getekende en gekleurde kaart (ca.
1702) van de Geldersche Toren en onderho-
rige landerijen met het wapen van het huis
(Gelderse en Zutphense leeuw), LXVI (1972)
84; vermelding van kaarten met afbeeldingen
van het klooster te Renkum, LXVIII (1974/75)
LVI l. Zie ook: Zutphen, boekaank.; Rijn, boek-
aank.

Kaarten, boekaank.:
R. Schmidt, Die Kartenaufnahme der Rhein-
lande durch Tranchot und v. Müffllng,
1801-1828, l, Geschichte des Kartenwerkes
und vermessungstechnische Arbeiten. Publi-
kation der Gesellschaft für Rheinische Ge-
schichtskunde, XII, LXVIII (1974/75) 282.

Kaelsack (Kailsack), Warner,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)
206.

Kaelsack, Hendrik,
schepen en raad van Zutphen 1513-1539,
LXV (1971) 61.

Kaldenbach, Adam,
schepen van Zutphen van 1660-1670, LXXII
(1981) 159.
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Kaldenbach, Adam,
lid van de Zutphense magistraat 1593-1610,
landschrijver van het graafschap Zutphen,
LXVI (1972) 123.

Kalkar, Hendrik Egher van,
prior van het Kartuizerklooster Monnikhuizen
bij Arnhem, zijn invloed op het ontstaan van
het polderdistrict Veluwe ca. 1370, LXVI 11
(1974/75) 203.

Kamer van Koophandel, te Arnhem.
Zie: Arnhem, Bibliotheken.

Kampen,
bezetting door Duitse troepen in Spaanse
dienst, ontzet van K. in 1578 door Hegeman
en Rennenberg, LXVI 11 (1974/75) 91-93.

Kampen, Sebastiaen Daniels van,
aannemer van de bouw van fortiflcatiën te
Zutphen in 1591, LUI (1953) 150.

Kampen, Wilhelmus Stephanus van,
predikant te Arnhem, LIX (1960) 162.

Kampestein.
Zie: Kempestein.

Kanis, Clara,
abdis van het St. Claraklooster te Wamel,
LXIX (1976/77) 3.

Kapel-Avezaath,
vondst van een bronzen ketel waarschijnlijk
behorend tot de inventaris van het ald. gevon-
den Romeinse schip, LXVI (1972) LVI; LXV
(1971) XXII, XXIII. met afb.

Kappeijne van de Coppello, N.J.B.,
preceptor te Nijmegen, LXVI l (1973) 117.

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië en van
Gelre,

onderwerping van Gelre in 1473, uitbreiding
van zijn titulatuur in oorkonden en brieven,
geen verandering van zijn wapen op zegels,
zijn grafmonument in de O.L. Vrouwekerk te
Brugge met het wapen van Gelre en dat van
Zutphen, LXVI (1972) 43,45. met afb.; zijn
Raadkamers of Hoven in Gelre en Zutphen,
1473-1477; LVI (1957) 45-123. 6 bijl.; regeling
in zijn ordonnantie van 22 april 1474 art. 23 op
de schuldbetaling, enkele voorbeelden van
misstanden, LXIII (1968/69) 53-59.

Karel Martel,
overdracht van goederen te Eist aan bisschop
Willibrord, LIV (1954) 57-59.

Karel V, keizer,
zijn zegels en zijn wapen, een glasraam en
een triptiek te Mechelen met het portret van
de keizer en met o.a. het wapen van Gelre en

dat van Zutphen, LXVI (1972) 46-49,61-64.
met afb.

Karel van Eg mond, hertog van Gelre, graaf van
Zutphen,

zijn verblijf na de dood van zijn vader, hertog
Adolf, aan het Bourgondische hof, beraadsla-
gingen over een Kleefs-Gelderse huwelijks-
verbintenis en over zijn terugkeer naar Gld.,
aanspraken op Gld. door Maxim i liaan van
Oostenrijk, LIX (1960) 54-68 passim; het door
hem gevoerde wapen op een zegel van 1492,
LXVI (1972) 5. met afb.; zijn titulatuur op ze-
gels, zijn wapen (het Gelre-Gullk wapen),
LXVI (1972) 56; een gedicht op hem gemaakt
als hope des Vaderlands, LXI (1962/64)
281-284; ontvangt erfelijk, zonder pacht, de
jurisdictie in Lienden en Driel van de Utrecht-
se St. Paulusabdij, LIX (1960) 41; zijn kanaal-
plan Wageningen-Zuiderzee genaamd de
"Nyhe Rijn", LIV (1954) 281-290.

Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van
Zutphen,

zijn houding en politiek in het graafschap
Zutphen ten aanzien van kerk en godsdienst
in de beginfase van de vroege Reformatie
1525-1538, LXXI (1980) 55-67. met afb.

Karel van Egmond, hertog van Gelre, graaf van
Zutphen,

zijn portret in het Gemeentemuseum te Arn-
hem, beschrijving van dit copie-portret, de
vermoedelijke vervaardigers ervan, schenking
van dit portret aan het Gemeentemuseum in
1920 door een nakomeling van een bastaard-
zoon van hertog Karel, de mogelijke vervaar-
diger van het oorspronkelijke portret, munten
met zijn beeltenis, beeltenissen van hertog
Karel en zijn echtgenote in niet meer bestaan-
de kerkramen, gravures en verloren gegane
portretten, LIX (1960) 139-147. met afb.; zijn
testament gemaakt op 30 juni 1538, zijn af-
stammelingen, 2 stamtafels, L (1950) 23-53;
LVI (1957) 198-211.

Kasteele, P.L. van de,
secretaris van de Sectie van Wetgeving en
Algemeene Zaken uit de Staatsraad, LXX
(1978/79) 120.

Kastelen, boekaank.:
Adolf Kaul, Geldrische Burgen, Schtösser und
Herrensitze. Veröffentl. des Hist. Vereins für
Geldem und Umgegend, 76, LXIX (1976/77)
282; W.G. Hofker, A. en E.J. van Ebbenhorst
Tengbergen, Kastelen in Oost-Gelderland, De
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Gelderse Bloem, LXVIII (1974/75) 283.
Kat, Otto Jansen de,

schout der heerlijkheden Lede, Lienden en
Oudewaard, LIX (1960) 45,46.

Keent,
verhouding met Balgoij in jurisdisch en kerke-
lijk opzicht, UV (1954) 147. Zie ook: Balgoy.

Keersemaker, Hendrik,
rector van de St. Anthonisvicarie te Nederas-
selt, LXVIII (1974/75) 135.

Keien, Otto,
schepen en raad van Zutphen van 1506-1548,
LXV(1971)61.

Keijenberg,
goed onder Renkum, LXVII (1973) 17.

Keldermans, Marcelis,
'directeur van de fortificatiên des furstendoms
Gelre', LUI (1953) 153.

Kelffken, dr Johan,
raad in het Hof van Gelre en Zutphen, gecom-
mitteerd tot bijwoning van het Appellationsge-
richt van Zutphen in 1643, LXVI (1972) 123.

Kelffken, Everhard,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Kelffken, Johan,
schepen van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Kelreweert, Diderick,
landdrost van Zutphen en richter te Doesburg
in 1389, LX (1961) 122.

Kemerlinck (de Alten), Theodoricus,
zijn rekenboek (1477-1483), bijgehouden
voor Walraven van Wamell, pastoor te Arn-
hem, UX (1960) 168,177.

Kemp, Jacob (de),
schout van Gorinchem, ontwerper van een
gedeeltelijke fortiflcatie van Zutphen, in
1592-1595 verwezenlijkt, Uil (1953) 149.

Kemperberg, De, landgoed bij Arnhem,
kleinschalige ontginningen in de 19e eeuw
door J. Backer, LXXIV (1983) 116.

Kempestein,
buitenverblijf tussen Wiel en Maurik in bezit
van mr Johan Schas, LXV (1971) 22. * per
abuis daar genoemd: Kampestein.

Kempinck, Bemard,
landmeter van het vorstendom Gelre en graaf-
schap Zutphen, opgevolgd door Nic. van
Geelkercken, LXVI (1972) 38.

Kempinck, Reinier,
rentmeester van de commanderie van St. Jan
te Arnhem, XLJII (1940) 173.

Kempis, Johan a (van Kempen),
de eerste prior van het klooster Mariëndaal of
Mariënborn bij Arnhem en van het klooster
van Sint Maria in Bethanië eveneens bij A.,
LXXIII (1982) 168; LXVII (1973) 51.

Keppel, Herman van,
beleend in 1382 met de hoge heerlijkheid
Wolfswaard als een "borchleen Ter Horst" van'
de bisschop van Utrecht, XLIX (1949) 49.

Keppel, Johan van,
scholtis van Meerde, zijn aankoop van land in
1663 van het convent St. Hieronymusberg te
Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 221.

Keppel, Johan van, heer van Ampsen,
overi. 1546, schout van Zutphen 1532-1538,
landdrost van Z. 1540-1546, zijn poging in
1541 om de bewoners van de stad aan te
sporen tot betaling van schatting aan hertog
Willem van Kleef, LXV (1971) 66,67.

Keppel, Joost van, graaf van Albemarie,
zijn schenking in 1713 van 2 zilveren avond-
maalsbekers aan de kerk te Warnsveld, XLVIH
(1946) 192.

Keppel, Jurrien van,
drost van Terborg, afgevaardigde om te on-
derhandelen in 1589/1590 over de
contributiën te Rees, LXXVIII (1987) 50,63.

Keppel, Jurrlën van,
in 1596 en 1603 rechter in het Appellationsge-
richt van Zutphen, LXVI (1972) 116,120,124.

Kerckhoff, Johan van,
aardewerkfabrikant te Arnhem (1760-1770), U
(1951) 12,13.

Kerk-Avezaath,
vondst van diverse fragmenten Romeins
aardewerk en van enkele complete Karolingi-
sche potten, LXVI (1972) LVI.LVII.

Kerkdriel,
schenking van avondmaalszilver door Corne-
lia Ceporinus voor de Hervormde gemeente
in 1723, LXII (1965-67) 255-261. met afb.;
bouwgeschiedenis der Ned. Herv. kerk, op-
gravingen, vondst resten van een klokkengie-
terij en van een ouder kerkgebouw, U (1951)
41-45. met afb.; L (1950) XXX; terugkoop van
de in 1944/45 ontvreemde 18e eeuwse
avondmaalsbekers, LXI (1962/64) XLVI.

Kerken, boekaank.:
P. Noordeloos, Restitutie van kerken in den
Franschen tijd, XLI (1938) 391,392.

Kerken-rekenkamer,
ingesteld in 1580 voor het inventariseren van
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geestelijke goederen, opgeheven in 1581,
LXVIII (1974/75) 199.

Kerkenhof, woerd De.
Zie: Hessen.

Kerkhove, M.C.J. van de,
arts te Velp, LXXIII (1982) 122.

Kerksieraden,
toestemming tot verkoop daarvan in 1609
voor het klooster Bethlehem bij Doetinchem,
LXI (1962/64) 184.

Kerpen, Luoie van,
abdis van de St. Vttusabdlj te Hoog-Elten,
LXVII (1973) 12.

Kerskorff, Johan,
getuige bij een overdracht van geld uit de tol
van Nijmegen aan hertog Adolf, zijn familie
stichtte een kapel in het Dominicanenklooster
te N., LXIX (1976/77) 66.

Kerskorff, Lambertus,
prior van het Dominicanenklooster te Nijme-
gen, LXIX (1976/77) 60,66.

Kerstkens, Hendrik,
pastoor te Almen, zijn houding ten tijde van
de Reformatie, LXI (1962/64) 192,193.

Kervenhem, Zweder van,
proost te Zutphen, schenking van zijn boeken
(handschriften) en een miskelk in 1547 aan
het St. Agnletenklooster te Arnhem, LXVII
(1973) 76.

Kerventhelm, Gerrit van,
afgevaardigde om te onderhandelen In
1589/1590 over de contributién te Rijnberk,
LXXVIII (1987) 37,63.

Kessel,
Kreis Kleve. Zie: 's-Gravendaal.

Kessel.
de uithof St. Ursula bij K. in bezit van de abdij
Mariênweerd, LVI (1957) 181.

Kessel, Egon van,
tynsheer van de grote en kleine tyns te Beusi-
chem, LXV (1971) 22.

Kessel, Gerard van,
collator van de vicaris van Onze Vrouwe ter
nood Gods in de kerk van Beusichem, LXV
(1971) 22.

Kessel, Jacob van,
tynsheer van de grote en kleine tyns te Beusi-
chem tezamen met Aert Schoock,
burgemeester van Zaltbommel, LXV (1971)
22.

Kesteren,
Ned. Herv. kerk, bouwgeschiedenis, opgra-

vingen, vondst resten van een klokkengieterij,
LI (1951) 45-50. met afb.; middeleeuwse
vondsten, waaronder een fragment van een
steen van Franse kalksteen met inscriptie,
LXIV (1970) XUI; sporen van bewoning in de
Bronstijd, LXIV (1970) XXI; ontdekking van
twee ca. de 2e eeuw te dateren graven met
bijgaven, LXIV (1970) XU.XLII. met afb.; ont-
dekking van Romeinse gmven, LXIII (1968/69)
XXXVIII; archeologische vondsten, LVII (1958)
XIII; opgraving van een hitstenen en houten
kerk bij afbraak huidige Ned. Herv. kerk, L
(1950) XXX; vondsten van Romeins en In-
heems aardewerk, LXVI (1972) UII.LJV; resten
van bewoning uit de Romeinse tijd, diverse
Romeinse en inheemse vondsten, LXV (1971)
XXI .XXII.

Kesteren, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 18,21.

Kesteren, Klaarbank,
samenstelling gericht, rechtspraak, LVIII
(1959) 129-140 passim.

Ketjen (Ketlen), Henrick,
provisioneel regent en richter van
Doetinchem, LXXII (1981) 152.

Kettel van Dulsburg, Johan,
subaltern scholtis van het scholtambt Lo-
chem, LXXII (1981) 179,188.

Ketterij.
Zie: Godsdiensttroebelen.

Keulen,
cisterciënserklooster St. Apern en St. Bartho-
lomaus, Barthel Bruyn, vervaardiger van een
schilderstuk afkomstig uit dit klooster, UX
(1960) 144.

Keulen, Apostelenstift,
overdracht van de hof Silvolde door het stift
aan het klooster Bethlehem bij Doetinchem in
1229, LVIII (1959) 43,44,46,66.

Keulen, boekaank.:
Friedr. Wilh. Oediger, Die Erzdiözese Köln um
1300. Erstes Heft. Der Uber Valoris. Publika-
tionen der Gesellschaft für Rheinlsche
Geschlchtskunde, XII, Erlêuterungen zum
geschlchtlichen Atlas der Rheinlande. Neun-
ter Band, LXIV (1970) 196-199; Friedr. Wilh.
Oediger, Die Erzdiözese Köln um 1300. Zwei-
tes Heft. Die Kirchen des Archidiakonates
Xanten. Publikationen der Gesellschaft für
Rheinische Geschichtskunde, XII. Eriauterun-
gen zum geschichtllchen Atlas der Rhein-
lande. Neunter Band, LXV (1971) 197-199.
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Kevlaer, Thilman,
deurwaarder Gelderse Raadkamer te Arn-
hem, LVI (1957)61.

Keyser, Cornelis de,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Kieftskamp,
goed onder Vorden, XU (1938) 208,209.

Kilbergen, goed onder Brummen,
leenroerig aan de abdij van Elten, LXVII
(1973) 80.

Kllder,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117.

Kinsbergen, J.H. van,
admiraal, oprichter van het Instituut van oude
en nieuwe talen, kunsten en wetenschappen
en de daarmee in verband staande Latijnse
school te Elburg, het onderwijs ald. uit de
verslagen van 1821,1827,1841 van de hoofd-
inspecteur Wijnbeek, LXVIII (1974/75) 251,
258,275,281; en zijn verslagen van 1834 en
1849, LXVII (1973) 111,112,121.

Kirckhoff, Arnt van der,
richter te Pannerden en Millingen, LVI (1957)
41,42.

Kirckhoff, Johan van der,
ambtman, rentmeester en richter in de heer-
lijkheden Bylandt en Millingen, LVI (1957) 41.

Kist, Ewaldus,
pred. te Arnhem, één der oprichters van het
genootschap "Prodesse Conamur", ald., XLI
(1938) 155.

Kistemaker, Hendrik,
bedienaar van de wederdoop, LXXI (1980) 63.

Kisveld, buurschap onder Neede,
vondst van een fragmentarische pot, beho-
rend tot de Trechterbekercultuur, LXV (1971)
XIV.

Klaarbanken,
klaarbank op de Praest bij Arnhem, het functi-
oneren ervan en de procesgang, XLVII (1944)
1-20; Engelanderholt bij Beekbergen, LVI 11
(1959) 136,140; LXVI (1972) 108-110, 112;
Neder-Betuwse klaring, LVI 11 (1959) 129-140;
klaring of appelrechtspraak te Nijmegen, Lll
(1952) 38; LUI (1953) 82-87; klaarbank te
Bergharen, Lll (1952) 38-57 passim; UV
(1954) 50-56; LVI 11 (1959) 136; klaarbank te
Wamel, Lll (1952) 51-57; klaarbanken te Kes-
teren en te Zoelen, LVI 11 (1959) 129-140 pas-
sim; Appellationsgericht van het graafschap
Zutphen, LXVI (1972) 107-122; Baer en Lat-
hum, een voorbeeld van exemptie van de

landsvorstelijke klaring, LXVI (1972) 109,110.
Klarenbeek, landgoed bij Arnhem,

ontginningen in de 19e eeuw door J. baron
van Pallandt van Watfort, LXXIV (1983) 117,
118.

Klarenbeek, W.M.P.,
wethouder te Nijmegen, daarna in 1944/45
burgemeester van Gendringen, LXXVI (1985)
122,123,145,146.

Kleef, boekaank.:
Klaus Flink, Kleve im 17. Jahrhundert, Studiën
und Quellen 2. Teil (1640-1666), Schriftenrei-
he des Stadtarchivs Kleve 1, LXXI (1980)
232-235.

Kleef, boekaank.:
Klaus Flink, Kleve im 17. Jahrhundert, Studiën
und Quellen 3. Teil (1667-1688), Schriftenrei-
he des Stadtarchivs Kleve 2, LXXI l (1981)
232-234.

Kleef, boekaank.:
K. Schultz, E. Wisplinghoff e.a., Soziale und
wirtschaftliche Bindungen in Mittelalter am
Niederrhein, Referate der 1. Niederrhein-Ta-
gung des Arbeitskreises niederrheinischer
Kommunalarchivare, Schiftenreihe des Stads-
archivs Kleve 3, LXXI 11 (1982) 202-204.

Kleef, boekaank.:
F. Weinforth, Studiën zu den politischen
Führungsschichten in den klevischen Prinzi-
palstadten vom 14. bis 16. Jahrhundert.
Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur Bd
2, LXXV (1984) 187,188.

Kleef-Mark, boekaank.:
Wolf-Rüdiger Schleidgen, Kleve-Mark Urkun-
den 1223-1368. Regesten des Bestandes
Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfali-
schen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf. (Ver-
öffentlichungen der staatlichen Archive des
Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe C: Duel-
len und Forschungen, Band 13), LXXV (1984)
183-187.

Kleef, land van,
twee reisjes gemaakt door een Utrechts ge-
zelschap door Gld. en het land van Kleef in
1720 en 1721, LXVII (1973) 123-147.

Kleef, heren en graven van,
hun genealogie met wapenafbeeldingen door
Gert van der Schuren ca. 1475, LXVI (1972)
59; afstamming van de graven van Kleef, 1
bijl. met hypothetische afstammingstabel,
XLVIII (1946) passim. Zie ook: op de voorna-
men.
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K zie ook C

Kleeft, Jan van,
gerichtsbode te Nederhemert, zijn aanteke-
ningen in het weet- of giedeboek, 1747-1761,
LXV (1971) 84,92,114.

Klein, Huibert Anthonie de,
zilversmid te Tiel, ontduiking van wapendienst
ald. in 1809 door vestiging te Nijmegen, LXI
(1962/64) 275,276.

Klerck, dr Coenraedt,
raadsecretaris van Nijmegen, secretaris van
de Staten en van Gedeputeerden van het
kwartier van N., tolschrijver van de Stads
Rijkse tol te N., LXXV (1984) 124-129 passim;
LXIX (1976/77) 124-155 passim; LXXII (1981)
150-169 passim.

Klokken.
Zie: Uurwerken.

Klokkengieters,
leden van het klokkengietersgeslacht Van
Trier en hun werk. Zie: Trier, geslacht van.

Klooster l en II,
2 boerderijen in de buurschap Gander (Gaan-
deren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Klooster,
2 hofsteden onder Hulsbergen in de nabijheid
van de vroegere conventsgebouwen van H.,
LXVIll (1974/75) 213-215.

Kloosterrade, abdij.
Zie: Rolduc.

Kloosters.
Zie: Germania Sacra, boekaank.

Kloze, A.G.,
lector-chirurgijn te Zutphen, lid van de Com-
missie van Geneeskundig Onderzoek en
Toeverzicht, LXIX (1976/77) 208,214.

Knijfheze,
buurschap onder 's-Heerenberg, LVIII (1959)
3.

Kniphees, hof,
in bezit van de domproost te Utrecht, XLVIII
(1946) 62,64,74.

Knippenborch, Dirck van der, knape,
getuige bij het maken van het testament van
hertog Karel van Egmond in 1538, L (1950)
24.

Knippenborch, Rutgervanden,
dijkgraaf van Veluwe, LVII (1958) 163.

Knoops, Hendrik Gijsbert,
apotheker te Arnhem, lid van de Arnhemse
Commissie van Geneeskundig Bestuur, LXIX
(1976/77) 214.

Knuve, Willemte(n),

rentmeester van Zutphen, LXV (1971) 52,69,
71,77.

Kobelentz, Jan, (ook gen. van Covelen, Conflu-
entius, van Coblentz),

orgelmaker te Amsterdam, opgave van nieu-
we orgels of verbouwingen door hem gedaan
tussen 1511 en 1542 in verschillende steden,
een aanbevelingsbrief voor J.K. d.d. 29 jan.
1523 geschreven door Anthoin Ridler, orga-
nist van hertog Karel van Gelre, aan de stad
Zutphen voor de vervaardiging van een orgel
in de Grote Kerk ald., LXXI (1980) 214-216.

Kochius, Franciscus Jacobus,
hoogleraar te Harderwijk, LXI 11 (1968/69)
100,101.

Koelhoff, Johan,
kroniekschrijver, LXVI (1972) 20.

Koens, C.,
plaatsvervangend scholtus te Wijchen, LXIV
(1970) 135.

Koet (Cooth), Gaert (Cornelis) van,
scholtis van Ermelo, in 1586 ondergedoken
op kasteel de Cannenburg, LXX (1978/79) 60,
61,76,77.

Koker, F.C.W.,
voorzitter van een commissie tot oprichting
van een landbouwschool te Wageningen,
LXVIll (1974/75) 177.

Kolve, Johannes,
proost van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 26.

Komedie.
Zie: Gelre, Gelderland, boekaank.

Koningsveld, proosdij bij Delft,
behoorde tot het bezit van de abdij Mariën-
weerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Koningswegen.
Zie: Wegen.

Koorbanken,
de Gelderse bloem op misericorden van koor-
banken uit ca. 1420, ontdekt bij de restauratie
van de St. Maartenskerk te Zaltbommel, LXXII
(1981) 225-227.

Kootwijk,
voortzetting onderzoek naar een vroeg-mid-
deleeuwse nederzetting in het Kootwijker-
zand, LXIV (1970) XLV; vondst van aarde-
werkschetven en sporen van een vroeg-mid-
deleeuwse nederzetting in het Kootwijker-
zand, LXIV (1970) XLJII.XLIV; archeologische
vondsten, XLVIII (1946) XXXIV.
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K zie ook C

Kootwijk, goed onder Raalte,
tienden van dat goed in bezit van het geslacht
Van Apeldoren, LVII (1958) 146.

Kops, Jan,
commissaris van de landbouw van het depar-
tement van de Rijn, benoemd in 1800, zijn
inzet bevorderde de bemoeiing van de over-
heid met de landbouw, LXXIV (1983) 112.

Kornput, Johan van den,
veldoverste in het Staatse leger, zijn verdedi-
ging van Steenwijk in 1580, LXVIII (1974/75)
103,104.

Kortenberg,
goed onder Renkum, LXVII (1973) 17.

Kortenoever, goed onder Brummen,
verkoop van een deel van dit goed door Mar-
griet van Apeldoren tot Duistervoorde wed.
van Rutger van den Knippenborch aan provi-
soren van het St. Christophorusgilde te
Zutphen, LVII (1958) 164.

Koster, Andries,
tabakskoper, één der oprichters van de Bra-
bantse afdeling van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen te Bergen op Zoom, LXXII
(1981) 199,200.

Koyman, Adriaan,
schout van Buren, XLII (1939) 244.

Kraaien stein.
Zie: Crayestein,

Krab, Joachim,
prior van de commanderie van St. Jan te
Arnhem, XLIII (1940) 171.

Kramer, Heinrich,
één van de schrijvers van het boekje "Heksen-
hamer" of'Malleus Maleflcarum", LXXII (1981)
47.

Kranenburg (Dld.),
altaarretabel in de Stiftskerk eind 14e begin
15e eeuw mogelijkerwijs van Maelwael, UV
(1954) tussen 180 en 181.

Krecken, F.W.C.,
leraar wiskunde te Nijmegen, LXVII (1973)
117.

«reenen, J.J.,
1813-1891, conrector te Doesburg, later rec-
tor te Harderwijk en Nijmegen, in 1863 Inspec-
teur van het lager onderwijs in Overijssel,
vanaf 1880 in de 4 noordelijke provincies,
LXVIII (1974/75) 281; LXVII (1973) 117.

Kreinck. Zie: Kreynck.
Kretschmer, Hendrik Paul,

vanaf 1813 directeur van en docent aan het

Wis- en Aardrijkskundig Instituut te Zutphen,
tevens arrondissementsijker en landmeter te
Z., oprichter van een natuurkundig genoot-
schap ald., LXXVI (1985) 62-74 passim; zijn
familie, zijn lezingen voor Zutphense genoot-
schappen, zijn gedichten en blijspel voor het
gezelschap dames vergaderend onder de
naam "Koffij-patrouille", LXVI (1972) 237-268.
met afb.; vanaf 1817 leraar wiskunde aan de
Latijnse school te Z., overl. in 1827, LXVIII
(1974/75) 253,255,280.

Kretschmar van Veen, Jhr Jacob Adriaan von,
lid van de Ridderschap van Gld., LXXII l (1982)
120.

Kreynck (Kreinck), Gerit,
schepen en raad van Zutphen 1527-1540,
LXV(1971)61.

Kreynck (Kreinck) Gerrit,
rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer,
betrokken bij een proces voor het Appella-
tionsgericht van Zutphen in 1603, LXVI (1972)
123,124.

Kreynck tot de Beele, Gerhard,
schepen-richter van Zutphen, LXXII (1981)
159; burgemeester van Z. van 1642-1691,
vervaardiger van extracten van stadsrekenin-
gen, LXXII (1981) 3,42; rechter in het Appella-
tionsgericht van Zutphen in 1671/72, LXVI
(1972) 121,122.

Kreynck, Hendrik,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)
206-208.

Kreynck, Jasper,
scholtis van Zutphen, LXVI (1972) 108.

Kroets,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Kronenberg, J.F.C.,
pred. van de Waalse gemeente te Arnhem,
LXXI (1980) 156,157.

Kronieken,
kroniek van Amdt toe Boecop betreffende het
relaas over de dood van Karel van Egmond,
hertog van Gelre, LVI (1957) 199,204,205}
gedeelte van een kroniek van Theodericus
Pauli (Chronicon Hollandiae) betreffende de
abdij Mariënweerd met o.a. grafschriften op
grafstenen van abten, LVI (1957) 195-197;
Gelderse kroniek te München, vergelijking
met andere Gelderse kronieken, UV (1954)
313-332; een onbekende kroniek van Willem
van Berchen, ook gen. Wilhelmus Stephani
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de Berchen. Vergelijking fragment tekst Keul-
se kroniek en de Gelderse kroniek van Van
Berchen betreffende een proces tussen Her-
wen en Aerdt en Nijmegen, LUI (1953) 81-89;
tekst Gelderse kroniek te München, vergelij-
king met andere Gelderse kronieken, LI l
(1952) 185-210; beschrijving in verschillende
15e, 16e en 17e eeuwse kronieken van de
varianten betreffende de Gelderse bloem
(esculus of mispelbloem) in het oudste Gel-
derse wapen, LXVI (1972) 1-37 passim, met
afb.

Kronieken, kroniekje van Herwen,
15e en 16e eeuwse aantekeningen met gege-
vens over Herwen en Nijmegen, ontleend aan
een missaal berustend in de Atheneumbiblio-
theek te Deventer en afkomstig van de kerk
van Herwen, LXXV (1984) 85-90.

Kronieken.
Zie ook: Willem van Berchen; Jean Froissart;
Tiel, boekaank.

Kroon, J.H.,
1804-1881, leraar te Zutphen, in 1847 school-
opziener, in 1857 inspecteur voor het lager
onderwijs in Gld., LXVIII (1974/75) 281; LXVII
(1973)118,122.

Kruijff, M.G. de,
burgemeester van Ermelo, eind 1944 waarne-
mend griffier en vanaf 5 maart 1945 griffier
van het tijdelijk provinciaal bestuur te
Lochem, LXXVI (1985) 119,124,129,140.

Kruijnen, Anna,
procuratrix van het O.L. Vrouweklooster te
Renkum, LXVII (1973) 15.

Krume,
goed onder Tonden, LXII (1965/67) 210-219
passim.

Kueninck.
Zie: Coninck, Jan Hermensz.

Kuik, Andreas van,
bisschop van Utrecht, LVIII (1959) 63.

Kuser, Bemdt,
tot 1543 schepen en raad van Zutphen, LXV
(1971) 68.

Kuyck, Arnoldus,
schoolmeester te Doesburg, aanhanger der
Reformatie, in 1529 terechtgesteld, LXXI
(1980) 66,67.

Kwadenoord,
goed onder Renkum, LXVII (1973) 17.

Kwartierslieden.
Zie: Gemeenslieden, gemeensmannen.

Kye, mr Willem,
secretaris Gelderse Raadkamer te Arnhem,
LVI(1957)61.

Kynt, Gijsbert,
procureur van de "gouvernanciën" van het
kwartier van Arnhem en de Veluwe, LVI (1957)
69.

Laag-Keppel,
vondst ijzeren speerpunt, LIV (1954) XXXI.

Laag-Soeren, boekaank.:
F. van Zadelhoff, Dieren, Spankeren en
Laag-Soeren in vroeger tijden, LVII (1958)
262.

Laak, dr W.F.C, van,
bibliothecaris der O.B. te Arnhem, XLI (1938)
109-110.

Laar, goed het,
te Almen, inkomsten daaruit voor de St. Antc-
nius-vicarie van de kapel te Harfsen, LXI
(1962/64) 188; XLII (1939) 150.

Laer, Cornelis van,
schepen van Buren, XLIX (1949) 203.

Laesbeek, hoeve.
Zie: Biezebeek.

Laet, geslacht De,
genealogische gegevens, hun handelsbetrek-
kingen, LXX (1978/79) 82-93 passim.

Laitzfort, hof,
bij Bierten onder Xanten.in bezit van Herman
van Apeldoren tot Duistervoorde, in 1484
landrentmeester van Kleef, LVII (1958) 156,
157.

Lalaing, George van, graaf van Rennenberg,
stadhouder van Friesland, Groningen, Dren-
the en Overijssel, het ontzet van Kampen In
1578 tezamen met Hegeman, 92,93; het ont-
zet van Deventer, 95,97; zijn overgang naar
Spaanse zijde. LXVIII (1974/75) 92,93,95,97,
100.

Lalaing, Karel graaf van,
vervangt als gouverneur der Nederlanden de
hertog van Savoye 1557-1558, zijn briefwisse-
ling met de hertog van Savoye en de graaf
van Horn of Hoorne, Uil (1953) 244-247,268.

Lamberts, Jacobus,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Lamsweerde, Gerrit Willem Joseph van,
burgemeester van Zutphen, vertegenwoordi-
ger in de Nationale Vergadering, één der
eerste katholieken op een bestuurlijke post,
LXX (1978/79) 174; oud intendant-generaal
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van koning Lodewijk Napoleon, zijn brieven
om O.G.W.J.van Hackfort tot ter Horst aan te
sporen om te promoveren aan de hogeschool
van Harderwijk, LIX (1960) 199-201; zijn be-
trokkenheid bij de feestelijkheden in 1795
rond de vrijheidsboom op de Kruismarkt te Z.,
XLVIII (1946) 243,245.

Lamsweerde, dr Jan Georg van,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
110,111,113.

Landbouwgeschiedenis, boekaank.:
H.B.M. Essink, Het Land van Cuyk tussen 20
april 1308 en 31 december 1639. Een bijdra-
ge tot de landbouwgeschiedenis. Anna van
Egmond reeks nr. 3, LXVI (1972) 282-285.

Landbouwhogeschool teWageningen,
haar ontstaan, van gemeentelijke landbouw-
school in 1873 tot Landbouwhogeschool in
1918, LXVIII (1974/75) 173-194. met afb.

Landweren,
wachtplaatsen in Gld., opsomming van land-
weren in de kwartieren van Nijmegen, 91;
Arnhem, 92-94; Zutphen, 94-100; het woord
"landweer" in verschillende betekenissen,
101-107; XLV (1942) 89-107; de betekenis
ervan, de landweren in de 3 Kwartieren naar
de aant. van Jhr mr Th.H.F. van Riemsdijk,
XLVI (1943) 41-45.

Langebeek, Albertus,
pred. te Arnhem, één der oprichters van het
genootschap "Prodesse Conamur" ald., XLI
(1938) 155.

Langefelt, Peter van,
raad en rekenmeester van Gelre, deze ont-
vangt in 1483 opdracht tot het bijeenbrengen
van privileges van Gelre, LVIII (1959) 148.

Langen, Theodoricus,
onderpastoor te Terborg, LXIX (1976/77) 107.

Langenberg, Jan Derk,
heer van de Ehze, erfmarkerichter van de
marken Almen en Harfsen, XLII (1939) 176.

Langerak (Langhara),
buurschap bij Doetinchem (?), toponymie,
LVIII (1959) 2,3.

Langius, Josephus,
hoogleraar te Freiburg, zijn leerboek over de
prosodie, LXXVII (1986) 71,82.

Langlois van den Bergh, A.W.,
substituut-commissaris van het B.A.B.
(Bureau Afvoer Burgerbevolking), LXXVI
(1985)141.

Lannoy, Boudewijn de,

heer van Solre, raad en kamerling van de
hertog van Bourgondië, in 1473 benoemd tot
gouverneur en kapitein van Zutphen, gouver-
neurvan Hattem (1475), LVI (1957) 51,75,76.

Lansinck, Gerart,
rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen in 1603, LXVI (1972) 120.

Lanxmeer,
parochiekerk gewijd aan St. Jan de Doper in
1826 afgebroken, LI (1951) 151.

Laon, abdij van St. Maarten,
moederklooster van de abdij Mariënweerd
onder Beesd, LVI (1957) 181,182.

Lare, de,
tynsplichtig goed in de buurschap Wenum
onder Apeldoorn, XLII (1939) 39.

Laren (Gld.),
schenking aan de GAS. van archeologische
vondsten, LIX (1960) XXV.

Larikgut,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Larink (Leerink), hoeve onder Borculo,
pastorie en kosterij van Eibergen ontvangen
tot in 1646 inkomsten uit deze hoeve, LXVI l
(1973) 28.

Larkerhoeve,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147,219.

Lathum.
Zie: Baer en Lathum.

Lathum, huis,
tot ca. 1410 in bezit van het geslacht Van
Baer, vervolgens de geslachten Van Mont-
foort, Van Petershem, Dobbelstein, Mohr van
Waldt, Van Rossem, Van Isendoorn è Blois,
Van Westerholt, de staat van het huis in de
18e tot in de 20ste eeuw, LXVI (1972)
101-106. met afb.

Lathum, geslacht Van,
genealogie, LXIV (1970) 66,67.

Latijnse scholen,
ontwikkelingen binnen het onderwijs aan de
Gelderse Latijnse scholen in de 17e en 18e
eeuw met name de uniformering van lespro-
gramma's en leerboeken, 4 bijl., overzicht van
geraadpleegde reglementen, overzicht van
geraadpleegde oraties van Latijnse leerkrach-
ten, modelrooster van de grotere Latijnse
school in Gld., overzicht van de "Auctores"
vermeld in 25 reglementen, LXXVII (1986)
68-91. Zie ook: Onderwijs.

Latijnse scholen, boekaank.:
R. Bastiaanse, H. Bots, M. Evers, Tot meesten
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nut ende dienst van de jeught. Een onderzoek
naar zeventien Gelderse Latijnse scholen ca.
1580-1815, LXXVI (1985) 165-168.

Laurentius, St.,
patroonheilige van de kerk in Varsseveld ca.
midden 16e eeuw, LVIII (1959) 55-58,65,66.

Laurillard gen. Fallot, Georgius Jacobus,
pred. te Huissen, zijn schenking van een
torenklok in 1771, XLIX (1949) 264.

Lauwart, Baudeken,
heerlijkheid en goed van Balgoij en Keent
door hem gekocht in 1367 van Dirk van Horn,
Uil (1953) 9.

Lawick, huis de,
onder Wageningen, in bezit van de geslach-
ten Van Lawick, Van Haersolte tot Zuythem,
Van Wijnbergen tot Glinthorst, Van Renesse,
d'Aulnis de Bourouill, ca. 1833 afbraak van
het huis, Lll (1952) 115-118.

Lawick, geslacht Van,
afkomstig uit de Over-Betuwe, het stamhuis
"die alde Lauwick" was gelegen in het kerspel
Eist, genealogische gegevens, Lll (1952)
115-117.

La(u)wick, Arnold van (der),
stichter van een vicarie op het St. Petrus-al-
taar in het gasthuis te Eist, LIV (1954) 77.

La(u)wick, Eliasvan (der),
kanunnik-pastoor te Eist, LIV (1954) 68.

La(u)wick, Gossen (Goswin) van (der),
drost van Bredevoort, rechter in het Appella-
tionsgericht van Zutphen in 1596 en 1603,
LXVI (1972) 116,120,124.

La(u)wick, Hessel van (der),
provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 146,155; in 1695 bezitter van huis
Hoekelum, XLIII (1940) 244.

Lebuinus, St.,
zijn missie in Wilp en Deventer, de Lebuinus-
bijbel en de Lebuinuskelk, LXII (1965/67)
85-87. met afb.

Lede en Oudewaard, hoge heerlijkheid,
jurisdictie, LVII (1958) 21; LIX (1960) 46-48.

Leechwater, Jan Adriaensz.,
waterstaatkundige, XLVIII (1946) 219-222. Zie
ook: Culemborg.

Leegpoel, (Laagenpoel), huisde,
onder Rumpt, leen van de heren van Asperen,
vóór 1728 in bezit van de geslachten Hol, Van
Erp, Van Els, 131-133; rechtspositie van de L.
in 1728, 133-136; in bezit van het geslacht
Van Doeland van 1728-1808, 136-143; be-

schrijving van het wapen Van Doeland, 144,
XLIV (1941) 131-144.

Leemcuyl, havezate de L.,
te Hengelo, eertijds bewoond door Ch rist off er
van Munster en zijn echtgen. Judtt van Ker-
venheim, huis verwoest tijdens oorlogshande-
lingen in de 17e eeuw, LVII (1958) 232.

Leen, Gerhard,
rector Latijnse school te Lochem, LXI
(1962/64) 213.

Leen, Laurens,
zijn aanstelling tot stadsschoolmeester te
Lochem in 1766, LXI (1962/64) 213-218.

Leengoederen,
verkoop van, kasteel Bulckesteyn te Deil, een
leengoed van het Huis Van Egmond, proce-
dure van de verkoop van het leenrecht in
1605 aan Philips graaf van Hohenlohe-Lan-
genburg, XLli (1939) 67-78.

Leeng raven,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 212.

Leenkamer van Gelderland,
gedurende de Franse bezetting 1672-1674,
LXVIII (1974/75) 166.

Leenrecht,
geschiedenis van de leenverhouding van
Gelre tot het Duitse Rijk, memorandum betref-
fende de rechten van de Rooms-Koning op
Gld. (1493), LV (1955/56) 188-192; beslissing
Gelders leenhof over de belening van de
heerlijkheid Gendringen en Etten aangaande
de erfgenamen van Oswald III graaf van den
Bergh, een geschil daarover vanaf 1712-1784,
LV (1955/56) 181-185.

Leenstelsel,
opsomming van Blankenbergse en Gelderse
leenheren en leenmannen van de 11e-19e
eeuw met betrekking tot de jurisdictie van
Varsseveld en Silvolde, LXI (1962/64) 1-68.

Leerdam,
Comelis Jansenius ald. geboren in 1585, niet
in Acquoy zoals wel wordt verondersteld,
LXXVI (1985) 48-55. Zie ook; Jansenius.

Leesten,
buurschap onder Warnsveld, het leengoed
Hoenekink ald., XU (1938) 202,203.

Leesten, Gijsbert van,
keurmeester van de Veluwe, in 1598 door het
Hof en Rekenkamer belast met het inwinnen
van informatie ter voorkoming van bos- en
heidebranden en zandverstuivingen op de
Veluwe, 153; het uitgebrachte rapport,
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162-164. LXXVI (1985) 153,162-164.
Leeuwen,

gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 134.

Leeuwen, Aert van,
rentmeester der Culemborgse goederen in de
Neder-Betuwe, LXVI (1972) 223.

Leeuwen, G.J. van,
in 1792 preceptor van de Latijnse school te
Zutphen, LXVIII (1974/75) 280.

Leeuwen, Joannes van,
rector van de O.L. Vrouwevicarie te Leur,
LXVIII (1974/75) 134.

Leeuwen, mr Johannes Diederik van,
ontvanger-generaal der gemeene middelen te
Tiel, één der oprichters van het genootschap
Ter Navolging" met als doelstelling de bevor-
dering van het stichten van begraafplaatsen
buiten de stadskernen, XLV (1942) 201.

Leeuwens, dr Jacob,
stadssecretaris van Nijmegen (1652-1668) en
secretaris van Gedeputeerde Staten van het
kwartier van N., LXXII (1981) 150,158. Zie:
rectificatie, LXXV (1984) 128.

Leeuwens, Jacob,
burgemeester, schepen en raad van Nijme-
gen (1637-1674), LXXV (1984) 128.

Leeuwens, Johan,
zoon van dr Jacob, stadssecretaris van Nij-
megen (1668-1675), LXXV (1984) 125,128.

Leiden, Universiteit,
aankoop in 1690 van handschriften en boe-
ken uit de nalatenschap van Isaac Vossius,
door Herman Boerhaave gecatalogiseerd,
promotieplechtigheden, LXIII (1968/69) 107,
108.

Lennep, Carel van,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
de Veluwezoom, LXXVI (1985) 160,161.

Lennep, Egbert van,
suppoost in de librije van de St. Walburgskerk
te Zutphen, LIV (1954) 299.

Lennep, Gerard van,
Gelders gedeputeerde ter Staten-Generaal,
LXXII (1981) 104.

Lent,
samenstelling gericht, rechtspraak, LV
(1955/56) 25-28; octrooi verleend aan P. Sy-
mons en N. Beyners om een koper-volmolen
(schipmolen) te leggen bij L, LVII (1958) 236;
bijgaven in een vroegmiddeleeuws rijengraf-
veld, LXVIII (1974/75) L.

Lent, Johan van,
gerichtsman te Pennerden in 1455, LVI (1957)
42.

Lent, Johan van,
landrentmeester in 1421/22, LXIX (1976/77)
12,14.

Lenting, J.,
1790-1843, rector te Culemborg, daarna te
Zutphen, in 1840 hoogleraar te Groningen,
LXVIII (1974/75) 280.

Lerinck, Willeen,
burgemeester van Zutphen, LIX (1960) 58,60,
75.

Lering, Werner,
schepen en rentmeester van Doesburg, reke-
ning van zijn beheer van de stadsfinanciën
van D. in 1373/74. met index, XLVI (1943)
103-135; LX (1961) 117-126.

Lesier, Willem,
schepen van Nijmegen, in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVI 11 (1946)
213.

Lettink, A.,
leraar te Harderwijk, LXVI l (1973) 120.

Leur,
gegevens over de ald. gevestigde vicarie,
LXVIII (1974/75) 134; aankoop door de G AS.
van de archeologische collectie Van den
Heuvel, afkomstig van de diluviale rug Berg-
haren-Hemen-Leur, LX (1961) XII.

Leur, hoge heerlijkheid,
rechterlijk bestel, allodiaal tot 1798, gericht,
appelrechtspraak, UV (1954) 38-40; Uil
(1953) 19-22.

Leusden,
kerk te L. en de stichting van de St. Paulusab-
dij te Utrecht, LXV (1971) 16.

Leusgraven.
Zie: Losegraven.

Leussink, Jacob Hendriks.
Zie: Luysink, Jacob Hendriks.

Leuwen, Derck van,
rentmeester der geestelijke goederen te Nij-
megen, LI l (1952) 66.

Leuwen, Otto van,
scholtis van Buren, XUX (1949) 196.

Lewe van Aduard, Evert Joost,
Groningse gedeputeerde bij de Staten-Gene-
raal, zijn contacten met Lubbert Adolf Torck,
LXXI (1980) 136,142.

Leyden, Coenraet van,
rector van het klooster Bethanië bij Arnhem,
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LXVII (1973) 57.
Leydis, Johannes a,

kroniekschrijver, LXVI (1972) 8,9.
Leymschare, goed onder Varsseveld,

in bezit van het klooster Bethlehem, LVIII
(1959) 92; LX (1961) 100.

LJchtenbeek, landgoed bij Arnhem,
kleinschalige ontginningen in de 19e eeuw
door J. Trakanen, LXXIV (1983) 116.

Ljchtenvoorde,
aankoop heerlijkheid L. door prins Willem V in
1776. Verzoek om inlichtingen, gesteld in de
vorm van een memorie van 37 punten, LUI
(1953) 288-298; verplaatsing torenuurwerk
der Ned. Herv. kerk te Ljchtenvoorde naar het
museum Erve Kots onder Lievelde, XLIV
(1941) XXIII.

Ljchtenvoorde, boekaank.:
L.J. van der Heyden, De parochies Lichten-
voorde-Harreveld-Zieuwent, XLIII (1940)
344,345.

Ljchtenvoorde, ambt van,
proces tussen Joost van Limburg Stirum en
het stift Munster over de aanspraak op de
heerlijkheid Borculo en het ambt van L., deze
gebieden in 1615 aan Joost van Limburg
Stirum toegewezen, LXXVIII (1987) 38.

Udt de Jeude, Hendrik van,
burgemeester van Tiel, bouwer van een
steenoven ald., LXIX (1976/77) 176.

Liederen, liedboek.
Zie: Zutphen, boekaank.

Lieferink, goed onder Hengelo, (Gld.)
LXII (1965/67) 211.

Liefger, Claes,
rentmeester van Willem l, hertog van Gulik en
Gelre, van 1384-1386, rector van de parochie-
kerk te Swalmen, scholaster van het kapittel
der H. Apostelen te Keulen, zijn omstreden
beheer der hertogelijke financiën, XUX (1949)
19-37; LXXVI (1985) 22,31.

Liefger, Johannes,
broer van Claes L., de functie uitoefenend van
tollenaar van Driel en Zaltbommel ca. 1385,
zijn omstreden financieel beheer, XLIX (1949)
24,27,31,34.

Uefrinck, Hans,
graveur, vervaardiger van een gravure met
portret van Willem van Kleef met wapenaf-
beeldingen, waaronder dat van het
graafschap Zutphen, LXVI (1972) 57.

LJeftink (Uvethinc), hoeve onder Silvolde,

LVIII (1959) 69,78,79; LX (1961) 97,98,100.
Lieftink (Lfvethinc), hoeve onder Varsseveld,

LVIII (1959) 69,78,79; LX (1961) 97,98,100.
Lienden,

de standerdmolen annex rosmolen ald. in
1643 ernstig vernield door de wind, vervan-
gen door een torenmolen, de windkorenmo-
len de Zwaan, op last van de graaf van Cu-
lemborg, de aanbesteding en kosten ervan
alsmede de namen der molenaars, LXVI
(1972) 215-235. met afb.; archeologische
vondsten, LVII (1958) XIII; vondst Romeinse
scherven, LVI (1957) XXXI; vondst Romeinse
pijpaarden amfoor, LVI (1957) XXXII.

Lienden, hof te,
in bezit van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten, in
erfpacht uitgegeven aan leden van het ge-
slacht Van Lynden, LIX (1960) 39,40.

Lienden, hoge heerlijkheid, kerspel,
jurisdictie, UX (1960) 38-46; LVII (1958) 20.

Lienden, kapel te,
de St. Georgius-vicarie ald, wordt wel in de
16e eeuwse rekeningen van de Domproost-
aartsdiaken genoemd, doch zonder opgave
van collator, LIV (1954) 74,78.

Liera, Eugene Albert Arnold,
in 1944 burgemeester van Arnhem, in
1944/45 bestuursraad in Gld., LXXVI (1985)
122,125,128,147,151.

Lierder- en Speldermark, onder Apeldoorn,
Assueer van Apeldoren tot de Poll, erfholtrich-
terald. in 1645, LVII (1958) 184,185.

Liethof, GA,
(1869-1934), lid van de gemeenteraad van
Arnhem, zijn inzet voor de katholieke bewe-
ging ald., LXXVII (1986) 115,127.

Uevelde,
opgraving nederzetting, XLVIII (1946) 32,37,
56; verplaatsing torenuurwerk der Ned. Herv.
kerk te Lichtenvoorde naar het museum Erve
Kots te Lievelde, XUV (1941) XXIII.

Lijnden, mr Matthias van der,
drossaard van Culemborg, schenking in 1768
van 2 zilveren avondmaaisschotels met fami-
liewapen aan de Nederlandse Herv. Gem. te
C., XUX (1949) 97,98.

Limburg,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie, LXIV
(1970) 37,38.

Limburg,boekaank.:
J.H.A. Mialaret, De Monumenten van
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Geschiedenis en Kunst in de provincie L.
Tweede stuk: Noord-Limburg, XLI (1938) 392;
E.C.M.A. Batte, B.H.D. Hermesdorf, A.J. Mun-
sters, e.a., Limburg's Verleden, Geschiedenis
van Nederlands Limburg tot 1815. Deel l, LIX
(1960) 230-232; P.C. Boeren, De oorsprong
van Limburg en Gelre, en enkele naburige
heerschappijen, XUI (1939) 363; Studies over
de sociaal-economische geschiedenis van
Limburg, deel XIX, deel XX, LXVIII (1974/75)
283; deel XXI, deel XXII, LXIX (1976/77) 283;
H.P.M. Litjens, De criminaliteit in Limburg.
Een historisch overzicht, LXIX (1976/77) 281;
C.E.P.M. Raedts, De opkomst, de ontwikke-
ling en de neergang van de steenkolenmijn-
bouw in Limburg, Maaslandse monografieën
no. 18, LXVIII (1974/75) 283;

Limburg, geslacht (Van),
ook gen. Van Aken of Maelwael, leden van dat
geslacht waren schilders en verwant aan de
Maelwaels, LIV (1954) 153-221.

Limburg (de Jonge), Arnold (van),
mogelijkerwijs de jongste zoon van beeldsnij-
der Arnold van Limburg (ook gen. van Aken of
Maelwael), voorkomend in het gildeboek van
het St. Lucasgilde te Antwerpen, LVI (1957)
171.

Limburg (de Oude), Arnold (van),
ook gen. Van Aken of Maelwael, geh. met
Mechteld Maelwael, beeldsnijder te Nijme-
gen, en zijn zoons Paul, Herman, Johan,
schilders in dienst van het Bourgondische
Hof, LIV (1954) 167-180.

Limburg Stirum, Agnes gravin van,
abdis van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten,
Freckenhorst (Westfalen) en Vreden, LXXVII
(1986) 52.

Limburg, Bronkhorst en Stirum, Albert Domini-
cus graaf van,

pillegift, (Zutphens zilver) aan hem geschon-
ken door de magistraat van Borculo in 1686,
UV (1954) 237.

Limburg Stirum, Erich graaf van,
domproost van Keulen, LXXVII (1986) 53.

Limburg Stirum, George, graaf van,
geh. met Ermgard van Wisch, erfgename van
de heerlijkheid Bronkhorst, LVI (1957) 140.

Limburg en Bronkhorst, Herman Otto graaf van,
erfholtrichter van de Uerder- en Speldermark
onder Apeldoorn, LVII (1958) 184.

Limburg Stirum, Joost graaf van,
geb. te Borculo in 1560, overl. in 1620, zoon

van Maria gravin van Hoya en Herman Geor-
ge graaf van Limburg Stirum, zijn dagboek
1609-1619, LXXVII (1986) 51; het proces met
het Stift Munster over zijn aanspraak op de
heerlijkheid Borculo en het ambt van Lichten-
voorde, door het Hof werden deze gebieden
In 1615 aan hem toegewezen en kort daarna
onder contributie gebracht, LXXVII l (1987) 38.

Limburg Stirum, Maria gravin van,
kloosterzuster in Vreden, in 1596 geh. met
Johan van Millendonk, LXXVII (1986) 52,53.

Limburg Stirum, Maria Magdalena gravin van,
beleend met kasteel Wisch, alsmede met
Varsseveldse allodiale goederen en tienden,
LVIII (1959) 6.

Limburg Stirum, Metta gravin van,
abdis van Freckenhorst (Westfalen) tot 1591,
daarna geh. met Hendrik graaf van
Holstein-Schauenburg, LXXVII (1986) 52.

Limburg Stirum, Otto graaf van,
militair gouverneur in dienst van de
Staten-Generaal, LXXII (1981) 143.

Limburg Stirum, Graven van, boekaank.:
A.L. Hulshoff, G. Aders e.a. Die Geschichte
der Graf en und Herren von Limburg-Styrum
und ihrer Besitzungen, 1200-1550, LXIII
(1968/69) 129-136; G. Aders, H. Horstemann
e.a., Die Graten Van Limburg Stirum. Einlei-
tung und abschliessender Band der Grafen
van Limburg Stirum und ihrer direkten Vorfah-
ren; Teil l; Band l; unter organisatorlscher
Leitung von W. Wedekind; hrsgb. von der
Stichting Van Limburg Stirum, LXIX (1976/77)
282.

Lindanus,boekaank.:
P.Th. van Beuningen, Wilhelmus Lindanus als
inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn bio-
grafie (1525-1576). Maaslandse monografiën
5., LXII (1965/67) 283-285.

Linden, Antonius van,
pachter van den grote en kleine tiend te Ren-
kum, LXVII (1973) 15.

Lindo, M.P.,
1819-1877, docent Engels te Arnhem, daarna
leraar aan de K.M.A., hij schreef o.a. onder
het pseudoniem De Oude Heer Smits, LXVII
(1973) 122,116.

Linge, rivier de,
haar ontstaan en betekenis, XLJX (1949) 10,
11.

Lingen, Cornelis Geritss. van der,
burgemeester van Buren, XLJX (1949) 197.
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Linière, Francois Xavier d'Arles de,
aan hem wordt octrooi verleend door de Sta-
ten-Generaal voor het aandrijven van een
hydraulische machine, XLIV (1941) 92,93,110.

Linssen, J.H.F.H., boekaank.:
L.J.M.C. Schmitz, E.M.A.H. Delhougne,
J.J.F.W. van Agt e.a., Libellus Festh/us. Een
bundel historische opstellen aangeboden aan
J.H.F.H. Linssen bij gelegenheid van zijn
70ste verjaardag op 6 november 1964, LXI
(1962/64) 366-368.

Lintelo, Christlaan Carel van,
scholtis van het scholtambt Lochem, LXXII
(1981) 176,180,186,190.

Lintelo, Willem van,
scholtis van Lochem, XLIII (1940) 232; LXXII
(1981) 187.

Lintelo van de Ehze, Everhard van,
erfmarkerichter van de marken Almen en
Harfsen, een geschil tussen hem en de ge-
erfden in 1602, XLII (1939) 126-132.

Lintelo van de Ehze, Wilhelm van,
provisioneel gedeputeerde en ontvanger-ge-
neraal van het kwartier van Zutphen, provisio-
neel scholtis van Lochem, LXXII (1981) 145,
153,169.

Lintels van de Ehze, Willem van,
erfmarkerichter van de marken Almen en
Harfsen, zijn familiewapen en dat van zijn
vrouw, Johanna van Dort h, op de torenklok-
ken (1645) van Almen, XLII (1939) 144,145.

Lintelo tot de Marsch, Evert van,
in 1603 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 120,124.

Lippe, Diederik van der, gen. Hoen,
heer van Afferden, Blijenbeek, Grubbenvorst
en Arcen, zijn komst in 1540 naar Zutphen om
de bewoners van de stad aan te sporen tot
betaling van schatting aan hertog Willem van
Kleef, LXV (1971) 66.

Lisner, bos,
jachtrecht in bezit van Godschalk van Lohn,
LVIII (1959) 10,20.

Lithocomus, L. (Ludolphus Steinhauwer),
rector te Düsssldorf, zijn leerboek Latijnse
grammatica, LXXVII (1986) 71,73,74,81.

Uudger, bisschop van Utrecht, (847-856),
voor de Noormannen uitgeweken naar Wade-
noijen ca. 850, LXV (1971) 14.

Lobberich, Comelis van,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Lobelius, Matthias,
geneesheer en botanicus, beschrijving van de
Gelderse roos in zijn "Kruydtboeck", LXVI
(1972)30,31. met afb.

Löben Sels, E. van,
schepen van Zutphen, LXXVI (1985) 57.

Lobith,
lotgevallen in de 15e en 16e eeuw van het
kasteel en de slotkapel, LX (1961) 143-156;
opgraving restanten van een laat middel-
eeuwse kapel op de plaats van het oudste
tolhuis, LXII (1965/67) XXX.XXXI; ontdekking
van een oude grafzerk in de Ned. Herv. kerk,
LXI (1962/64) XLIV.XLV.

Lobith, tol,
oorkonde vestiging tol in 1222, LVIII (1959)
141,145; XLIX (1949) 40; LUI (1953) 86; LXIX
(1976/77) 51; LXXIV (1983) 22; het tolhuis te
L., dat stond op de tragel, verklaring van het
woord "tragel', LVII (1958) 130.

Lobith, boekaank.:
W. Jappe Alberts. Der Rheinzoll Lobith im
spaten Mittelalter. (Rheinisches Archiv 112),
LXXIII (1982) 198-201; A.G. van Dalen, Rond-
om het Tolhuys aan Rijn en Waal. Uit de ge-
schiedenis van Lobith, Tolkamer, Spijk, Her-
wen en Aerdt, LXVII (1973) 158,159.

Lochem,
criminele justitie, LXII (1965/67) 76-78; de
"magistraatsrescriptie" van 1569 en de afba-
kening van de strafrechtelijke bevoegdheden
van scholtis en magistraat in de 18e eeuw,
LXXII (1981) 175-190; geschil met A.C.W. Sta-
ring betreffende de afwatering van de Veen-
goot vanaf de Wildenborch naar de Berkel,
XLIV (1941) 28-60; overdracht in 1615 van een
kerkklok door de klokkengieter Michel van
Ochtrop, XLII (1939) 120; avondmaalszilver,
UV (1954) 240.

Latijnse school,
LXVII (1973) 113; LXVIII (1974/75) 240-281
passim; aanstelling van een stadsschool-
meester in 1766, LXI (1962/64) 213-218.

Lochem,
vondst schotelkachel van aardewerk (eind
16e begin 17e eeuw), LXXVIII (1987) 220-222.
met afb.; bruikleen van een neolithisch vuur-
stenen mes en urnscherven aan de G.A.S.,
LIX (1960) XXIV; vondst grafsteen in de Grote
kerk, XUX (1949) LUI.

Lochem, boekaank.:
G. Prop, Historie van de Lochemse Berg, LXII
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(1965/67) 277; G. Prop, De historie van een
kleine landstad Lochem, LVII (1958) 261,262;
A. Dieperink, W. L. Aartsen e.a., Grepen uit de
geschiedenis van Lochem, LXXV (1984)
166-170; C.O.A. baron Schimmelpenninck
van der Oije e.a., Over stad en scholtambt
Lochem 1233-1983, Een beschrijving na 750
jaar, LXXV (1984) 166-170; H. Schuttevaer, De
Lochemse samenleving in vroegere genera-
ties, LXXV (1984) 166-170.

Lochem, hof te,
ligging van deze hof waarschijnlijk binnen de
stad, XLVI (1943) 40.

Lochorst, Daem van,
richter van Lienden, ter Lede en de Oude-
waard, LVI (1957) 72.

Loderus, D.E. geb. Deys,
vrouwe van Maasbommel, zij draagt het be-
heer van vicariegoederen te M. in 1834 over
aan de Nederlandse Hervormde gemeente te
Maasbommel, LXVIII (1974/75) 134.

Loe, Wessel van den,
drost van de Lymers, heffing oorlogscontribu-
tie van Berghse goederen onder Herwen en
Aerdt, LIX(1960)65.

Loenen, (Veluwe),
één der torenklokken, gevorderd in de Twee-
de Wereldoorlog, teruggevonden en weer
aangebracht in 1947, XLIX (1949) LI; ontdek-
king grafzerk van Olivier Hackfort en Wilhelmi-
na van Bronkhorst in de Ned. Herv. kerk, LVI
(1957) XVI.XVII. Zie ook: Molens, boekaank.

Loenen, boekaank.:
G.J. van der Burgt, Kerkgeschiedenis van
Loenen en Silven, LIV (1954) 399.

Loenen enWolferen (Over-Betuwe),
hoge heerlijkheden, lenen van de graven
(hertogen) van Kleef, het rechterlijk bestel, L
(1950) 65-69.

Loerbeek, buurschap onder Bergh,
ijzerwinning, LVIII (1959) 7.

Lohn, burcht,
LVIII (1959) 10,13,19,20.

Lohn (Loen, Loon, Lon), geslacht Van,
advocatie van de graven Van Lohn over Vars-
seveld, genealogische gegevens, LVIII (1959)
10-113 passim.

Lohn, Hendrik van,
proost te Zutphen, LVIII (1959) 50.

Lokhorst, Marius van,
burgemeester van Nijmegen in 1944, LXXVI
(1985)121,122.

Lommius (van Lom), Jodocus,
geb. te Buren ca. 1500, medicus te Doornik,
daarna te Brussel, LXII (1965/67) 264.

Lonner, Daniël,
klokkengieter te Neurenberg, LX (1961) 29.

Lontius, Johannes,
rector van de Latijnse school te Zutphen,
daarna predikant te Voorthuizen, in 1597
rector te Utrecht, in 1607 door de Staten van
Gld. belast met het bijeenbrengen van bouw-
stoffen voor een Historia Geldriae, als opvol-
gervan Paulus Meruia, LXXII (1981) 70.

Loo, Franz Anton van de,
steenfabrikant op de Roswaard te Doornen-
burg, LXXVIII (1987) 145.

Loo, J.H. van de,
steenfabrikant op de oude Schans te Leuven-
heim (Gem. Brummen), LXXVIII (1987) 148.

Loo, Geryt Potter van der,
zijn vertaling van de kroniek van Froissart met
daarin een miniatuur voorstellend de knieval
van hertog Willem l van Gelre (met wapen-
mantel) voor Karel VI koning van Frankrijk,
LXVI (1972) 35. met afb.

Loo, Het, bij Apeldoorn,
overbrenging van de olifanten Hans en Parkie
uit de menagerie van stadhouder prins Willem
V naar het Muséum d'Histoire Naturelle te
Parijs, LXVIII (1974/75) 169-172; restauratie
grenspaal van de voormalige heerlijkheid,
LXVIII (1974/75) XXXVII. met afb.

Loo, het Oude,
kasteel bij Apeldoorn, bewoond door Johan
Bentinck en Johanna van Apeldoren tot Duis-
tervoorde, hun wapens in een raam van het
kasteel, LVII (1958) 159,160.

Loo, te,
hof onder Spankeren, LXII (1965/67) 148.

Loon, Melchiorvan,
postmeester van Nijmegen, aanhanger van
de Oude Plooi, LXXII l (1982) 62,64.

Loon, dr Willem van,
(provisioneel) stadssecretaris van Nijmegen
in 1675, LXXV (1984) 125,128; LXXII (1981)
158.

Loon, dr Willem van,
raadsheer van het Hof van Gelre, raadsvriend
van Nijmegen, betrokken bij de aanslag op
het stadhuis van N. in 1705, daarna ontzet uit
zijn ambten in stad en schependom, een
proces tussen hem en de magistraat van N.
bij het Hof van Gelre, hij was betrokken bij de
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samenstelling van het Groot Gelders Placaet-
boeck, wegens verdenking van het wegma-
ken van stukken werd hem de inzage van
stukken en archivalia ontnomen, LXXIII (1982)
64,65,69-74.

Loots, mr Cornelis,
raad en ontvanger van de graaf van Culem-
borg, advocaat bij het Hof van Utrecht, verte-
genwoordiger van de door Lodelijk XIV be-
noemde abt Qulsthout van de abdij Mariën-
weerd onder Beesd, LVI (1957) 187; zijn lot-
gevallen en pro-Franse gezindheid, een pro-
ces door de graaf van Culemborg tegen hem
aangespannen, LV (1955/56) 84,90-94.

Lopen, buurschap bij Arnhem,
de hoeve ald. in bezit van de Broekemof (Bil-
joen) bij Velp, het veer van L., LXXVI (1985)
10-12.

Lopener mark, bij Arnhem,
domeintienden, LJX (1960) 151.

Lopez de Gallo, Alonzo,
kolonel, drost van Culemborg, LVII (1958)
193-199 passim.

Losegraven (Leusgraven),
goed onder Vorchten, in 1688 verkocht aan
Philips van Essen tot den Vanenburgh, LXVIII
(1974/75) 212,224.

Lottum, Johan Sigismund van,
collator van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Lotze, J.A.,
hoogleraar aan de hogeschool te Harderwijk
en tevens bibliothecaris, zijn bemoeienis in
1818/1819 met de opheffing van de biblio-
theek ald. en de toewijzing van boeken aan
Arnhem en Deventer, XLI (1938) 63-66.

Louvigny, Maria,
echt gen. van mr Jacob Perrenot, familiewa-
pen, XUX (1949) 99,100.

Louwerier, G.L.,
leraar hedendaagsche talen en wiskunde te
Nijmegen, LXVIl (1973) 117.

Lubbertsgoed,
hoeve onder Epe, LXVIII (1974/75) 32.

Lubbertus, Sibrandus,
hoogleraar in de theologie te Franeker, LXXI
(1980)91,98,99.

Luchteren (Lochteren), Henrickvan,
schepen, later burgemeester van Zutphen,
gedeputeerde van het kwartier van Zutphen,
LXXII (1981) 159,160.

Luchteren, Johan van,

burgemeester van Zutphen, schoolopziener
van de Latijnse school ald., LXXII (1981) 70.

Ludger St,
geb. in 742 bij Zuilen (Utrecht), overl. als bis-
schop van Munster in 809. Zijn betrekkingen
met Gld. zijn wederopbouw van de missie in
en rond Deventer, schenkingen van landerij-
en aan hem gedaan o.a. bij Wichmond, stich-
ting van kerken, bewaard gebleven boeken
en kerksieraden uit die periode, LXII (1965/67)
81-99. met afb.; hij was de eerste bisschop
van Munster en kerkpatroon van Zelhem, LVIII
(1959) 52,53,57.

Ludger St., boekaank.:
E. Bruna O.F.M., Sint Liudger de Voltooier
LXIV (1970) 196.

Ludlnghuysen, Johan,
pater van het klooster Bethanië bij Arnhem,
LXVI l (1973) 53.

Luesinck, Claes,
zilversmid te Zutphen, vervaardiger van een
geschenk voor Herman Otto graaf van Lim-
burg Bronkhorst, LUI (1953) 177,178.

Luessinck, Nicolaas,
zilversmid te Doesburg, LXXVI l (1986) 96.

Lulofs, Jan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242,245.

Lulofs, prof. mr Johan,
inspecteur van 's Lands rivieren, XLI (1938)
227.

Lulsdorff, Arnold van,
commandeur van de commanderie van St.
Jan te Arnhem, XUII (1940) 171,172.

Lunteren,
ontdekking van een germaanse offer- of ver-
gaderplaats, LJX (1960) XXII; opgraving van
aeneolitische begravingen en woningen,
alsmede van een waterput, XLJII (1940) XXVII.

Luntius, Joannes,
rector van de Hieronymusschool te Utrecht,
tevens heeft hij meegewerkt aan een Gelder-
se geschiedbeschrijving, waaraan Paulus
Meruia in 1597 was begonnen, LXXVI (1985)
54.

Luthard,
proost van het kapittel van St Marie te
Utrecht, betrokken bij de stichting van de
abdij Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957)
181.

Lutteken, Heymerick,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
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156.
Lutties (Luyties), Peter,

provisioneel regent van Doesburg, LXXII
(1981) 152; LXXV (1984) 105.

Luttiken llsinck,
goed te Harfsen, gelegateerd aan de St. Pie-
terskerk te Utrecht door de stichter van een
vicarieald., LXI (1962/64) 189.

Luysink (Leussink), Jacob Hendriks,
papiermaker te Meerde, L (1950) 122-125.

Lymers, De,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
19-24.

Lymers, boekaank.:
L.J. Pons, P.J.R. Modderman, J. Duffel e.a.,
De Liemers. Gedenkboek dr J.H. van Heek.
Opgedragen aan dr J.H. van Heek bij zijn
tachtigste verjaardag 20 Oct. 1953, LIV (1954)
400,401.

Lymers, boekaank.:
initiatiefnemer H.J. Steenbergen, De
Gemeentewapens van Achterhoek en Lie-
mers. Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel
V, LXXIII (1982) 184-187.

Lymers, boekaank.:
F.A.M, van Gorkum, W. Albers, J. Harenberg
e.a., Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 9
(1986), LXXVII (1986) 130,131.

Lymers, boekaank.:
A.G. van Dalen, Gelderse historie in de Lie-
mers, LXVII (1973) 153-155.

Lymers, De, boekaank.:
A.H.G. Schaars, Boerentermen in Achterhoek
en Lijmers, LXIX (1976/77) 282.

Lymers, De, boekaank.:
J.W. van Petersen, De Lange Schoolweg. Een
rondgang door de onderwijsgeschiedenis
van de Liemers en Doesburg, LXXVI (1985)
182,183.

Lymers, de, boekaank.:
A.G. van Dalen, Nederlandse geschiedenis in
en om de Liemers, XLIII (1940) 343.

Lymers, ambt de,
de vereniging van geërfden ald., ontwikkeling
ervan, belangrijk voor haar bestaan was de
afbetaling van oorlogsschulden, 101-105;
polderorganisatie, 105-107; afzonderlijke
buurschapsorganisaties, zoals schutterijen,
107-109; staatkundige organisatie van het
ambt de L. in de laatste helft van de 18e eeuw,

109-113; geschiedenis van de vereniging der
geërfden 1755-1853, 113-139, XLIX (1949)
101-139; onderhoud van wegen 1791-1800, L
(1950) 115-121. Zie ook: Gilden en schutterij-
en.

Lymerse schouwpolder,
ophoging van de Lymerse overlaat, XLIX
(1949) 158,159.

Lynden, geslacht Van,
erfpachters van het halve gericht van tienden,
erfhofmeesters van de St. Vitusabdij te Hoog-
Elten, stichters van een kasteel te Lienden,
LIX (1960) 39,40.

Lynden, mr Godert Alexander Frederik baron
van,
laatste burgemeester van Hemmen, zijn toe-
spraak in de laatste raadszitting op 30 juni
1955, LX (1961) 219-230.

Lynden, Jacob Carel van,
burgemeester en laatste burggraaf van Nijme-
gen, LXI (1962/64) 223,224.

Lynden, Jan Elias van,
burggraaf en burgemeester van Nijmegen,
zijn tussenkomst tot verkrijging van het post-
ambt met de daarbij behorende inkomsten
voor de magistraat van N., een zilveren was-
bekken uit dankbaarheid aan hem opgedra-
gen, LXI (1962/64) 219-224. met afb.

Lynden, Johan van,
beleend met huis ter Leede, LIX (1960) 47.

Lynden, Robert van,
heer van Neder Dormaal (B), kapitein, inname
van Culemborg door Spaanse troepen in
1567 onder zijn leiding, tevens was hij enige
tijd drost van Buren, LVII (1958) 192-194.

Lynden van Hemmen, Diederik van,
ambtman van Over-Betuwe, LV (1955/56) 31.

Lynden van Hemmen, Johan van,
beleende in 1463 Wolter van Emskerck, als
momber van zijn vrouw Alide, met landerijen
in het "Meynerwijckerveld", kerspel Ooster-
beek, LIX (1960) 180.

Lynden van Hoevelaken, J.C.E. baron van,
gouverneur van Gelderland (1814-1825),
LXXII (1981) 204,218.

Lynden van Ressen, Jasper Hendrik van,
gecommitteerde bij de Amsterdamse admira-
liteit, opvolger van Lubbert Adolf Torck, LXXI
(1980) 134,141.

Lyon (Lugdunum),
Romeinse muntslag, LVII l (1959) 118,
120-122. met afb.
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Maandbladen.
Zie: Tijdschriften en periodieken.

Maas en Waal, ambt van,
en het rechterlijk bestel van de stad en vrij-
heid van Maasbommel, XLIX (1949) 39-48;
algemene toestand in 1808, LXV (1971)
133-148.

Maas en Waal, ambt van, boekaank.:
H. van Heiningen, Tussen Maas en Waal. 650
jaar geschiedenis van mens en water, LXVI
(1972) 287,288; H. van Heiningen, De historie
van Maas en Waal, LXII (1965/67) 285.

Maas en Waal, Land van,
rechterlijk bestel, ontstaan van dijkdorpen,
landsheeriijke bemoeienis met de waterhuis-
houding, ontstaan van hoforganisaties, juri-
disch karakter van buurschappen, erfpacht-
systeem grondexploitatie, rechtspleging in
kerspelen en heerlijkheden, Lll (1952) 29-61;
oorkonde uit 1410 over bevestiging van privi-
leges der onderzaten, LVIII (1959) 147; vica-
rieën ald., LXVIII (1974/75) 117-142. Zie ook:
Wegen.

Maas en Waal, Land van, boekaank.,
H. Manders, Het land tussen Maas en Waal,
LUI (1953) 315.

Maasbommel,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 134.

Maasbommel, hofstad en vrijheid,
het rechterlijk bestel, stadsrechten, juridische
status, instructie en functie richter, criminele
en civiele procesgang, appelzaken en revisie
van vonnissen voor het Hof van Gelre te Arn-
hem, XLIX (1949) 39-48; in het begin van de
17e eeuw in bezit van het geslacht Van Boet-
bergen, later vererfd op het geslacht Van
Raveschot van Capelle, XLIX (1949) 42,48.

Maastricht,
schipmolens op de Maas, LVII (1958) 236,
237.

Maatje/t,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVill (1987) 106-141 passim.

Maatschappij van Weldadigheid,
opgericht in 1818, die zich richtte op de ont-
ginning van woeste gronden ter bestrijding
van armoede en werkloosheid, LXXIV (1983)
113.114.

Machgeren, Jacob van,
lid van de Nijmeegse schepenbank in 1434,
LXV (1971) 10.

Mackay, Aeneas, baron van,
doet ca. 1870 afstand van het collatierecht
van de predikantsplaats in de heerlijkheid
Ophemert, LXV (1971) 12,13.

Maeler, Jan die,
34 brandemmers van de Kanselarij te Arnhem
door hem beschilderd met de wapens van
Gelre en van Zutphen, LXVI (1972) 71.

Maelwael, geslacht,
leden van dat geslacht waren in de 14e en
15e eeuw schilders en verwant aan de (Van)
Limburgs, LIV (1954) 153-221. met afb.

Maelwael, Johan (Jean Malouel),
schilder van Gelderse afkomst, in dienst van
het Bourgondische Hof, overi. in 1415,
164-167; genealogie, 169; opdrachtgevers,
166,178,179; leden van zijn familie, de gebr.
(Van) Limburg, waren eveneens schilders,
167-180; vervaardiging van de Codex Gelre
(wapenboek), LIV (1954) 180-189. met afb.;
LVI (1957) 166-178.

Maelwael, Johan,
vicaris en rector van het St. Johannes-altaar in
de St. Stevenskerk te Nijmegen, LIV (1954)
160.

Maelwael, gebr. Wilhelm en Herman,
schilders te Nijmegen eind 14e eeuw, LIV
(1954) 163,164,178.

Maeriant, Jacob van,
verklaring van de Gelderse bloem: "Esculus
dats die mespelare", LXVI (1972) 27,28.

Maesen, Wynant van der,
walmeester van de vestingwerken te Zutphen,
LUI (1953) 153-158.

Magelsoen, Hendrik van,
gerechtigd in een deel van een prebende uit
één der 4 canonisieên in de St. Werenfrieds-
kerk te Eist, LIV (1954) 73.

Mailre, Wouter de,
schilder, LIX (1960) 139.

Malburgen,
parochiekerk, de vermoedelijke plaats daar-
van, haar bezittingen o.a. kerkzllver in het
begin van de 17e eeuw overgegaan op de
Nederduitse Hervormde Gemeente van Huis-
sen, XLIX (1949) 262,263.

Malburgen, het veer te M.,
het geslacht Van Arnhem hield het veer in
leen van de graven en hertogen van Kleef,
LXXVI (1985) 12.

Malden,
collectie opgegraven voorwerpen van het
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voormalig kasteel Heumen in het gemeente-
huis, XLJV (1941) 176. met afb. zie ook: Heu-
men, voormalig kasteel.

Malden, heerlijkheid,
behorend tot het Rijk van Nijmegen en leen-
roerig aan de graven van Kleef, in bezit van de
geslachten Korteloef, Van Hoeme en Van
Groesbeeck, proces tussen Johan van Groes-
beeck en inwoners en geërfden van M. over
het kappen van hout op de Malderburcht,
plaatsbepaling daarvan, XLVI (1943) 49-55.

Malmannen, boekaank.:
P. Lamberg, Die Malmannen im sachsischen
Freienrecht des Mittelalter. Osnabrücker Mit-
teilungen, Band 75, LXIII (1968/69) 146-149.

Malsen,.. Van,
zijn interieurschilderingen in kasteel de Slan-
genburg bij Doetinchem, XLVI 11 (1946) 167,
168.

Mameren, Godefridus van,
rector van een vicarie te Maasbommel, LXVIII
(1974/75) 134.

Mameren, Marsilius de,
rector van de St. Barbaravicarie te E wijk,
LXVI-II (1974/75) 132.

Man, Engelbert de,
richter en secretaris van de heerlijkheid Leur,
LXXII (1981) 148.

Man, Maximilianus Jacobus de,
med. doctor, archiater van het kwartier van
Nijmegen, LXIV (1970) 127-129,135,139.

Mannis, Johan,
schepen van Nijmegen, in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVIII (1946)
213.

Mansella, (Mancela), Renier,
gouverneur van Nijmegen in 1473, LVI (1957)
51,82.

Marcilius, Theodorus,
een Gelderse hoogleraar in de letteren aan
het College Royal te Parijs, LXXII (1981) 78,
96,97.

Marck, Adolph van der,
president Gelderse Raadkamer te Arnhem,
LVI (1957) 97.

Marck, dr Adolf van der,
president van de Gelderse Raadkamer te
Arnhem, LVI (1957) 58,59,97.

Marck, Thomas van der,
kanunnik van St. Jan te Utrecht, koopt de
heerlijkheid Leur in 1650, LUI (1953) 21.

Marck, Thomas van der,

heer van Leur, stelt Engelbert de Man aan als
richter en secretaris van de heerlijkheid Leur,
LXXII (1981) 148.

Marck, Willem van der,
stadhouder van Luik, zijn anti-Bourgondische
politiek, LIX (1960) 51,63.

Margaretha van Oostenrijk,
zuster van Philips de Schone, een diptiek, met
haar portret en dat van haar broer, met lands-
heerlijke wapens, waaronder die van Gelre en
Zutphen, LXVI (1972) 45.

Margaretha, gravin van Gelre,
dochter van Guy van Vlaanderen en gen. met
graaf Reinald l, stichtster van het Dominica-
nenklooster te Zutphen, LXIX (1976/77) 38,69.

Marhulsen (Marhuisen),
havezate onder Groenlo, aankoop door prins
Willem V in 1776, Uil (1953) 288.

Maria, hertogin van Bourgondië,
geh. met Maximiliaan van Oostenrijk, de con-
flictsituatie tussen Gelre en Bourgondië van
1477-1483, LIX (1960) 49-138 passim; de
titulatuur op het grootzegel vóór haar huwe-
lijk, en op zegels van Maria en Maximiliaan
tezamen (1477-1482), haar grafmonument in
de O.L. Vrouwekerk te Brugge met het wapen
van Gelre en dat van Zutphen, LXVI (1972) 44,
45. met afb.; de conflictsituatie tussen Gelre
en Bourgondië van 1477-1483, UX (1960)
49-138 passim.

Mariëndaal of Mariënborn,
voormalig klooster bij Arnhem, beschrijving
van grafzerken, XUII (1940) 327,328,330;
verplaatsing van in de tuin liggende grafzer-
ken naar de Koepel, LXII (1965/67) XLV.

Mariëndaal, landgoed bij Arnhem,
kleinschalige ontginningen in de 19e eeuw
door J.N. en G. van Eek, LXXIV (1983) 116.

Mariëngaard, Premonstratenzer klooster,
bij Hallum (Fr!.), moederklooster was de abdij
Mariënweerd, LVI (1957) 182.

Manenhof,
convent van zusters des Gemeenen Levens te
Wamel, LXIX (1976/77) 3.

Mariënschoot, klooster.
Zie: Zennewijnen.

Mariënweerd (Mariënwaerd, Mariënwaard),
abdij onder Beesd,

stichting abdij, goederenbezit, rechten, privi-
leges, vrijdom van tol o.a. te Tiel en Nijmegen;
plundering en verwoesting in de 15e en 16e
eeuw; beheer abdijgoederen na de Reforma-
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tie als een pieuze stichting onder directie en
administratie van Hof en Rekenkamer, daarna
door Gedeputeerde Staten van het Nijmeegse
kwartier; verkoop abdijgoederen in 1734 aan
A.O.R.F. des H.R. graaf van Bylandt, vererfd
in de geslachten Van Bah/eren, Van Ver-
schuer; klokken voor de abdijkerk in de 16e
eeuw; vervaardiging van een sacramentshuis,
een geschilderd drieluik, 2 kerkorgels, zilve-
ren bekers, misgewaden, alles op last van de
abt Peter van Zuyren; gebrandschilderder
ramen; versmelten en verdwijnen van kerk-
schatten; grafzerk van abt Peter van Zuyren;
LVI (1957) 179-197. met afb. Zie ook: Kronie-
ken.

Mariënweerd, Meester van,
Norbertijn in de abdij Mariënweerd, verdien-
stelijk miniaturist, LVI (1957) 183.

Mariënweerd, polder,
een kaart van de polder vervaardigd door de
landmeter B. de Bajonville in 1664, LVI (1957)
187.

Marijssen, Maurits.
Zie: Marissen, Mauritius.

Maris, C.W., boekaank.:
J.C. Maris van Sandelingenambacht, Een
honderdtal Nederlandsche Families. Een
historische, genealogische en biografische
studie over de kwartieren van Mr. Dr.
C.W. Maris, XLIX (1949) 353.

Marissen (Mauritii, Pannekoeck, Neoclesiam),
Mauritius,

secretaris van hertog Karel, vanaf 1526 be-
kleedde hij het keurmeestersambt op de
Veluwe, LIV (1954) 282; rentmeester der geld-
middelen te Harderwijk, LXVII (1973) 62.

Markel Bouwer, A.H. van,
lid van de 'Commissie uit de Nationale Huis-
houdelijke Maatschappij, Departement Zut-
phen, gechargeert met het inrigten van eene
Veeartsenij-School", LXX (1978/79) 115.

Marken, maatschappen,
ontwikkeling gemene gronden tot marken,
LXII (1965/67) 63; markegerechtigdheid van
burgers te Groenlo, LXVI (1972) 109; de mark
van Harfsen, UI (1962/64) 199-202; de Hem-
mel onder Silvolde, LX (1961) 94,95; Mid-
dachterbos, de Breul, Onzalige bos, Rheder-
en Wortrhederbos, eertijds marken, in de loop
der 17e en 18e eeuw door de markgenoten
verkocht, de grondslag vormend voor de in
de Veluwezoom ontstane landgoederen, UI

(1952) 3-20. met afb.; marken in het graaf-
schap Zutphen, XLVIII (1946) 69-74. Zie ook:
Almen en Harfsen; Epse en Dommer; Gelder-
se bossen, J.H.F.H. Linssen, boekaank.

Markten,
jaarmarkten te Zutphen, LXXII (1981) 32,34.

Marktgelden,
marktgeld voor paarden te Eist, LV (1955/56)
56.

Markvelde, buurschap onder Diepenheim,
bestuurlijke en kerkelijke indeling vanaf 1331,
LXVII (1973) 31,32.

Marie, H.H. van,
preceptor te Zutphen van 1820-1838, daarna
conrector, LXVIII (1974/75) 281; LXVII (1973)
118.

Marsen, de, het ambt (of de hoge heerlijkheid)
de M.,

geschil tussen Utrecht en Gld. aangaande de
souvereiniteit en de jurisdictie; appelrecht-
spraak, LX (1961) 101-116; jurisdictie, LVII
(1958)21.

Marss, Bernardus ther,
pater van het St. Agnietenklooster te Arnhem,
LXVII (1973) 76.

Marlens van Sevenhoven, Jhr mr Anthony Hen-
drik,

4 oct. 1880-8 aug. 1952, een woord te zijner
herinnering, Lll (1952) 1,2. met afb.

Martigny, Guillaume de,
kapitein van Venlo, plaatsvervangend gouver-
neur, zijn omstreden belastingheffing en
werkzaamheden, LVI (1957) 93,94,101.

Martinet, J.F.,
pred. te Zutphen, oprichter van het genoot-
schap 'De Klasse Zutphen van de Oeconomi-
sche Tak van de Hollandsche Maatschappij
van Wetenschappen' in 1778. LXXVI (1985)
60.

Maschereel, geslacht Van,
in bezit van de heerlijkheid Balgoij, genealogi-
sche gegevens, LUI (1953) 14,15.

Masselink (Marscalchinc, Marchalking),
hoeve onder Varsseveld, toponymie, Gerar-
dus van Varsseveld schenkt dat goed aan het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVI 11
(1959) 40-97 passim.

Mathena, havezate onder Zevenaar,
een Berghs leen, in bezit van het geslacht Van
Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 178,180.

Mathijsz, Claes,
pastoor te Harderwijk, financiële hulp na de
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stadsbrand van H. in 1503, LXVII (1973) 60.
Matthaeus, Ant.,

kroniekschrijver, LXVI (1972) 10-12.
Matthaeus, Christophorus,

hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69) 100,
101.

Matthes, H.J.,
1806-1878, rector te Zaltbommel 1830-1840,
daarna te Zutphen, LXVII (1973) 118,122;
LXVIII (1974/75) 281.

Maurenbrecher, J.H.L.,
de aankoop in 1837 van het landgoed Dreijen
bij Oosterbeek, zijn inzet voor ontginning van
woeste gronden, LXXIV (1983) 118.

Maurik,
beschrijving van 2 grafzerken van leden van
het geslacht Hermanss in de Ned. Hetv. kerk,
LXVI (1972) 219-221; wind- en roskorenmo-
len, LXVI (1972) 216; vondst vroeg-middel-
eeuwse gouden vingerring (muntring),
LXXVI-II (1987) 217. met afb.; vondst vuurste-
nen bijl behorend tot het Midden Neolithicum,
LXXVII (1986) 141. met afb.; sporen van be-
woning in de Bronstijd, LXIV (1970) XXXII.

Maurik, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 20,21.

Mauritii, Mauritius.
Zie: Marissen.

Mauritiusz., Caesarius,
schepen van Arnhem, medepachter van het
veerschip bij A., LXXVI (1985) 11.

Maximiliaan van Oostenrijk, keizer,
gen. met Maria van Bourgondië, het Bourgon-
disch bewind en de anti-Bourgondische stro-
ming in Gelre, conflicten daaruit volgend van
1477-1483, LIX (1960) 49-138 passim; zijn
titulatuur op zegels zonder de wapens van
Gelre en Zutphen, in zijn "Triumphzug" de
standaarden met het wapen van Gelre en dat
van Zutphen, LXVI (1972) 44-46. met afb.; zijn
cenotaaf in de Hofkirche te Innsbruck, beelte-
nis van hertog Karel van Gelre op één der
reliëfs, LIX (1960) 146.

Mayer, prof.dr A.,
directeur van het Rijkslandbouwproefstation
te Wageningen, LXVIII (1974/75) 180,184,185.
met afb.

Mechelen (Mechla, Meggele, Mehla),
buurschap onder Gendringen, LVII l (1959) 21,
22,24,31.

Mechelen,(B),
glasraam, eertijds in de St. Romboutskerk

ald., ontworpen door Jan van Roome, met
o.a. het wapen van Gelre en dat van Zutphen,
LXVI (1972) 48.

Mechelen, Parlement (Grote Raad) van,
appel van vonnissen (1473-1477) gewezen
door de Hoven of Raadkamers van Arnhem,
Nijmegen, Zutphen bij voornoemd Parlement,
van de Raadkamer te Roermond, alsmede
van die te Venlo zijn geen zaken bekend,
welke in appel van een ordinaris gerecht
binnen de gouvernancie berecht werden, LVI
(1957) 70-123 passim.

Mechelen, Rekenkamer te,
verantwoording exploitenrekening door het
Hof van Gelre en Raadkamer te Arnhem aan
de Bourgondische Rekenkamer te M., LVI
(1957) 64,74.

Medewurth (Medevorden),
goed onder Gendringen, LVI 11 (1959) 21,22,
24.

Medler, het, havezate onder Vorden,
in de 15e eeuw in bezit van het geslacht Van
Hackfort, daarna overgegaan op het geslacht
Van Eek, LXI (1962/64) 130-134. met afb.

Meeckeren, Arnolt van,
burgemeester van Doesburg 1646-1670,
LXXV (1984) 103,114.

Meeckeren, Johan Peter van,
en zijn vrouw Elisabeth van Berfeldt collatoren
van de Van Rossums vicarie verbonden aan
de kerk van Herwen, XU (1938) 218.

Meeckeren, Johan van,
scholtis van Lochem, LXXII (1981) 187.

Meeckeren, Johan van,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
103,104.

Meeghen, drArnoldt van,
stadssecretaris van Zutphen, LXXII (1981)
159.

Meekeren, Herman van,
stichter van de St. Antoniusvicarie in de kapel
van het kasteel Hemen, LXVIII (1974/75) 129.

Meekrap,
fabricage van meekrap te Tiel in de 18e eeuw,
LXIX (1976/77) 180-182.

Meenink, Jan Willem,
onderwijzer te Vierakker, XLIX (1949) 231-235.

Meenten, meentgronden,
in het land van Buren. Zie: Asch, Beusichem,
Buren, Buurmalsen, Erichem, Tricht, Zoel-
mond, Zie ook: Babberich, Duiven.

Meer, Adrianus van der,
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prior van het Dominicanenklooster te Nijme-
gen, biechtvader van Catharina van Bourbon,
hertogin van Gelre, LXIX (1976/77) 60.

Meerdynck, Egbert,
tegeder van de hof te Miste onder Winters-
wijk, LXV (1971) 196.

Meerhouts, Johan,
lid van de Grafelijke Raad van Culemborg,
LXII (1965/67) 237.

Meerhouts, mr Libert,
burgemeester van Culemborg, LVII (1958)
195,199.

Meerwijk, Arnold van,
collator van de Sylvesterkapel te Overasselt,
LXVIII (1974/75) 135.

Meeuwenberg,
hoevete Empe, LXII (1965/67) 147,163,211.

Meghen, dr Arnold van,
rentmeester van de St. Antonie Groote Broe-
derschap te Zutphen, XLIII (1940) 189.

Meginhard,
voogd (advocatus) van het St. Salvatorkloos-
ter te Werden, LXXIV (1983) 15-18. Zie ook:
Meinerswijk; Werden.

Meilingius, Henricus,
pred. te Arnhem, later aanhanger der Remon-
strantse opvattingen, LXXI (1980) 93.

Meinerswijk, (vicus Meginhardi),
aan de zuidzijde van de Rijn tegenover Arn-
hem, waarschijnlijk ald. het Romeinse castel-
lum Castra Herculis, mogelijkerwijs de naam
M. afgeleid van Meglnhard, LXXIV (1983)
3-5,15-18; handels- en overlaadplaats in de
9e eeuw onder Arnhem, de vermoedelijke
herkomst van de naam, LIX (1960) 179,180.

Meinerswijk, hoge heerlijkheid,
bij Arnhem, de klaarbank op de Praest ald.,
XLVII (1944) 1-20; leenverband met Hemmen
en Rosande, het rechterlijk bestel, L (1950)
85,86.

Meinwerk, bisschop van Paderborn,
stichter van de abdij de Abdinkhof te Pader-
bom, LXV (1971) 1,2; schenking door hem
aan de abdij van goederen, waaronder die te
Renkum, LXVII (1973) 4.

Meirbach, Willem van,
pastoor te Arnhem, gaf in 1440 de Wedemhof
(later de Wildeman), aan St. Johanshal gele-
gen (oostzijde van de Jansstraat), in erfpacht
aan Jacob van Heelsem, LIX (1960) 166,182.

Mekeren, Gijsbert van,
overste landrentmeester, LXIX (1976/77) 9,

11,12,14.
Melckrade, Willem van,

drost van slot Nijenbeek bij Voorst, de door
hem gemaakte inventaris in 1506, LXXV
(1984) 21,29.

Menthen, Adriaen,
secretaris van de Rekenkamer, schepen van
Arnhem, LXXII (1981) 142,143,145,146,160.

Menthen, Engelbert,
vanaf 1753 beleend met een deel van de
hoge heerlijkheid Wolfswaard onder Wage-
ningen, in 1765 zijn aandeel in de jurisdictie
verkocht aan R.W. van Pabst, XLIX (1949) 50.

M en ti nek, Johan,
provisioneel regent van Doesburg, van
1674-1695 burgemeester ald., LXXII (1981)
152; LXXV (1984) 105-107.

Meppel,
logement De Wildeman, LXIV (1970) 152,167.

Mérode, Walraven Scheiffart van,
commandeur van Mainz en receptor-generaal
van de Orde van St. Jan in Nederland, XLIII
(1940) 172.

Merveldt, Goswin, Herman Otto van,
commandeur der orde van St. Jan te Arnhem,
LIX (1960) 188.

Merwen, Franciscus van de,
pred. te Wamel, LXVIII (1974/75) 136.

Metelerkamp, Anna Mathilda, geb. Jkvw Den
Tex,

vrouwe van Hernen vermaakt in 1941 haar
collatierecht van vicariegoederen aan de
Hervormde gemeente van Bergharen en
Hemen, LXVIII (1974/75) 130.

Meteren,
vondst resten van bewoning en enig Romeins
aardewerk, LXV (1971) XXIII,XXIV.

Metius, Adrianus,
hoogleraar in de wis- en sterrekunde en geo-
grafie te Franeker, in 1605 betrokken bij de
bouw en vestingwerken van de stad Zutphen,
LXXII (1981) 80. Zie ook: Schelven, o.a. Adri-
aan Anthonisz.

Mettensis, (Van Metz), Alpertus, boekaank.:
H. van Rij m.m.v. A. Sapir Abulafia, De diversi-
tale temporum et Fragmentum de Deoderico
primo episcopo Mettensi/Alpertus van Metz,
Gebeurtenissen van deze tijd en een fragment
over bisschop Diederik l van Metz, LXXII
(1981) 229-232.

Meulen, Hendrick van der,
provisioneel regent, later raad van de stad
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Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125.

Meulen, Rinze Cornelis van der,
oprichter van een zoutziederij te Arnhem en
een steenbakkerij te Oosterbeek tezamen met
Th. Verwaayen, LXX (1978/79) 162.

Meulencamp, de,
goed te Terwolde, in bezit van geslacht Van
Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 176.

Meulunteren (buurschap onder Ede),
onderzoek naar een houten waterput, de
zogeheten Germaanse Put, uit de Uzertijd,
LXXVII (1986) 147.

Meurs, geslacht Van,
leden van dat geslacht waren klokkengieters
te Utrecht, LX (1961) 63.

Meurs, Christoffel van, graaf van M. en Saar-
werden,

(1480-1566) vertrouweling van hertog Karel,
zijn komst in 1541 naar Zutphen om de bewo-
ners van de stad aan te sporen tot betaling
van schatting aan hertog Willem van Kleef,
LXV (1971) 66,67; raad van het Hof van Gelre,
LUI (1953) 250; drost van Wageningen, XLII
(1939) 52,53; één der executeurs van het
testament van hertog Karel van Gelre, L
(1950) 26.

Meurs, Diederik van, aartsbisschop
van Keulen, zijn politiek in de Munsterse bis-
schopsopvolging in 1450, L (1950) 1-22 pas-
sim; LXVI (1972) 96; LXIX (1976/77) 1.

Meurs, Hendrik van, bisschop van Munster,
administrator van het bisdom Osnabrück,
overl. in 1450, de omstreden opvolging door
zijn broeder Walraven met als gevolg de oor-
logshandelingen in de Nederrijnsch-Westfaal-
se territoria, alsmede in Gelre, L (1950) 1-22
passim; LXVI (1972)96.

Meurs, Hendrik Frans van,
notaris en burgemeester te Harderwijk, ont-
ginning en bebossing door hem van heide-
gronden bij Hulshorst, LXI (1962/64) 273.

Meurs, Herbordus van,
prior van het Dominicanenklooster te Nijme-
gen, LXIX (1976/77) 65.

Meurs, Vincentius, graaf van,
pandheer van Bom, Sittard en Susteren c.a.,
LVI (1957)55,56.

Meurs, Walraven van,
overl. in 1456, bezitter van de heerlijkheid
Baer, zijn tevergeefse poging tot bisschop
van Utrecht te worden gekozen, hij volgde zijn

broeder Hendrik op als bisschop van Munster
in 1450, de daaruit gevolgde oorlogshande-
lingen, L (1950) 1-22 passim; zijn genealogie,
beschrijving van zijn grafzerk in de voormali-
ge St. Janskerk te Arnhem, LXVI (1972) 93-97.
met afb.

Mey, Arnoldus die,
rector van de St. Catharinakapel te Nijmegen,
later prior van het Regulierenklooster van
St. Catharina te N., kleinzoon van de stichter,
LXIV (1970) 89,90.

Mey, Ludolphus die,
stichter van het Regulierenklooster van
St. Catharina te Nijmegen, LXIV (1970) 88,89.

Meyer, Geryt den,
oordeelwijzer in een heimaal te Zutphen in
1452, LXVI (1972) 110.

Meyering,
goed onder Warnsveld, leden van het
geslacht Van Steenbergen in de 14e en 15e
eeuw daarmee beleend, XLII (1939) 34.

Meynhard, mr Otto,
richter van Maasbommel, XLIX (1949) 43,44.

Middachten,
Oranjeschutterij, XLVII (1944) 117,121.

Middachten, kasteel,
bij De Steeg, de Vosseboom ald., een gesig-
neerde tekening daarvan in 1773 door Jan de
Beyer vervaardigd, LXIII (1968/69) 60; ontdek-
king van middeleeuwse funderingen, onder-
zoek van de latere bouwconstructie, LXV
(1971) XXVII,XXVIII.

Middachten, Amt van,
raad Gelderse Raadkamer te Arnhem, nader-
hand lid van het door Rooms-Koning Maximi-
liaan in het leven geroepen Hof, LVI (1957) 60.

Middachten, Hendrik van,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
104,106,108,118.

Middachten, Henrick van,
beleend met het huis te M. c.a. en de hof te
Rheden in 1403, Uil (1953) 80.

Middeldorp, Willem,
burgemeester van Zutphen, LXI (1962/64)
207.

Middewinter, Robbert,
vervaardiger van een stucplafond in het stad-
huis van Doesburg, XLIX (1949) 66,67.

Mieris, Frans van,
het wapen van hertog Willem van Kleef in zijn
"Histori der Nederlandse Vorsten', LXVI'
(1972)57. met afb.
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Mierlo, Claes van,
rector van de St. Andeasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Mierlo, Johan van,
rector van de St. Andeasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Mijnschart, Johan,
raad van Arnhem, LXVll (1973) 54,55.

Mill,{N.B.),
patronaatsrecht kerk in bezit van de abdij
Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Millinck, Johan,
administrateur der geestelijke goederen in het
kwartier van Nijmegen, LXVIII (1974/75) 123,
126.

Millingen, bij Nijmegen,
vondst van 2 bronzen zwaarden uit de Uzer-
tijd bij de hoeve Biesterveld, LXIV (1970)
XXXI-I.XXXIII. met afb.

Millingen.
Zie ook: Steenfabrieken.

Millingen, dorp, heerlijkheid,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXII
(1965/67) 267-269.

Millingen, Wilhelmus van,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Mirbach (Mierbach), Willem van,
pastoor te Arnhem, LXVll (1973) 52,54.

Misericorden.
Zie: Zaltbommel.

Mispelblom Beyer, Hendrik David,
raadslid der gemeente Rheden, LXXIII (1982)
120.

Mist, Abraham Adriaan de,
en Jacob Theodoris de M., gebr., zeepfabri-
kanten te Nijmegen, hun aankoop van de
heerlijkheid Ubbergen ten behoeve van hun
lastgever de graaf van Saint-Germain in 1761,
hun faillissement, XLIV (1941) 88,99-101.

Miste, hof te,
onder Winterswijk, Henrick Roerdinck, in
1466 gerichtsman en keumoot, zijn aanstel-
ling in 1468 tot tegeder van de hof te Miste,
LXV (1971) 196; rechtspraak onder de roze-
boom, LXI (1962/64) 280.

Moeleman, Gerit,
brugmeester van Zutphen, LXI (1962/64) 128,
129.

Moeleman, Johan Hendrik,
boekdrukker te Arnhem vanaf ca. 1758, als-
mede drukker van overheidspublicaties,

overi. ca. 1800, LXXIV (1983) 84,96,97; lid van
een patriottisch genootschap te Arnhem,
LXXII (1981) 196.

Moeleman, Johan Hendrik,
zoon van de voorgaande, één der uitgevers
van de Departementale Gelderse Courant,
verschenen van 1804-1805; in 1811 van het
Departementaal Dagblad; lid van de Arnhem-
se afdeling van de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen; lid van een in 1785 opgericht
patriottisch genootschap te A. LXXII (1981)
192-209 passim.

Moelre, Adriaen de,
schout van Culemborg, XLVIII (1946) 221.

Moelre, Henricus de,
schepen en burgemeester van Culemborg,
schenking in 1606 van hem en zijn vrouw,
Hester de Bruyn, van 2 avondmaalsbekers
aan de Ned. Herv. Gem. te C. voorzien van
het kerkelijk wapen, op één beker het allicn-
tiewapen, XLIX (1949) 93,94.

Moens, Maria,
aanhangster der Patriotten te Bergen op
Zoom, LXXII (1981) 200.

Moens, Petronella,
aanhangster der Patriotten te Bergen op
Zoom, dichteres van "Liederen voor 't Vader-
land", overi. te Utrecht in 1843, LXXII (1981)
200.

Moer, Jan,
klokkengieter, LX (1961) 33.

Molen, Dirk van der,
vicaris van de St. Andriesvicarie in de Oude of
Grote kerk te Arnhem, tevens was hij notaris
en stadsrentmeester, LXII (1965/67) 120.

Molen, Reymboldus van der,
stichter van het St. Nicolaasgasthuis te Nijme-
gen, LXIV (1970) 96,100,101.

Molens,
oprichting van een papiermolen bij Apeldoorn
in 1613 door Jan Jansz. (Janssonius), LXXIV
(1983) 77.

Molens,
zeemsmolens, te Apeldoorn, Eerbeek, Zut-
phen, XLVIII (1946) 173-180.

Molens,
te Arnhem, watermolen op het goed Gelders
Spyker; oprichting van een windkorenmolen
buiten de Rijnpoort, LXII (1965/67) 104-107;
molens gelegen aan de Molenbeek, ook
St. Jansbeek of Sonsbeek geheten, vermel-
ding van eigenaren, pachters en molenaars,
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LIX (1960) 179-198. met aft).
Molens,

buitenwindmolen te Doesburg, LX (1961) 136.
Molens,

molen te Heerde in bezit van het convent
St. Hieronymusberg te Hulsbergen, LXVIII
(1974/75) 200.

Molens,
te Huissen, oudste vermelding van molens
ald. uit de 14e eeuw, geschiedenis van de
stelling-torenmolen, LXVIII (1974/75) 57-75.
met afb.

Molens,
wind- en roskorenmolens te Maurik, Lienden
en Rijswijk (Neder-Betuwe) verpacht door de
heren van Culemborg, LXVI (1972) 216.

Molens,
watermolens (koren-, koper-, en papiermo-
lens) te Vaassen en Ernst, aankoop en ver-
pachting ervan door leden van het geslacht
Van Isendoorn a Blois van de Cannenburg,
LXXV (1984) 91-101. met afb.; LXXIII (1982)
40-59.

Molens,
schipmolens, constructie ervan, beschrijving
van schipmolens te Deventer, Maastricht,
Nijmegen, en in het buitenland, LVII (1958)
233-243. met afb.; een 15e eeuwse schipmo-
len te Zutphen, LXI (1962/64) 128,129.

Molens, boekaank.:
P.J.W. Beltjes, T. Blok, E.J. van Ebbenhorst
Tengbergen, Gelders Molenbeek, LXIII
(1968/69) 136-141; C.Th.Kokke, De Veluwse
papiermolen. Het Nederlands Openluchtmu-
seum, Gebouwen en Bedrijven l, LX (1961)
251,252. Zie ook: Papiermakerij; R. Hardonk,
Koornmullenaars, Pampiermaekers en Coper-
slaghers. Korte historie van de waterradmo-
lens van Apeldoorn, Beekbergen en Loenen,
LXV (1971) 204-206.

Moll, Frederik,
uurwerkmaker te Vianen, zijn inspectie van
het uurwerk van de Gasthuistoren te Zaltbom-
mel, LXVIII (1974/75) 290,291.

Moll, Pauwei de,
secretaris van de Raadkamer van Gelre en
Zutphen, LXI (1962/64) 278.

Mollen, ter,
goed onder Almen, patronaatsrecht van de
kerk van A. aan dit goed verbonden, LXI
(1962/64) 210,211.

Moller, Henrick,

provisioneel regent van Hattem, LXXII (1981)
156.

Moller, Johan,
schepen van Terborg, LXIX (1976/77) 118.

Mom, Jacob,
ambtman van Maas en Waal, trachtte Tiel in
Spaanse handen te spelen, in 1621 gevangen
genomen en als landverrader te 's-Gravenha-
ge onthoofd, LXXII (1981) 91,97,102; verzoek
van het Hof van Gelre in 1608 aan hem om
bedevaarten naar Puiflijk en Bergharen té
verbieden, alsmede het houden van Roomse
diensten aan huis te Dreumel, XLI (1938) 212.

Mom van Keil, Dirk,
drost van het drostambt de Lymers, de stich-
tingsakte van de St. Nicolaasvicarie te Duiven
in 1421 voor hem gepasseerd, XLIX (1949)
254-258.

Momm van Keil, Johan,
landdrost van het graafschap Zutphen, zijn
houding in de conflicten tussen Gelre en
Bourgondië, LIX (1960) 64,70,72-74,76.

Momme, Claus,
richter in Varsseveld en Silvolde, LVIII (1959)
58.

Momme, Gerrit,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XUX (1949) 255-258.

Momme, Goesswin,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XLIX (1949) 255-258.

Monhemius, Johannes Adolphus,
pred. te Buurmalsen geh. met Johanna Maria
Vlaming, genealogische gegevens, XLM
(1939) 243.

Monnikhuizen of Munnikhuizen,
klooster bij Arnhem, Herman van Apeldoren
lekebroeder in dit klooster, LVII (1958) 148.
Zie ook: Arnhem, Bibliotheken.

Monte, Aegidius de,
benoemd tot bisschop van Deventer in 1570,
zijn visitatieverslag m.n. over Terborg, LXIX
(1976/77) 106,107; schrijver van de "Acta
visitationis Daventriensis" in 1571 betreffende
het patrocinium van de kerk te Varsseveld,
LVIII (1959) 57,66.

Monte, Ancellinus de,
schildknaap, collator van de vicarie van
O.L. Vrouw, St Pieter en St. Andreas te Berg-
haren, LXVIII (1974/75) 129.

Monte, Johannes de,
biechtvader van hertog Karel van Egmond,
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getuige bij het maken van het testament van
hertog Karel in 1538, L (1950) 24.

Montferland,
ijzerindustrie, LVI (1957) 28,29; opsporing
naar en onderzoek van de oude smeedijzerin-
dustrie, LXIV (1970) 21,22.

Montfoerde, Sophia van,
priores van het klooster Bethanië bij Arnhem,
LXVII (1973) 53,56; LXXIII (1982) 167.

Montfoordt, Louis van,
heer van Reygersfoort, richter van stad en
schependom van Wageningen, LXXII (1981)
155.

Montfoort, kasteel,
gesticht door Godfried van Rhenen, bisschop
van Utrecht, LVIII (1959) 37.

Montfoort, Lodewijk van,
overgegaan naar de Spaanse zijde in 1580,
zijn verzet tegen de Staatse troepen, LXVII l
(1974/75) 101-103.

Montfoort, Willem van,
heer van Nieuwkoop en Noorden, over), in
1621, zijn wapenbord eertijds in de kerk te
Zoelmond, LXII (1965/67) 265. met afb.

Montfoort, Willem van,
drost van Hattem, overgegaan naar de
Spaanse zijde in 1580, zijn verzet tegen de
Staatse troepen, LXVIII (1974/75) 101-103.

Montfort (L), boekaank.:
A.H. Simonis, Het Huys van Montfort, Van
mijter tot koningskroon. Gulden reeks van
Limburgse monumenten nr. 18, LX (1961)
252.

Montfort, slot, (L),
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt, daar-
mee beleend door Karel de Stoute, LVI (1957)
91.

Montmorency-Nivelle, Philips de,
graaf van Horn of Hoorne, zijn instructie als
stadhouder van Gld., zijn briefwisseling met
Philips II, koning van Spanje, Emanuel Phili-
bert hertog van Savoye, Margaretha hertogin
van Parma en Karel graaf van Lalaing van
1555-1560, LUI (1953) 219-283.

Monumenten.
Zie: Arnhem, monumenten en parken,
1933-1983.

Monumenten, boekaank.:
A. Steegh, Kleine monumentenatlas van Ne-
derland, 666 nederzettingen in kaart; gete-
kend en beschreven door de auteur, LXIX
(1976/77) 282.

Monumentenzorg, boekaank.:
J. Korf, Monumentenzorg en leven. Walburg
Reeks VIII, LXVIII (1974/75) 283.

Moorrees, mr J.,
stadssecretaris, advocaat-fiscaal van Nijme-
gen, de heerlijkheid Ubbergen door hem in
1764 gekocht, XUV (1941) 101,102.

Mor, Anthonie,
schilder te Utrecht, vervaardiger van een
drieluik voor de abdij Mariënweerd onder
Beesd in 1546, LVI (1957) 179,192.

Morren, huis,
bij Oosterwolde en zijn bezitters, de geslach-
ten Aertsz., Heymans, Van Wijnbergen, Linde-
ner, Wolffsen, (Raedt) van Oldenbamevelt,
Van der Hout, Hooft, Warner, XLV (1942)
131-137.

Mort, Jacobus Ie,
hoogleraar te Leiden, LXII l (1968/69) 106.

Mortell, Jan,
een door hem vervaardigd schilderstuk in
kasteel de Slangenburg bij Doetinchem,
XLVI-II (1946) 168.

Morveldinck, Johan en zijn broer Roleff,
wederdopers, beschuldigd van kerkroof o.a.
te Batenburg, LXXI (1980) 70,71.

Mos, Arnold,
steenbakker op Meinerswijk bij Arnhem, LXX
(1978/79) 160.

Mosselman, Aert,
goudsmid te Culemborg, XLIX (1949) 76; LXII
(1965/67) 230.

Moulin, P. du,
zijn leerboek Elementa logices, LXXVII (1986)
82.

Mourik, irW.J.G. van,
architect, begin 1945 assistent van de inspec-
teur Kunstbescherming, LXXVI (1985) 127.

Moyl, de,
goed onder Gorssel, het in 1572 gepleegde
oorlogsgeweld ald., LXI (1962/64) 205.

Muelen, Jan Carel van der,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Muijs, Jacob,
burgemeester van Hattem, LXVIII (1974/75)
222.

Muirer, Jacob,
vervaardiger van een stucplafond in het stad-
huis van Zutphen en in een pand aan de
Houtmarkt, XUX (1949) 65,66.

117



M

Mulardt, Jan,
drost van Salland en Twents, LXXVIII (1987)
36.

Mulart, mrArnt,
raadsheer Gelderse Raadkamer te Arnhem,
LVI (1957) 54,59,63,64.

Mulder, Lambert,
ambtsbode van Warnsveld, Lll (1952) 174.

Mulert tot den Ordel, Hendrik,
geh. met Johanna van Apeldoren tot Duister-
voorde, dijkgraaf van Salland, LVII (1958) 163.

Mulhovius, Johannes,
pred. te Eist, zijn tractement, LIV (1954) 92-94.

Mulicom (Mulecom), Gijsbertvan,
provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125.

Muller, S.,
doopsgezind pred. te Zutphen, één der initia-
tiefnemers tot de oprichting van een biblio-
theek te Z„ LXXVI (1985) 64.

Muller Kühlental, W.Th.E.,
commissaris van de N.V. villapark Overbeek
te Velp, later tevens commissaris van de N.V.
Maatschappij tot Exploitatie van bouwterrein
te Velp en Omstreken, LXXIII (1982) 142.

Mullink, Het,
een horig goed bij Gaanderen, ressorterend
onder de hof van St. Panthaleon te Hengelo,
een omstreden oorkonde uit 1207 over de
verpachting van dit goed aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem, LXXVII (1986)
7-25 passim; LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Munster, bisdom,
de daartoe behorende kerken in de Gld. Ach-
terhoek, verkoop goederen aan dit bisdom
o.a. door Baldewijn van Steinfurt in 1284 en
leden van het geslacht Van Ahaus in 1316,
bouw van een burcht in de villa Lon ter be-
scherming van het bisdom, de machtsverhou-
ding bisschop en de graven van Lohn, LVIII
(1959) 10-98 passim, met index.

Munster, Herman van,
in 1603 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 120.

Munster, J. van,
heelmeester te Nijmegen, lid van de Commis-
sie van Geneeskundig Onderzoek en Toever-
zicht, LXIX (1976/77) 208.

Munster, Johan van,
provisioneel regent, later schepen van
Zutphen, LXXII (1981) 151,159.

Munster, P.J. van,
lid van de Arnhemse afdeling van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen, commies bij
het Departementaal Bestuur van de Boven-
Ussel, plaatsvervangend redacteur van het
Departementaal Dagblad en het Annonce-
blad, LXXII (1981) 207,209,216.

Munster, Vit van,
in 1596 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 116.

Munter, Antonius,
vicaris van de St. Petersvicarie te Puiflijk,
LXVIII (1974/75) 135.

Muntrecht,
te Arnhem, LXXIV (1983) 23.

Muntwezen,
gehalveerde Romeinse munten uit Rossum,
Romeinse munthuizen te Nemausus (NTmes),
Vienna (Vienne) en Lugdunum (Lyon), ver-
schijnsel en beschrijving van deze gehalveer-
de R. munten, alsmede van een gehalveerde
munt uitAlem, LVIII (1959) 114-128. met afb.

Muntwezen,
de Gelderse bloem (esculus of mispelbloem)
als afbeelding op munten van graven van
Gelre en Zutphen vóór 1229, verandering
hierin gebracht ten tijde van graaf Otto II
(1229-1271), LXVI (1972) 2-35 passim, met
afb.

Muntwezen,
onderlinge waardeverhoudingen van het geld
in Gld., munten en muntkoersen in de 14e en
15e eeuw, met 5 tabellen, LXXI (1980) 19-49;
levensstandaard en stedelijke economie te
Zutphen in de 15e en 16e eeuw, LXXII (1981)
1-45; valueringen van enkele munttypen in
het begin van de 15e eeuw in Arnhem en
Nijmegen, LXIX (1976/77) 8; onderlinge waar-
deverhoudingen van munten 13e-15e eeuw
m.b.t. betaling van tynsen op de Veluwe,
LXVIII (1974/75) 4-9. Zie ook: Tynsen.

Muntwezen,
na de stadsbrand van Harderwijk verleent
hertog Karel in 1504 de stad het recht om
geldstukken van een stuiver en kleiner te
munten, LXVII (1973) 60; munten met de
beeltenis van hertog Karel van Gelre, LIX
(1960) 145,146. met afb.

Muntwezen,
Clemens van Eembrugge, muntmeester te
Bergh, Maastricht, Nijmegen en Zaltbommel,
LXVIII (1974/75) XXXI-XXXIII. met afb.
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Muntwezen, muntvondsten,
muntvondsten te Tiel, LXIV (1970) 102; vondst
van 285 zilveren munten uit het einde van de
12e eeuw en enkele sieraden te Arnhem,
muntcirculatie, gewicht, beschrijving en het
gebied van herkomst der munten, LI (1951)
12,121-148; muntvondst in de Ned. Herv.
Kerk te Eist, LI (1951) 33-37; vondst Romeinse
munten in 1793 bij Groenlo, XLVIII (1946) 172;
muntvondsten in Groesbeek, Nijkerk, Nijme-
gen en Vaassen, LXIV (1970) XUV; vondst
Romeinse munten te Beusichem en Heteren,
LVII (1958) XIII; vondst van een fragment van
een zilveren denarius ca. 825-840 te Ingen,
LXVI (1972) LVII; Romeinse muntvondsten te
Nijmegen, Wijchen en Rossum, LXVI (1972)
XLV.XLVII.LVI.

Muys, Jacob,
burgemeester van Doesburg (1638-1665).
LXXV (1984) 105; LXXVII (1986) 95.

Muys, Steven,
begiftigd met één der 4 canonisieën in de
St. Werenfriedskerk te Eist, LIV (1954) 97,98.

Muys, Wilhem,
ontvanger te Arnhem, LXXII (1981) 154.

Muys, Winandt,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
105.

Muziekcolleges,
het Collegium musicum te Zutphen begin 17e
eeuw, LXXII (1981) 82,83.

Naaldwijk, Adriaan van,
vicaris in de Dom van Utrecht, zijn bemidde-
ling tot verfraaiing van een reliekhouder van
St. Adriaan afkomstig van de abdij
Mariënweerd, LVI (1957) 191.

Naeldwijck, Jan van,
kroniekschrijver, LVI (1957) 190.

Naess, Herman de,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Dreumel,
LXVIII (1974/75) 131.

Nagel, C.F.C.,
1763-1825, conrector en rector te Hattem,
later rector te Oldenzaal, Doetinchem, Deven-
ter, Zaltbommel en Tiel, LXVIII (1974/75) 280.

Nagell, A.W.C. van,
lid van de "Commissie uit de Nationale Neder-
landsche Huishoudelijke Maatschappij, De-
partement Zutphen, gechargeert met het
inrigten van eene Veeartsenij-School", LXX
(1978/79) 115.

Nagell tot Ampsen, Gerrit van,

gedeputeerde van het kwartier van Zutphen,
LXXII (1981) 171.

Namen, Reynervan,
ontvangt consent van de Raad van Nijmegen
tot het leggen van een korenmolen (schipmo-
len) op de Waal, LVII (1958) 236.

Nassau, Ernst Casimir, graaf van,
koopt in 1609 Prümense bezittingen in Gld.
en het collatierecht van de kerk te Arnhem, hij
doet afstand van dit recht in 1616, LIX (1960)
161,162.

Nassau, Johan graaf van,
stadhouder van Gld., zijn bemoeienis met de
geestelijke goederen te Doesburg, L (1950)
87-89; zijn jarenlange correspondentie met de
Arnhemse predikant Johannes Fontanus,
LXXI (1980) 81-99.

Nassau, Johannes van,
geh. met Truda van Apeldoren, vermoedelijk
een bastaardzoon van Johan van Nassau,
bisschop van Utrecht, LVII (1958) 141.

Nassau, Lodewijk van,
wapenheraut Gelre, wonend in het huis "de
Ezel" aan de Burchtstraat te Nijmegen, LVI
(1957) 176,177.

Nassau, Willem Frederik graaf van,
verkoopt in 1642 de Prümer tienden, de
Prümer molen op de St. Jansbeek en andere
goederen te Arnhem, LIX (1960) 190; even-
eens in 1642 de afkoop van betalingen voor
Arnhemse predikanten, LIX (1960) 161.

Nath, Gerard van der,
heer van Seneffe, rijksgraaf, pachter van de
wildbaan en het huis Hof te Dieren, proces
met de voogden van prins Willem III, LH
(1952)8,9.

Nationale Park Veluwezoom,
de totstandkoming ervan, geschiedenis van
bossen behorend tot het Nationale Park Velu-
wezoom, Lll (1952) 3-20.

Nebe, G.M.,
boekdrukker te Arnhem tot 1775, zoon van
Johann Christoffel N., LXXIV (1983) 82.

Nebe, Johann Christoffel,
boekdrukker te Arnhem vanaf 1740, LXXIV
(1983)82,95.

Necrologium, afkomstig van het klooster
Bethlehem.

Zie: Bethlehem, klooster bij Doetinchem.
Nederasselt,

gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 135.
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Neder-Betuwe,
rechtsgebieden en rechterlijk bestel, LVII
(1958) 15-22; onderzoek naar Romeinse
wegen, LV (1955/56) 1-20. Zie ook: Kaarten;
Wegen; vermelding van plaatsen met vóór-
Romeinse, Romeinse en middeleeuwse be-
woning, XLIX (1949) 1-13 passim, met afb.;
goederen ald. van de heren, later graven van
Culemborg, LXVI (1972) 215; voor- en vroeg-
historische oudheden in de oudheidkamer te
Tiel verloren gegaan in de Tweede Wereld-
oorlog, XLVIII (1946) XLVIII-LI.

Neder-Betuwe, ambt,
beschrijving algemene toestand in 1808. LXIV
(1970) 168-181.

Neder-Betuwe, richterambt,
(Neder-Betuwse klaring), rechterlijk bestel,
LVIII(1959) 129-140.

Nederhagen,
goed bij Velp. Zie: Biljoen, kasteel, boekaank.

Nederhemert,
aantekeningen van de gerichtsbode in het
weet- of giedeboek van 1747-1761; dit betreft
voornamelijk weersomstandigheden, waters-
nood, brand, aardbevingen, oprichting van
een galg, verkoop van de oude pastorie, LXV
(1971) 84,92,114; verwaarlozing der Ned.
Herv. kerk, rouwkas van generaal Von Vitting-
hof geschonden, XLV (1942) XVI.

Nederhemert-Zuid,
restauratie Ned. Herv. kerk, aantasting van
rouwborden, preekstoel, verplaatsing van een
17e eeuwse grafzerk naar het kerkhof, LIX
(1960) XIV

Nederhof,
een Ellens goed te Renkum, in erfpacht gege-
ven aan het O.L. Vrouweklooster ald., LXVII
(1973) 12,13,16.

Nederrijksche Walt,
beschrijving algemene toestand in 1808, LIX
(1960) 203-228.

Neder-Rijn.
Zie: Wesel, boekaank.; Kleef, boekaank.

Neder-Rijn, boekaank.:
E. Meuthen, K. Schulz, Stift und Stadt am
Niederrhein. Referate der 3. Niederrhein-Ta-
gung des Arbeitskreises niederrheinischer
Kommunalarchivare (30. September bis 1.
Oktober 1983 in Emmerich-Borghees), Schrif-
tenreihe des Stadtarchivs Kleve 5, LXXVI
(1985) 188,189.

Nedersticht, boekaank.:

C.A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop
en Staten in het Nedersticht, Oversticht en
Drenthe, 1483-1520, LXVIII (1974/75) 283.

Nederzettingen,
in het graafschap Zutphen, geschiedenis van
nederzettingen tot 1500, bodemgesteldheid,
oorspronkelijke bewoners, archeologische
vondsten, opgravingen, 29-37; cultuurinvloe-
den, 38,39,51; horigheid, 52-55; functies van
hoven, 60-65; nederzettingsperioden, ontgin-
ningsvormen, boerderij- en plaatsnamen,
40-61; bezittingen van kloosters, kapittels en
proosdijen, 62; loop van de grens tussen de
bisdommen Utrecht en Munster, 45-47; mar-
ken (maalschappen), 66-76, XLVIII (1946)
28-82. met afb.

Nederzettingen, boekaank.:
B.H. Slicher van Bath, Mensch en land in de
Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis
der nederzettingen in Oostelijk Nederland,
XLVIII (1946)252-254.

Neecken, Johannes a,
pred. te Arnhem, XLI (1938) 30.

Neede,
kerk en kerspel tot 1616, stichting en omvang
van het kerspel, invloed van het klooster
Ueberwasser te Munster, 27-32; inkomsten
van dit klooster uit goederen te N., 32-34;
goederen en inkomsten van de kerk te N.,
35-37; regesten van oorkonden betreffende
N. uit het kloosterarchief, 39-48; lijst van pas-
toors tot 1616, 49, LXVII (1973) 27-49. met
afb.

Neede,
parochie, LVIII (1959) 14-16.

Neede, hof te,
in bezit van het klooster Ueberwasser te
Munster, LXVII (1973) 28,32-35.

Neerbosch,
beroeping van predikanten, beheer en be-
stemming der kerkelijke goederen tijdens en
na de Reformatie tot 1854, XLVI (1943)
87-102. Zie ook: Boschlust, huis.

Meerijnen,
Rodolfus Cock, ridder, verkrijgt de dagelijkse
heerlijkheid N. in leen van graaf Otto II, 3;
jurisdictie 30, LXX (1978/79) 3,30; vondst van
de bodem van een sigillata kom en van een
fragment van een klein votiefaltaar. (2e en 3e
eeuw na Chr.), LXXVIII (1987) 215. met afb.

Negel, Geryd,
richter van Doesburg in 1388, LX (1961) 122.
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Nemours,
vondst neolithische voorwerpen, LVI (1957)
XXXII.

Neoclesiam, Mauritius.
Zie: Marissen, Mauritius.

Neranus, Johannes Servatius,
pred. te Nijmegen, LXXI (1980) 88.

Neréetot Babberich, F.J. de,
rentmeester en admodiateur van de goederen
van de commanderie van St. Jan te Arnhem,
XLIII(1940) 174-176.

N etterden,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117.

Neukirchen gen. Nijvenheim, G.C. van,
gesubstitueerde ambtman van Over-Betuwe,
LXIV(1970)136

Neusz, bij Keulen.
Zie: Nuis.

Nibbelink (Nythboldync),
hoeve onder Varsseveld, verkoop ervan door
Winricus de Wesenthorst aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem, LVIII (1959)
30,91,92.

Nicolai, Adriaan,
kanselier van Gelderland, zegelbewaarder,
LXVI (1972) 64,65.

Nicolai.
Zie ook: Nycolai, Theodericus.

Nicolaus,
proost van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 82.

Niecken, Johannes a,
één van de grondleggers van het Gelders
kerkverband, LXXI (1980) 85.

Nieuwaal,
sloop watermolen, XLV (1942) XVI; gedenk-
steen van de watermolen overgebracht naar
de Oudheidkamer te Zaltbommel, XLVI (1943)
XIV.

Nieuwaal, kapel,
en de stichting van de abdij Abdinkhof te
Paderbom, LXV(1971) 1.

Nifterik,
schuttersgilde St. Oominianus, XLVII (1944)
117,121.

Nijburg, De,
voormalig kasteel bij Heteren, beschrijving
van het terrein, LXXVII (1986) 155,157. met
afb.

Nijenbeek, hof te Arnhem,
gelegen aan de Beek buiten de St. Janspoort
te A., in bezit van de St. Salvatorabdij te Prüm,

LXXIV (1983) 10; vermoedelijke herkomst van
de naam, (erf) pachters, specificatie van
bouwlanden, de hof is kort na 1606 afgebro-
ken, LIX (1960) 152,183-187,194.

Nijenbeek, slot bij Voorst,
de bouwgeschiedenis in 5 bouwperioden aan
de hand van architectuur, muurwerk en op-
metingen, 11-19; gegevens over de verdwe-
nen voorburcht, 19-21; 4 bijl. resp. de inventa-
ris van N. in 1506, 29,30; de gevangenschap
van hertog Reinald III op N. (1364-1371), 31;
bezitters vanaf ca. 1266, 32,33; enkele geda-
teerde baksteenformaten uit Zutphen en De-
venter, 33, LXXV (1984) 7-34. met afb.; in
1296 werd het slot door graaf Reinald l aange-
kocht, leden van de geslachten De Cocq van
Opijnen en Van Steenbergen waren bewo-
ners van het slot in de 14e eeuw, XLII.(1939)
23-48; het slot zou voortaan St. Johansweerd
genoemd worden, graaf Reinald l verleende
de commandeurs van de orde van St. Jan te
Utrecht en te Arnhem het recht om op N. twee
geestelijken en een lekebroeder te onderhou-
den (dit zou niet betreffen de hof Nijenbeek
onder Arnhem), LXXVI (1985) 7,8; LXXV
(1984) 27 (noot 3); LIX (1960) 202.

Nijendaell, Laurens van,
leerling van de schilder Abraham Bloemaert
en van de zilversmid Johan van Everdingen te
Utrecht, XLIX (1949) 76,77.

Nijhoff, Christiaan,
zoon van Jacob N., boekdrukker te Arnhem,
LXXIV (1983) 84.

Nijhoff, mr Isaac Anne,
zoon van Paulus N., boekdrukker, boekhan-
delaar te Arnhem en schrijver van geschied-
kundige werken, vanaf 1817 deelgenoot in
het bedrijf van zijn vader, LXXIV (1983) 84,96;
provinciaal archivaris, secretaris van het ge-
nootschap "Prodesse Conamur", zijn inzet
voor de O.B. te Arnhem, XU (1938) 30-83
passim, XLI (1938) 171-173. met afb.; LXIX
(1976/77) 238.

Nijhoff, mr Isaac Anne, boekaank.:
Een Gelderse geschiedschrijver, Mr. Isaac
Anne Nijhoff 1795-1863, herdacht te Arnhem
op 20 juni 1963, LXI (1962/64) 366.

Nijhoff, Jacob,
boekdrukker te Arnhem vanaf 1752-1794,
opgevolgd door zijn vrouw tot 1803 en door
zijn zoon Christiaan tot 1806, LXXIV (1983)
82-84,96.
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Nijhoff, Johan,
apotheker te Arnhem, één der oprichters en
directeur van het genootschap "Prodesse
Conamur" te A., XLI (1938) 155, 157.

Nijhoff, Paulus,
boekdrukker te Arnhem, huwt Aldegonda de
Gast, neemt het bedrijf van zijn schoonvader
over in 1782, in 1792 hertrouwt hij Maria So-
phia Brouwer, uit dit huwelijk wordt in 1795
Isaac Anne geboren, LXXIV (1983) 84,96.

Nijhoff, Paulus,
zoon van Isaac Anne N., provinciaal archivaris
en eerste bibliothecaris van de O.B. te Am-
hem, overl. in 1867, zijn schenking van een
zestigtal historieprenten en zijn legaat aan de
O.B., XLI (1938) 29-103 passim; LXIX
(1976/77) 238,239; LXXIV (1983) 84.

Nijkerk,
kanaalplan de "Nyhe Rijn" van Wageningen
naar de Zuiderzee, gedeeltelijke uitvoering
begin 16e eeuw, LIV (1954) 281-290; bestuur
van N. 1795-1809, functioneren van ambtsjon-
kers, 240; de omwenteling van 1795, verkie-
zingen en werkzaamheden van municipaliteit
en van ambtenaren, 241-243; kerkelijke kwes-
ties, 243-245; gevolgen van de nieuwe consti-
tutie van 1798, benoeming van een nieuwe
municipaliteit, 247-251; doorwerking van de
grondwetswijziging van 1801, 252,253, XLIX
(1949) 239-253; vondst Romeinse munt, LXIV
(1970) XLI V.

Nijland,
goed onder Vorden, XLI (1938) 208.

Nijman, Anthonij,
stadsschoolmeester te Lochem, LXI (1962/64)
214.

Nijmegen,
oorkonden van de verpanding van N. aan de
graaf van Gelre in 1247 en van een schikking
in 1377 over een uitkering uit de tol van N.
met Johan van Schoonvorst, LVIII (1959)
141,145,146; de stad N. tot 1300 en de stich-
ting, plaats en de geschiedenis van het Domi-
nicanenklooster, betrekkingen tussen stad en
klooster, 61-71; LXIX (1976/77) 34-79. met
afb.; errata en corrigenda, LXX (1978/79) 190;
de bevolking van Nijmegen in het eerste kwart
van de 15e eeuw, een kritisch onderzoek naar
de waarde van fiskale bronnen, LXIX
(1976/77) 7-32; steen met opschrift aan de
voormalige Hezelpoort: "Hic Pes Imperii",
functie als standaardmaat, plaatsbepaling van

het terrein genaamd "de Roomse Voet",
vondst oude voorwerpen, LIV (1954) 265-276.
met afb.

Nijmegen,
vergeving van de tol te N. aan de graaf van
Kleef in 1047 (volgens de kroniek van Sme-
tius), LV (1955/56) 47; rijkstol te N., LXIX
(1976/77) 42,43,45,66.

Nijmegen,
schipmolens op de Waal, LVII (1958) 235,236.

Nijmegen, Hogeschool,
de Hogeschool van 1655-1679, LXIII
(1968/69) 111.

Nijmegen, Latijnse school,
LXVIII (1974/75) 240-281 passim; LXVII (1973)
113-118 passim.

Nijmegen,
het postambt in 1788 aan de magistraat toe-
gewezen door prins Willem V, LXI (1962/64)
219-224.

Nijmegen, Raadkamer,
ingesteld door Karel de Stoute in 1474, in
1475 ook werkzaam als Hof van Justitie, func-
tionarissen, politiek-administratieve en justi-
tiële werkzaamheden, waarschijnlijk geves-
tigd op de Burcht, LVI (1957) 78,82-88.

Nijmegen,
proces tussen de schepenbank van N. en het
gericht van Herwen en Aerdt voor het Hof van
Gelre in 1555 aangaande het appelrecht, LUI
(1953) 82-87.

Nijmegen,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
25-27.

Nijmegen,
leden van het geslacht Van Gendt glasschil-
ders ald. in de 16e en 17e eeuw, XLVI (1943)
73-85.

Nijmegen,
het Herwens kroniekje met gegevens over
Herwen en Nijmegen, LXXV (1984) 85-88.

Nijmegen,
het provisionele regeringsbestel in Gelre en
Zutphen van 1674 betreffende de benoemin-
gen in de stad Nijmegen, LXXV (1984)
124-131.

Nijmegen, stadhuis,
gebeurtenissen rond de mislukte gewapende
overval op het stadhuis in 1705 door aanhan-
gers van de Oude Plooi, LXXIII (1982) 60-77;
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het stadhuis voorkomend in het reisverslag
(1790) van J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV
(1970) 163,164.

Nijmegen, Grote of St. Stevenskerk,
wijding van de St. Stevenskerk in 1273 door
Albert van Ballenstadt, hulpbisschop van de
aartsbisschop Siegfrted van Keulen, LXIX
(1976/77) 45; verheffing van de parochiekerk
van St. Steven tot kapittelkerk in 1475, brief
van pater Jan Brugman aan Catharina van
Bourbon, hertogin van Gelre, om dat te be-
werkstelligen, onderzoek naar de door hem
gebruikte bronnen o.a. kronieken, voor de
argumentatie in zijn brief, 3 bijl., LXXVI (1985)
36-47; wapens van de voorouders van Catha-
rina van Bourbon op haar graftombe in de
kerk, XLVIII (1946) 206-208; beschrijving van
grafzerken in de St. Stevenskerk, index, XLIV
(1941) 204-208.

Nijmegen,
geestelijke fundatiën in de St. Nicolaaskapel,
stichting van de St. Alexius-vicarie, regeling
van het opdragen van missen in de St. Nico-
laas- en Barbarossakapel, bestemming goe-
deren der vicarieën na de Reformatie, LI l
(1952)63-77.

Nijmegen,
stichtingsjaar van het Minderbroedersklooster
volgens de kroniek van Smetius, LV (1955/56)
47,48.

Nijmegen, Regulierenklooster van St. Cathari-
na,
gesticht door Ludolphus die Mey en zijn echt-
genote, het Oud-Burgeren-Gasthuis ald. ge-
vestigd van 1592-1967, LXIV (1970) 88-92.

Nijmegen, Oud-Burgeren-Gasthuis,
ontstaan in 1592 door samenvoeging van de
twee gasthuisfundaties van St. Nicolaas en
van St. Jacob, huisvesting ervan in het voor-
malig Regulierenklooster van St. Catharina,
LXIV (1970) 87-101.

Nijmegen,
Romeinse muntvondsten, LVIII (1959) 117,
120,123; LXIV (1970) XLIV; LXV (1971)
XVII-I.XIX; LXVI (1972) XLV.XLVil.LVI.

Nijmegen,
opgravingen op en bij het Valkhof en elders in
de stad N., vondsten, LI (1951) 50-54; sporen
en resten van bewoning in het overige deel
van N., LXIV (1970) XXXIX.XL; opgravingen in
diverse percelen naar resten van het hoofdge-
bouw van de Romeinse legerplaats, tevens

vermelding van losse vondsten, LXIV (1970)
XXXVI-XXXIX; onderzoek van de Romeinse
legerplaats aan de Ubbergse Veldweg, LXIV
(1970) XXXII; opgraving Romeins kazerne-
complex en laat-Romeinse graven, Lll (1952)
XIV.

Nijmegen,
vondst op de Kopsche Hof van een schoen-
leestbijl of dissel uit het Vroeg-Neolithicum,
LXIV (1970) XXVII. met afb.; schenking aan de
G.A.S. van een afgietsel van een Acheuléen
vuistkei, LVI (1957) XXXI.XXXII; vondst Ro-
meins lampje, XLVIII (1946) XXXIV; 7 naam-
schildjes weggeraakt van een gildebeker in
het Gemeentemuseum, XLVI (1943) XIV;
vondsten in een vroeg-Romeins grafveld,
muntvondst, fundering van R. materiaal, ont-
dekking van een profiel van een Romeinse
"spits" gracht met vele vondsten, LXVI (1972)
XLV-XLVIII. met afb.

Nijmegen,
ontdekking van oud muurwerk ca. 15e-16e
eeuw aan de achterzijde van het Brouwers-
huis, vondst van fragmenten van Romeins
aardewerk en laat-middeleeuwse scherven,
LXVI (1972) LX.LXI; ontdekking van middel-
eeuws muurwerk, LXV (1971) XXV.XXVI.

Nijmegen,
Remonstrantse Broederschap. Zie: Remon-
stranten. Zie ook: Gilden en schutterijen;
Stadsuitbreidingen, boekaank.

Nijmegen, boekaank.:
J. Brinkhoff, Het testament van Stijn Buys. De
jongste eeuw der Beide Weeshuizen, LXI
(1962/64) 358,359.

Nijmegen, boekaank.:
M.P.M. Daniels, geschiedenis Romeins Nij-
megen. Nagelaten geschriften van M.P.M. Da-
niels, in leven archivaris van N., LV (1955/56)
213,214.

Nijmegen, boekaank.:
J.A.B.M. de Jong, De Nijmeegse St. Steven
tot aan de Reductie, Uil (1953) 313-315.

Nijmegen, boekaank.:
W. Jappe Alberts, stukken betreffende de
geschillen tussen hertog Arnold van Gelre en
Nijmegen 1458-1459), Lll (1952) 237,238.

Nijmegen, boekaank.:
R.J. Kolman, De Reductie van Nijmegen
(1591). Voor- en Naspel, Lll (1952) 238.

Nijmegen, boekaank.:
P. Leupen en B. Thissen, Bronnenboek van
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Nijmegen (eerste eeuw na Chr. tot 1247).
Nijmeegse Studiën deel X, LXXIII (1982)
179-181.

Nijmegen, boekaank.:
P.F. Maes, Sociaal-Democratische Gemeen-
tepolitiek in Katholiek Nijmegen, 1894-1927,
LXVIII (1974/75) 283.

Nijmegen, boekaank.:
P.H. M.G. Offermans, Arbeid en levensstan-
daard in Nijmegen omstreeks de Reductie
(1550-1600). Gelderse Historische Reeks,
deel III, LXVIII (1974/75) 282.

Nijmegen, boekaank.:
H.J.J. Hendriks, M.J. Steenkamer, A.G. Mus-
tert, Nijmegen onder Raadpensionaris, Ko-
ning, Keizer en Souvereine Vorst. Ingeleid
door Prof. Dr. L.J. Rogier. Gelderse Histori-
sche Reeks II, LXVII (1973) 155-157.

Nijmegen, boekaank.;
F.H.M.C. Adriaens, De magistraat van Nijme-
gen en de armenzorg (1750-1800). Bijdragen
tot de sociale en economische geschiedenis
van het Zuiden van Nederland, dl. II, LV
(1955/56) 216,217.

Nijmegen, kwartier van,
inwonersaantal in 1747 en 1782, LXII
(1965/67) 80; instructie voor Gedeputeerde
Staten van 19 febr. 1605, XLIX (1949)
311-318.

Nijmegen, Rijk van,
appel-instantie op het Valkhof, gevormd door
de burggraaf en 12 Nijmeegse schepenen -
volgens de landbrief uit 1532 - in hoger be-
roep rechtsprekend over vonnissen, gewezen
door de twee banken van Wijchen en Beunin-
gen, afgeleid uit het aan Nijmegen in 1230
verleende stadsrecht van Aken, LM (1952) 38;
vicarieën ald., LXVIII (1974/75) 117-142; be-
schrijving van de algemene toestand in 1808
van het Rijk van Nijmegen en het Nederrijk-
sche Walt, LIX (1960) 203-228.

Nijmegen, schependom,
beroeping van predikanten, beheer en be-
stemming der kerkelijke goederen betreffen-
de Hees, Neerbosch en Hatert tijdens en na
de Reformatie tot 1854, XLVI (1943) 87-102.

Nijmegen, stad en schependom,
beschrijving algemene toestand in 1808, LIV
(1954)349-380. met afb.

Nijvelt, Johan van,
bode van de Rekenkamer, LXXII (1981) 143.

Nijverheid, boekaank.:

D. Damsma, J.M.M, de Meere, L Noorde-
graaf, Supplement op de statistieken van de
Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der
19e eeuw, LXXII (1981) 238,239.

Nïmes (Nemausus),
Romeinse muntslag, LVIII (1959) 117-123
passim, met afb.

Ninaber, J.C.,
kapitein-ingenieur, zijn ontwerp voor een
nieuwe vesting bij Westervoort, 1819-1821,
LXXI (1980) 164.

Nispen, C.H. van,
aankoop van de Pannerdense bezittingen,
alsmede de bijzondere rechten van Anton
A.M.F. vorst van Hohenzollern-Sigmaringen,
graaf van den Bergh, in 1803 en 1816, LVI
(1957) 38.

Nispen tot Sevenaer, Jhr C.E. van,
zijn visie bij de behandeling van de lager
onderwijswet van 1857, LXX (1978/79) 188;
189.

Nispen tot Sevenaer, Jhr JAChr.A. van,
zijn inzet voor het katholieke godsdienston-
derwijs en zijn betrokkenheid bij de school-
strijd, LXX (1978/79) 179-188 passim.

Nispen van Pannerden, Jhr C.E.J.F. van,
oprichter van een steenoven bij Pannerden,
LXX (1978/79) 144,156.

Noeden, Cornelis,
ontvanger van de Fratergoederen te Does-
burg, L (1950) 88.

Noey, Jan,
koster te Silvolde, LXXVII (1986) 55.

Nole, Colijn de,
vervaardiger van een sacramentshuis voor de
abdij Mariënweerd in 1550, LVI (1957) 179.

Noord-Holland,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
35-37.

Noorden, Claes,
klokkengieter, LX (1961) 61.

Noorderbroek,
buurschap onder Varsseveld, LVIII (1959)
49,50.

Noordijk, buurschap onder Neede,
een geschil over het erf Steinfort, LXVII (1973)
30,36.

Noordkamp (Ten Oertcamp),
hoeve onder Varsseveld, inkomsten daarvan
voor de memorie van Godschalk en Lutgarde
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van Varsseveld c.s., LVIII (1959) 26-29.
Noorman, Johan,

provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Noort, A. op ten,
raadsvriend van Zutphen, LXX (1978/79) 112,
119.

Noort, mr Arnold op ten,
stadhouder van het scholtambt Zutphen in
1795, Lll (1952) 175.

Noort, Gerhard David op ten,
schepen van Zutphen van 1768-1795, LXXVI
(1985)57,69.

Noort, dr Gijsbert op ten,
momber van Gld., secretaris van Gedeputeer-
de Staten van het kwartier van Zutphen, lid
van het provisionele college van Gedeputeer-
de Staten van het kwartier van Veluwe, LXXII
(1981) 146,169.

Noort, H.J. op ten,
secretaris van de "Commissie uit de Nationale
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij,
Departement Zutphen, gechargeert met het
inrigten van eene Veeartsenij-Schoor, LXX
(1978/79) 114,119.

Noort, dr Johan op ten,
schepen, later burgemeester van Arnhem,
LXXII (1981) 160.

Noort, Johannes op ten,
vicaris te Doesburg, verzoek aan de Apostoli-
sche vicaris om het behoud van zijn inkom-
sten, L (1950) 90-95 passim.

Noort, Joost Jan op ten,
scholtis van het scholtambt Lochem, LXXII
(1981) 180.

Noort, Willem Reinier op ten,
maire van Zutphen, LXX (1978/79) 108.

Noortberg, Hermanus Lambertus,
pred. te Kerkdriel, LXII (1965/67) 258,260.

Nosfelde, goed te Harfsen,
LXI (1962/64) 210.

Noster, Henrick,
organist Grote kerk te Nijmegen, verzoekt
consent tot het leggen van een watermolen
(schipmolen) op de Waal, LVII (1958) 236.

Notker, bisschop van Luik, 972-1008,
LXV(1971) 17.

Notlo, mark,
kerspel Silvolde, Winricus van Wesenthorst
daarin gewaard, LVIII (1959) 31.

Nuberus, Johannes Conradus,
hoogleraar te Harderwijk, LXI 11 (1968/69) 116.

Nuck, Anton,
hoogleraar te Leiden, LXIII (1968/69) 107.

Nucke, Beernt,
lid van de magistraat van Elburg, LXXII (1981)
156.

Nuis (Neusz) bij Keulen,
Regulierenklooster van de H. Maagd Maria,
ca. 1400 hervorming, aansluiting van andere
kloosters bij dat van N., vervolgens overge-
gaan naar de kloostervereniging van Windes-
heim, LXIV (1970) 90-93; toetreding van het
klooster Bethlehem onder Doetinchem tot het
Algemeen kapittel te N. in 1423, alsmede een
theorie van W. L. Bouwmeester over de
schutspatroon van het klooster B. en van de
kerk van Varsseveld, LVIII (1959) 56.

Nulandt, geslacht Ingen,
beschrijving familiewapen, 51; vererving pa-
tronaatsrecht van vicarieën in de St. Weren-
friedskerk te Eist, 52,53; regesten van de
inhoud van een memorie-boek betreffende
overdracht van onroerende goederen en
andere vermogensbestanddelen, 54-64; ze-
gels en genealogische staten, 65-127, LVII
(1958) 51-127. met afb.; collatierecht van
kanunniksproven en vicarieën in de St. We-
renfriedskerk te Eist, UV (1954) 60-138. pas-
sim.

Nulandt, Gelis (Egidius) ingen,
richter van Arnhem, LUI (1953) 75; één der
stichters van de dubbele vicariestichting in de
St. Walburgskerk te Arnhem en van vicarieën
in de St. Werenfriedskerk te Eist in 1444, LXII
(1965/67) 103-105,120-143; LIV (1954) 60,61,
65,73; LVII (1958) 51-53.

Nulandt tot Nulandt van Cranenburg, Hendrik
ingen,

regesten van de inhoud van zijn memorie-
boek betreffende zijn goederen en rechten in
Over-Betuwe (voornamelijk het goed Nulandt
en de door Gelis ingen Nulandt gestichte
vicarieën en canonisieën), LVII (1958) 52,
54-64.

Nulandt, Johannes ingen,
neef en mede-erfgenaam van zijn oom Gelis
ingen N., stichter van canonisieën in de
St. Werenfriedskerk te Eist ter uitvoering van
de laatste wilsbeschikking van zijn oom, LIV
(1954)68-73.

Nunspeet, boekaank.:
H. van Meerde, Kerkgeschiedenis van Nun-
speet, XLIV (1941) 222; H. van Heerde, Onder
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de Clockenslach van Nunspeet, LV (1955/56)
216.

Nuys, Heyndrick van,
klokkengieter te Hasselt (B), LX (1961) 20.

Nycolai, Theodericus,
pastoor te Arnhem, LIX(1960) 155.

Nyehues, goed onder Warnsveld,
een Utrechts-bisschoppelijk leengoed, LXI
(1962/64) 208,209.

Nyenbeek (Nyenbeke, Nijenbeek), hof onder
Arnhem.

Zie: Nijenbeek, hof.
Nyenbeek, Arnoldus van,

en zijn broer Theodericus, schenkers van
goederen aan de commanderie van St. Jan te
Arnhem eind 13e eeuw, XLIII (1940) 168.

Nyenbeek (Nijenbeek), slot onder Voorst.
Zie: Nijenbeek, slot.

Nyenhuis,
goed onder Vorden, XLI (1938) 209.

Nyenhuys, buitenplaats onder Almen,
bewoond door J.A. van Hasselt, afgebroken
in 1860, LXII (1965/67) 218.

Nypoert, Johannes,
in 1550 bezitter van het pastoraat van de
St. Lambertskerk te Ophemert, LXV (1971) 11.

O'Sullivan de Grass, J.P.,
onderprefect van Arnhem, LXXII (1981) 213.

Obbekinck, Herman,
goud- of zilversmid, LUI (1953) 189.

Obbekinck, Jan,
glasmaker en schrijver van de Zutphense
burgers, LXV (1971) 64.

Ochten, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 19.

Ochten, Hendrik en Godfried van, gebr.,
hun goederen bij Uzendoom opgedragen
aan Rudolf de Cock, XLIX (1949) 53. Zie ook:
Uzendoom.

Ochtrop, Michel van,
klokkengieter, overdracht van een klok voor
de kerk te Lochem in 1615, XLII (1939) 120.

Odulfus, St.,
eertijds kerkpatroon van de kerk van Varsse-
veld evenals St. Pancratius, alsmede van
kerken in Friesland, Noord-Holland en Noord-
Brabant, LVII l (1959) 54-74 passim.

Oene,
Ned. Herv. Kerk, bouwgeschiedenis, LI (1951)
54-63. met afb.; opgravingen van metselwerk
(12e eeuw) bij de toren der kerk, XLIII (1940)
XXIII.

Oene, hof van,
in bezit van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, erfpachters voornamelijk leden van
de geslachten Ten Hove en De Gruter, ge-
schillen met het kapittel. In de 17e en 18e
eeuw door het kapittel de tot de hof behoren-
de goederen gedeeltelijk verkocht, vervol-
gens horigheidsverhoudingen, verpachting,
vererving, positie van de hofmeier eveneens
m.b.t. de hoven te Apeldoorn, Harderwijk en
Aarden (onder Wilp),XLVI (1943) 1-39; proces
over de verpachting van de hof in 1476, LXI
(1962/64) 278,279.

Oerinck, Gerrrt,
tolschrijver van de Grote Gelderse tol te Arn-
hem, XLVIII (1946) 99.

Oerlemans, Johannes Hendricus Cornelis,
electrotechnicus, adjunct-directeur van het
gemeentelijk electriciteitsbedrijf te Nijmegen,
in 1944 aangesteld als coördinator en verbin-
dingsman tussen de Duitse (militaire) autori-
teiten en het provinciaal bestuur, LXXVI (1985)
132,133,151.

Oertmersche ten,
goed te Deventer, in bezit van het geslacht
Van Apeldoren, LVII (1958) 146-150.

Oest, Dirk van,
raad Gelderse Raadkamer te Arnhem, LVI
(1957) 60,97.

Oesterwick, Gheritter,
opdrachtgever tot het maken van een schip-
molen te Zutphen, LXI (1962/64) 128,129.

Oevelgunne, huis,
onder Gendringen, in bezit van Geertruid van
de Padevoirt, gen. met Walraven van Gent,
later met Christoffel Rump, een proces tussen
haar en de graaf van den Bergh over het
jachtrecht van het huis O., XLIII (1940) 279.

Oever, het, goed,
in de buurschap Werven onder Heerde, LXVIII
(1974/75) 215,216.

Oever, Marcelis Jelisz. van den,
burgemeester van Zaltbommel, LXX
(1978/79) 91.

Oijen (N.Br.), burcht,
door Rooms-koning Wïllem in 1254 als rijks-
leen uitgegeven aan graaf Otto II van Gelre,
XLIII (1940) 261.

Oijen en Dieden (N.Br.), heerlijkheid,
aangekocht in de 2e helft der 14e eeuw door
Maria, dochter van Jan III hertog van Brabant,
geh. met Reinald III, hertog van Gelre, in 1482
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in pand gegeven aan Willem van Gent, in
1541 aan zijn zoon Walraven, in 1558 aan
Carel van Brimeu, graaf van Megen, in 1587
aan Johan van Gent, zoon van Walraven, 262,
263, in 1620 overgegaan op Johan von Kett-
ler, 276, XLJII (1940) 262,263,276.

Oirschot,
St. Odulfus, geboren te O., pastoor ald., ka-
nunnik van de Domkerk te Utrecht, werkzaam
onder de Friezen, stichter van een kerk in
Stavoren, LVIII (1959) 62,63.

Oldebroek,
de vestiging van Hollandse kolonisten in de
12e eeuw in Hollanderbroek onder Oldebroek
en de vraag of het oude Hollandse tynsrecht
via Hollanderbroek de basis voor het Veluwse
tynsrecht (o.a. de tynsen van Doornspijk en
Elburg) is geweest. Het Veluwse tynsrecht en
het probleem der eigendomsverschuiving,
opvattingen hierover van Van der Linden en
Heringa, door Westerink besproken, LXIV
(1970) 72-86; bezwaarschrift van ingezetenen
tegen het gericht van O.in 1748, LUI (1953) 90.
Zie ook: Usselvliedt, huis.

Oldenbarnevelt, Johan van,
landsadvocaat, 2 Gelderse rechters, Hendrik
van Essen en Nicolaas de Voocht, in het pro-
ces tegen hem gevoerd in 1618/19, LXXII
(1981)99-117.

Oldenraet, Godefrid,
organist van de St. Walburgskerk te Zutphen,
waarschijnlijk oprichter van het muziekcollege
ald. begin 17e eeuw, LXXII (1981) 82,85,87.

Oldenwier, Willem ten,
stadssecretaris van Arnhem, LXVIl (1973) 54,
55.

Oldenzaal,
centrum van de inning van contributiên in
Overijssel tot ca. 1633 door collecteurs onder
gezag van de drost van Twente, Robert van
Ittersum. Zie ook: Contributiên. LXXVIII (1987)
34-64.

Oldewyer, Willem van den,
rentmeester van het convent der St. Salvator-
abdij te Prüm, verpacht de Prümer molen te
Arnhem, LIX(1960) 189,195,196.

Olmius, Gerrit,
plaatsvervangend scholtis van het scholtambt
Lochem, LXXII (1981) 176.

Olmius, Josias,
oprichter van een ijzergieterij in 1689 aan de
Bielheimerbeek bij het landgoed Rekhem

onder Doetinchem, genealogie geslacht O. Lll
(1952)122-125,140,141.

Olmius, mr Gerhard Josias,
zoon van Josias, richter van het richterambt
Doetinchem, burgemeester van D., tevens
directeur van de ijzergieterij aan de Bielhei-
merbeek, opgericht door zijn vader, UI (1952)
125-127.

Ommeren, kerspel,
jurisdictie, LVII (1958) 20,21.

Ommeren, C. van,
rentmeester en opperkerkmeester te Neder-
hemert, LXV (1971) 84,92,114.

Ommeren, Rudolph van,
provisioneel regent van Wageningen, .reken-
meester in de Gelderse Rekenkamer, LXXII
(1981) 155,165.

Ommeren, Wolf van,
betrokkene bij de beeldenstorm te Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Onderstal,
buurschap onder Valburg, ontdekking van
prehistorische resten van een vlechtwerkom-
heining, LXV (1971) XV.

Onderwijs, Latijnse scholen,
in Gld. tussen 1817 en 1850, verslagen uitge-
bracht door mr H. Wijnbeek, hoofdinspecteur
van het Nederlanse niet-universitaire onder-
wijs, verslag over 1817, 1820, 1821, 1822,
1825,1826, 1827, 1830,1831 en 1841, toege-
voegd een lijst van rectoren, conrectoren en
leraren met curriculum vitae, LXVIII (1974/75)
240-281; verslag over 1834, 1846, 1849, LXVII
(1973) 109-122;

Onderwijs, Lagere scholen,
verslagen uitgebracht door mr H. Wijnbeek
over 1835, LXI (1962/64) 291-327; over 1841,
LXV (1971) 153-195; over 1842, LXVII (1973)
86-108. met afb.

Onderwijs,
de Gelderse katholieken en de eerste fase
van de schoolstrijd, LXX (1978/79) 169-189.

Onderwijs,
aanstelling van een stadsschoolmeester te
Lochem in 1766, bezoldigingen, een 18e
eeuws maandschrift ook schoolnieuws bevat-
tend, LXI (1962/64) 213-218.

Onderwijs,
onderwijs te Epse, Vierakker en Warnsveld,
eind 18e begin 19e eeuw, XLIX (1949)
219-238.
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Onderwijs,

benoeming van een schoolmeester te Gies-
beek in 1795, XLVIII (1946) 251.

Onderwijs,
oprichting in 1781 van een spin- brei- en leer-
school te Arnhem, LXXII (1981) 200,201; op-
richting in 1802 van een tekenschool ald.,
LXXII (1981) 207. Zie ook; Studiebeurzen;
Landbouwhogeschool; Latijnse scholen;
Doesburg, boekaank.; Harderwijk, boek-
aank.; De Lymers, boekaank.

Onstein, huis het,
(Onstedynck), bij Vorden, een eigen hofhorig
goed, behorend tot de Hertogelijke Hof te
Lochem, bezitters vanaf de 15e eeuw de
geslachten Onstedynck, 117-119; Van Steen-
sel, 118,119; Van Wachtendonck, 120; Has-
selholt gen. Stockheim (oudste gedeelte van
het huidige huis door hen gebouwd),
120-122; Van Westerholt tot Hackfort, 122,
123; Ten Broeck (verbouwing in 1711), 123;
Valck, 123,124; Van Heeckeren, 124; Van
Lynden, 124; Van Harinxma thoe Heeg, 125;
Van Grotenhuis, 126,127; Stoop, 127; vanaf
1852 Van der Heyden, 128, XLIV (1941)
117-130. met afb.

Ontginningen,
op de Veluwe in de 14e eeuw, de achtergron-
den ervan, LXVIII (1974/75) 26,27; ontginning
van heidevelden in de gemeente Arnhem in
de 19e eeuw, begin van kleinschalige ontgin-
ningen in de 17e eeuw, daarna een verbod ter
bescherming van de schaapsdrift, 105-111;
veranderingen begin 19e eeuw o.a. door
toenemende belangstelling voor landbouw en
als werkverschaffingsproject, 111-118; aanzet
tot grotere ontginningen vanaf 1835 tot ca.
1860 door aankoop van gronden door groot-
grondbezitters, 119-127, LXXIV (1983)
103-131. met afb. Zie ook: Tynsen; Wüstun-
gen.

Ooij, de Circul van de,
beschrijving algemene toestand in 1808, LX
(1961) 244-247.

Ooij, kerspel,
vereniging met het kerspel Echteld, LVII
(1958) 20.

Ooij en Persingen,
gegevens over een niet met name genoemde
vicarie, LXVIII (1974/75) 135.

Ooijrijkse burtenpolder,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXII

(1965/67) 273-275.
Oorkonden,

overbrenging in 1473 van stedelijke privileges
en oorkonden, o.a. die van Arnhem, naar
Brugge en in 1481 via 's-Hertogenbosch weer
teruggebracht naar Arnhem, LXXIV (1983) 46,
47.

Oorkonden,
overbrenging in 1949 van Gelderse charters
uit München naar het Rijksarchief in Gld.,
waaronder die van de vestiging van de tol in
Lobith, de verpanding van Nijmegen aan de
graaf van Gelre, bevestiging privileges van
graven en hertogen van Gelre, belening van
het graafschap Friesland aan graaf Hendrik
van Zutphen, LVIII (1959) 141-155. met afb.

Oorkonden,
de merkwaardige ontstaansgeschiedenis van
een omstreden Bethlehemse oorkonde uit
1207, de echtheid ervan bewezen, LXXVII
(1986) 7-25. met afb.

Oorkonden,
een getuigenverklaring uit 1229 van gravin-
weduwe Richardis, abdis van de Munsterabdij
te Roermond, van overdracht van grond door
markgenoten aan het klooster Bethlehem bij
Doetinchem, neergelegd in 2 oorkonden, een
gedateerde en een ongedateerde, vergelij-
king met de Harderwijkse stadsrechtoorkon-
de van 11 juni 1231, de echtheid van deze
oorkonden, LXXVIII (1987) 13-33. met afb.

Oorkonden, boekaank.:
E.J. Harenberg, F. Kelner, M. Dillo, Oorkon-
denboek van Gelre en Zutphen tot 1326 (Rijks
Geschiedkundige Publicatiën), LXXIII (1982)
169-177.

Oorkonden, boekaank.:
E.J. Harenberg, M.S. Polak, F. Kelner, e.a.,
Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot
1326. Tweede aflevering: St.-Maria-Magdale-
naklooster te Nijmegen, Munsterabdij te Roer-
mond (eerste gedeelte), LXXVI (1985) 169,
170.

Oorkonden, boekaank.:
Wolf-Rüdiger Schleidgen, Kleve-Mark Urkun-
den 1223-1368. Regesten des Bestandes
Kleve-Mark Urkunden im Nordrhein-Westfali-
schen Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf.
(Veröffentlichungen der staatlichen Archive
des Landes Nordrhein-Westfalen, Reine C:
Quellen und Forschungen, Band 13), LXXV
(1984) 183-187.
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Oorkonden, boekaank.
J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten
van oorkonden betreffende de bisschoppen
van Utrecht uit de jaren 1301-1340, XLI (1938)
391.

Oorkonden, boekaank.:
P. Weiier, Urkundenbuch des Stiftes Xanten,
Band 1, duellen zur Rechts- und Wirtschafts-
geschichte des Archidiakonats und Stifts
Xanten. Band l, XLI (1938) 392.

Oorlog, G.J.,
waarnemend kringcommissaris Gelder-
land-Oost van het Rode Kruis, LXXVI (1985)
146.

Oostbroek,
bij De Bilt (Utrecht), goederen van de abdij
St. Laurentius te O. in het Land van Buren nl.
de uithoven Snypwijck en ter Grippen, XLIX
(1949) 169,189-193.

Oostendorp, (Oestendorp),
goed in de buurschap Zwolle (kerspel Groen-
lo) deel uitmakend van het fonds van de me-
moriestichting van Godschalk en Lutgarde
van Varsseveld, LVIII (1959) 26-28,74,75.

Oostenesch (Hostenesch),
hoeve onder Varsseveld, LVIII (1959) 51.

Oosterbeek,
Ned. Herv. Kerk, bouwgeschiedenis, opgra-
vingen, vondst resten van een klokkengieterij,
LI (1951) 63-81. met afb.

Oosterbeek,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117,121.

Oosterbeek (Rosanderpolder),
Romeinse vondsten, LIV (1954) XXX. Zie ook:
Rosande.

Oostereng,
landgoed onder Bennekom, opgraving tumu-
lus, een meerperiodenheuvel, grafvondsten,
palynologisch onderzoek, LIV (1954) 9-29,
met afb.

Oosterwijk, mr G. van,
griffier van de Staten van Gld. LXIX (1976/77)
235,242,243,248.

Oosterwolde.
Zie: Morren, huis.

Oostrum, Johan van,
superintendent van het graafschap Egmond,
bemiddelaar van de verkoop van het leen-
recht op het leengoed Bulckesteyn te Deil,
XLII (1939) 67-78.

Ophemert,
de kerken van St. Maarten en St. Lambeit als

parochiekerken sedert ca. 1450 en het ont-
staan van de betrekkingen van de St. Paulus-
abdij te Utrecht tot de beide kerken, LXV
(1971)11-18.

Opheusden,
het veer te O. en de bevordering van het han-
delsverkeer met Nieuw-Wageningen door
Otto II, graaf van Gelre, LXXVI (1985) 9-19
passim; plaatsing van een galg bij de rosmc-
len door de heer van de heerlijkheid Wolfs-
waard, in 1645 op instignatie van de Wage-
ningse magistraat verwijderd, XLIX (1949) 52;
opgraving van fundamenten op het land Ach-
ter het klooster, XLVII l (1946) LUI; ontdekking
van sporen van bewoning in de Romeinse
tijd, talrijke vondsten, LXVI (1972) LUI. met afb.

Opijnen, heerlijkheid,
Rodolfus Cock, ridder, verkrijgt de dagelijkse
heerlijkheid O. in leen van graaf Otto II, 3;
jurisdictie, 30. LXX (1978/79) 3,30.

Opijnen, huis,
enige gegevens over dit voormalige huis en
bewoners, LXII (1965/67) XXXV-XXXVII.

Opvoedingsgestichten,
opvoedingsgesticht te Hattem, het onderwijs
ald. in 1827, LXVIII (1974/75) 258,259.

Ordermark, onder Apeldoorn,
watermolen ald. in bezit van Assueer van
Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 183.

Ordonnantie, Criminele,
van 1570, de daaraan voorafgaande pogin-
gen om een overzicht te verkrijgen van be-
staande wetgeving op strafrechtelijk gebied,
lijst van bannerheerlijkheden en andere hoge
heerlijkheden in Gelre en Zutphen van 1569,
LXVIII (1974/75) 143-159.

Orgels,
beelden op het orgel in de kerk van Ellecom
vervaardigd door de beeldhouwer Maarten
Robert in 1978, LXIX (1976/77) 33.

Orliens, Davld van,
ontwerper van fortificatiën te Zutphen, LUI
(1953) 149.

Ortelius, Abraham,
drukker van de wereldatlas "Theatrum Orbis
Terrarum", waarin is opgenomen een kaart
van Gld. en Kleef vervaardigd door Christiaan
Sgroten, LVI (1957) 215,216.

Ortigius (of Wachtelaer), Jacobus,
kanunnik van het kapittel van de St. Barbara-
kerk te Culemborg, LUI (1953) 92.
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Ossenmondt,
goed in Gorssel en Wilp, verkoop door Peter
van Apeldoren tot Duistervoorde, LVII (1958)
167,170,171.

Ostermeijer, Jan Dirk,
hoofd van de Provinciale Verkeerscoördina-
tiedienst 1944/45, LXXVI (1985) 131,132,151.

Osterwick (Westfalen),
toponymie, LVIII (1959) 6.

Otten, Jan,
burgemeester van Acquoy, vader van Corne-
lis Jansenius, LXXVI (1985) 49,54.

Otterlo,
onderzoek grafheuvel, LI (1951) 81.

Otters, Hendrick,
stadssecretaris van Arnhem, LXXII (1981) 161.

Otters, Jan Nicolaas,
rentmeester van de conventsgoederen
St. Hieronymusberg te Hulsbergen, LX VI11
(1974/75) 225.

Ottersz., Aimt,
schilder, LIX (1960) 139.

Otto l, graaf van Gelre en Zutphen,
overl. 1207, het door hem gevoerde wapen
op zegels en munten, LXVI (1972) 2. met afb.

Otto II, graaf van Gelre,
zoon van graaf Gerard III, in 1271 overl., verle-
ning van stadsrechten aan Arnhem en Nieuw-
Wageningen, de bevordering van het han-
delsverkeer over de veren op de Praest en
Opheusden naar die steden, LXXVI (1985)
9-19 passim; aan verschillende Gelderse
plaatsen heeft hij stedelijke rechten gegeven,
oorzaken van die stadsrechtverleningen, LXXI
(1980) 9-15; de door hem ingevoerde veran-
dering van het Gelderse wapen op zegels en
munten, LXVI (1972) 1,2; speculaties rond de
verlening van stadsrecht aan Roermond in
1232, LXIII (1968/69) 38-52; hij verkrijgt in
1256 goederen onder Rhenen en de jurisdic-
tie daarover van de abdij te Deutz, vervolgens
verkoop ervan aan Otto V, graaf van Bent-
heim, LX (1961) 107-109; overdracht aan hem
van goederen te Eibergen, Neede, Groenlo
en Geesteren door Hermannus l graaf van
Lohn, 15; koop van de hof van Groenlo, 47;
oorkonde betreffende de inkomsten van aan
het klooster Bethlehem behorende goederen,
97; koop jurisdictie in Hengelo en Zelhem van
Herman II graaf van Lohn, 99, LVIII (1959)
15,47,97,99; hij ontvangt de burcht van Oijen
(N.Br.) als rijksleen in 1251, XLIII (1940) 261.

Oud-Loosdrecht,
porceleinfabriek o.l.v. ds J. de Mol, een voort-
zetting van de opgeheven fabriek te Weesp,
die was opgericht door de graaf van Saint-
Germain, XLIV (1941) 98.

Oud-Zevenaar,
2 grafzerken ingemetseld in de muur der R.k.
Kerk, XLIV (1941) XXV.

Oude IJssel,
betekenis van de scheepvaart, bevaarbaar-
heid en onderhoud der rivier, handelsbetrek-
kingen tussen Doesburg en Bocholt, 1-3;
geschillen tussen Doesburg, Doetinchem en
de heren van Keppel in de 17e en 18e eeuw,
4-9; ontwikkelingen in de 19e eeuw, 10-12; 3
bijl., 13-18; naschrift, 18-20, XLIV (1941) 1-20.

Ouden, H.M. den,
waarnemend burgemeester van Est en Opij-
nen in 1945, LXXVI (1985) 147,151.

Oudenbosch, Adriaan van,
kroniekschrijver, LVI (1957) 55,57,99.

Oudewaard.
Zie: Lede en Oudewaard.

Oudhart, Jan,
thesaurier der domeinen te Mechelen, LVI
(1957) 83.

Oultremont, geslacht d',
in bezit van de heerlijkheid Balgoij, genealogi-
sche gegevens, LUI (1953) 15,16.

Outheusden, mr Johan van,
heer van Est en Donk, LXXV (1984) 163-165.

Over-Betuwe,
rechterlijk bestel, LV (1955/56) 21-33; vermel-
ding van plaatsen met vóór-Romeinse, Ro-
meinse en middeleeuwse bewoning, samen-
hang bodemkartering, bewoning en archeolo-
gie in Over- en Neder-Betuwe en de Bomme-
lerwaard, XLIX (1949) 1-13 passim, met afb.
Zie ook: Wegen.

Over-Betuwe,
beschrijving van de oorlogshandelingen in en
bij de boerderij De Hoeven onder Randwijk in
het Over-Betuws inundatiefront van febr.
1945, LXXIII (1982) 155-166. met afb.; LXXV
(1984) 147-157. met afb.

Over-Betuwe,
voor- en vroeghistorische oudheden in de
oudheidkamer te Tiel, verloren gegaan tijdens
de Tweede Wereldoorlog, XLVIII (1946)
XLVIII-U.

Over-Betuwe, boekaank.:
J. Wolters, De gemeente Bemmel in het land
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van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-
dorpen-gemeenchap, LIV (1954) 399,400;
H. Bollen, H. Jansen, het manneneiland.
Kroniek van de gebeurtenissen in de Over-Be-
tuwe van september 1944 tot juni 1945, LXXVI
(1985) 180,182; G.J. Mentink, J. van Os, Over-
Betuwe. Geschiedenis van een polderland
(1327-1977), LXXVI (1985) 175-180.

Over-Betuwe, ambt,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXI
(1962/64) 329-348.

Over-Betuwe, rentambt der geestelijke goede-
ren,

een vanwege het Polderdistrict Over-Betuwe
beheerde instelling met een pieus doel (stich-
ting), ontstaan in de tijd van de Reformatie,
omvattend de pastorie-, canonisie- en vicarie-
goederen van Eist en de goederen van het
klooster te Eimeren, het beheer ervan en de
eigendommen LIV (1954) 88-109.

Overasselt,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieën,
LXVIII (1974/75) 135; St. Walrikskapel, onder-
zoek ruïne, LI (1951) 81,82; onderzoek van
een tumulus, LXIV (1970) XXIX; terugkoop
van het in 1898 verkochte gildezilver van het
St. Antoniusgilde, LXI (1962/64) XLVII. met
afb.; schenking aan de G.A.S. van archeolo-
gische vondsten, LIX (1960) XXVI; archeologi-
sche vondsten, LVII (1958) XII; verslag werk-
zaamheden tot behoud van de ruïne van de
kapel van St. Walrick, XLVI (1943) XIV-XVI.

Overbeek, landgoed en huis te Velp,
kort na 1900 omgezet in een villapark, afbraak
van het huis, oprichting van de N.V. villapark
Overbeek voor de aanleg en exploitatie, als-
mede het ontwerp, de ontwerper en bebou-
wing, LXXIII (1982) 124-143. met afb.

Overdijk, goed onder Raalte,
tienden van dat goed in bezit van het geslacht
Van Apeldoren, LVII (1958) 146.

Overenk,
verkoop land te O. door Peter van Apeldoren
tot Duistervoorde aan het H. Geest-Gasthuis
te Deventer, LVII (1958) 159.

Overgunne, erf,
in de buurschap Gietelo, in bezit van Peter
van Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 177.

Overhagen,
goed bij Velp. Zie: Biljoen, kasteel, boekaank.

Overhof,
een Paderboms goed te Renkum, in erfpacht

gegeven aan het O.L. Vrouweklooster ald.,
LXVII (1973) 12,13,16.

Overijssel,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie, LXIV
(1970) 27-31. Zie ook: Joden; Plaatsnamen
op -ingen en -hem.

Oversticht, boekaank.:
C.A. van Kalveen, Het bestuur van bisschop
en Staten in het Nedersticht, Oversticht en
Drenthe, 1483-1520, LXVIII (1974/75) 283.

Overstraten, Adriana van,
dichteres, aanhangster der Patriotten te Ber-
gen op Zoom, LXXll (1981) 200.

O verst rat en, Jan Hendrik van,
notaris, aanhanger der Patriotten te Bergen
op Zoom, LXXll (1981) 200.

Overstromingen,
van de Hulsberger landen onder Heerde in
1648, 1658, 1670/71 en 1682, LXVIII (1974/75)
219-224.

Ovitius, Pibo,
de eerste pred. te Terborg, LXIX (1976/77)
109,112,113.

Oy, Everardt,
proces over Baekse tienden te Beekbergen,
LVI (1957) 73.

Oy, geslacht Van,
in bezit van de heerlijkheid Balgoij, genealogi-
sche gegevens, LUI (1953) 12-14.

Oy, Henricus van,
kanunnik-pastoor te Eist, LIV (1954) 68.

Oyen, Walraad van,
vicaris van de St. Peters- en Paulsvicarie te
Bergharen, LXVIII (1974/75) 130.

Paap, Joost de,
beschildering door hem van een eikehouten
schilddrager voor de balie van het Hof van
Holland met het wapen van Gelre, LXVI (1972)
46.

Paard enkeuringen,
enige controversiële correspondentie uit 1941
tussen mr H.P.J. Bloemers, burgemeester van
Arnhem en de N.S.B.-districtsleider ald.,
LXXVIII (1987) 192-197. met afb.

Paasstijl.
Zie: Tijdrekening.

Pabst, Herman,
Churfürstlicher Raadt te Cleve, collator van de
St. Andreasvicarie te Wamel, LXVIII (1974/75)
136.
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Pabst, Johan,
schepen te Zevenaar, collator van de St. An-
dreasvicarieteWamel, LXVIII (1974/75) 136.

Pabst, Rudolf Wilhelm,
collator van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Pabst, Rudolf Wïllem van,
de met anderen gedeelde hoge en lage juris-
dictie van de heerlijkheid Wolfswaard onder
Wageningen door hem in 1765 in zijn geheel
verkregen, geding hierover met de Wagening-
se magistraat, XLIX (1949) 50-52.

Pacht, pachtvormen,
garfpacht, zaad- en geldpacht in Gld. in de
17e en 18e eeuw, de opbrengst bij verschil-
lende soorten garfpacht over tiendbaar en
tiendvrij land, 2 statistieken en 2 tabellen,
pachtcontract van het goed Laag-Wolfheze,
LXIII (1968/69) 72-97.

Pacht, pachtvormen,
het grootgrondbezit, beheer, de pachtvormen
en inkomsten van de laatste heer van de Can-
nenburg bij Vaassen, LXXV (1984) 132-146.
met afb.

Pacht, pachtvormen,
een onderzoek naar de economische toe-
stand van individuele boeren in de buurschap
Gander (het latere dorp Gaanderen),
1665-1810, door vergelijking van garfpacht-
en graanprijzen, lijst van namen van de daar-
bij betrokken boerderijen en de eigenaren
ervan, LXXVIII (1987) 106-141. met afb. 5
grafieken, 4 tabellen.

Pacht, pachtvormen,
pachtprijzen van de Hulsbergerlanden in het
ambt van Meerde in 1648 en die van
1730-1809, LXVIII (1974/75) 206-208,227,228.

Paderborn, bisschop Meinwerk van,
in een 12e eeuwse levensbeschrijving van
hem 2 onbekende Gelderse (?) toponiemen
mogelijk duidend op plaatsen in de omgeving
Renkum/Rhenen, LXVIII (1974/75) 286,287.

Padevoort, havezate de,
bij Zeddam, in de 13e eeuw in bezit van Hen-
drik van Hessehusen, daarna o.a. in de ge-
slachten Van den Padevoort, Schaep, de
graven van den Bergh, Roos, Serrurier, in
1875 door het R.K. kerkbestuur van Zeddam
aangekocht en in 1876 overgedragen aan de
zusters Franciscanessen van Heythuysen,
XLIII (1940) 249-260. met afb.; stucwerk in het
huis uit 1667, XLIX (1949) 65.

Padevoort, geslacht Van den,
bewoners van de havezate de Padevoort,
genealogische gegevens, XLIII (1940)
249-251.

Pael, J.,
pred. teAlmen, XLII (1939) 152.

Paeuw, Nicolaes,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXII
(1981)151.

Paeuwen, Jan,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Pagniet, Carel Lodewijk de,
drost, richter, dijkgraaf, stadhouder der lenen
der vrije heerlijkheden Lede en Oudewaard
en de hoge heerlijkheid Lienden, LIX (1960)
45,46.

Palant, Anthonis van,
kapitein van Venlo, LVI (1957) 93,94.

Paleke, Gerardus,
schenking van land in Zevenaar aan het
klooster Bethlehem, LVIII (1959) 40,41.

Pallandt, Adriaen Werner van,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
107,118.

Pallandt, Floris van,
graaf van Culemborg, heer van Lienden, in-
voering van de Reformatie te Culemborg in
1566, LUI (1953) 102-105; LIX (1960) 41; zijn
vlucht naar Duitsland in 1567, zijn terugkeer in
1577, LVII (1958) 191,198,199.

Pallandt, Frederick van,
zijn proces in 1603 met Berndt then Hamme
voor het Appellationsgericht van Zutphen,
LXVI (1972) 124.

Pallandt, Sibilla (Belia) van,
een proces voor het Appellationsgericht van
Zutphen in 1596 betreffende achtergebleven
bruidsschatpenningen, LXVI (1972) 116.

Pallandt van Keppel, Frederik Willem Floris van,
geschillen tussen Doesburg, Doetinchem en
voornoemde aangaande de bevaarbaarheid
van de Oude Ussel in de 18e eeuw, XLIV
(1941) 4-8.

Pallandt van Walfort, J. baron van,
lid van Gedeputeerde Staten van Gld., lid van
de Gelderse commissie van landbouw, eige-
naar van de landgoederen Klarenbeek, Ren-
nenenk en Angerenstein bij Arnhem, zijn inzet
voor ontginningen van woeste gronden,
LXXIV(1983) 117,118.
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Pallandt van Westervoort, mr J.J.A.A. baron
van,

eerst gemeenteraadslid, vanaf 1841 burge-
meester van Arnhem, LXXIV (1983) 118.

Pallant, Peter,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen,
LXXII (1981) 85,86.

Palts-Neuburg, geslacht Van de,
verkrijgt in 1614 het landsbestuur van Gulik
en Berg, in 1742 overgegaan op het geslacht
Sultzbach, LVIII (1959) 143.

Pancratius, St.,
eertijds kerkpatroon van de kerk te Varsse-
veld evenals St. Odulfus, alsmede van kerken
in Friesland, Noord-Holland en Noord-Bra-
bant, LVIII (1959) 69-72,74.

Pannekoeck, Bernhardt,
richter van het scholtambt Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Pannekoeck, Godert,
raad van het Hof van Gelre, door het Hof
aangesteld in 1560 voor een inspectietocht
op de Veluwe ter voorkoming van bos- en
heidebranden, alsmede van zandverstuivin-
gen, LXXVI (1985) 152-161.

Pannekoeck, Maurits.
Zie: Marissen, Mauritius.

Pannekoeck, Wynant,
kerkmeester van de St. Werenfriedskerk te
Eist, LIV (1954) 68.

Pannerden,
grafzerken van Theodorus Verwaayen en zijn
echtgenote Hendrika V. geb. Hoedt op het
kerkhof bij de Martinikerk, LXX (1978/79) 141;
veiwerving door de G.A.S. van aardewerk uit
de Vroege Ijzertijd, LXIII (1968/69) XXXIX.

Pannerden (de Bylandt), hoge heerlijkheid,
rechterlijk bestel, LVI (1957) 33-43.

Papiermakerij,
op de Veluwe, lijsten van Veluwse papierma-
kers van 1749 en 1808, hun watermerken en
de door hen vervaardigde soorten papier,
verzoeken om verbod tot werving van V. pa-
piermakers naar Engeland in 1688, om deel-
name en contract tot productiebeperking in
1739, alsmede om verlaging van invoerrech-
ten in 1788, LXI (1962/64) 225-258; rekest van
Jacob Hendriks Luysink (Leussink), papier-
maker te Heerde, aan de Staten van Gld. er
op toe te zien dat er geen valse papiermerken
worden gebruikt, L (1950) 122-125.

Pardieu, Benoit de,

rentmeester van Maastricht en de landen van
Overmaze, LVI (1957) 94,98,99.

Pardo, geslacht,
verwant aan de geslachten Ingen Nulandt en
Van Hertevelt, een proces n.a.v. de nalaten-
schap van Hendrik ingen Nulandt, LIV (1954)
78-100. passim.

Parken.
Zie: Arnhem, monumenten en parken; Over-
beek, landgoed en huis bij Velp; Morren, huis
onder Oosterwolde.

Parma, Margaretha hertogin van,
gouvernante der Nederlanden, haar briefwis-
seling met de graaf van Horn of Hoorne in
1560, LUI (1953) 279-283.

Pas, Jan Willem,
zilversmid te Nijmegen, vervaardiger van een
wasbekken voor J.E. van Lynden, burggraaf
en burgemeester van N., LXI (1962/64)
222-224. met afb.

Passert, Johan,
prior van het Regulierenklooster te Utrecht,
LXVII (1973) 55.

Passert, Petrus,
kanunnik van St. Marie te Utrecht, LXVII
(1973)55.

Pasteur, mr A.A.,
controleur van de waarborg van gouden en
zilveren werken te Arnhem, bewaarder Van de
instrumenten, de boeken en het museum van
het genootschap "Prodesse Conamur" te A.,
XLI (1938) 169.

Pauli, Theodericus,
kroniekschrijver van de Chronicon Hollandiae
en de Chronicon Universale, LVI (1957)
195-197.

Pauw, Dirck,
kroniekschrijver, LXVI (1972) 9.

Paveyen (Pavia),
onder Culemborg, opgravingen en vondsten
op het kerkhof en een kort verslag van de
geschiedenis der kerk, LI (1951) 82-85. met
afb.; LI (1951) 149-152.

Pavordt, Gerrit van den,
ambtman van Pannerden, de Bylandt en
Millingen, LVI (1957) 34,43.

Peckel, Rutger,
klokkengieter, LX (1961) 55-68 passim.

Pels, Dirck,
abt van Mariënweerd, zijn schenking in 1495
van een reliek van de H. Emerentia aan de
St. Barbarakerk te Culemborg, bij de beelden-
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storm verloren gegaan, LVI (1957) 191,192.
Pels, F.,

kanunnik te Xanten, LXVIII (1974/75) 136.
Pelser, Jan,

gildemeester van de pelsers en bontwerkers
te Zutphen, één der aanvoerders van oproeri-
ge burgers en gemeenslieden tegen de raad
van Z. 1538-1543, LXV (1971) 43-68 passim.

Penninck, Adriaan,
rentmeester te tingen, LXXVIII (1987) 49.

Peraudi, Raymundus, kardinaal,
pauselijk legaat te Keulen, zijn toezegging
van financiële hulp na de stadsbrand van
Harderwijk in 1503, LXVII (1973) 60.

Perrelot, mr Jacob,
lid van de grafelijke raad- en rekenkamer te
Culemborg, schenking door hem en zijn
vrouw, Maria Louvigny, in 1764 van een zilve-
ren doopbekken met wapens van de schen-
kers aan de Nederlandse Herv. Gem. te C.,
XLIX (1949) 99,100.

Persant, dr Leonardus,
stadsmedicus te Tiel, LXIX (1976/77) 165.

Persingen.
Zie: Ooij en Persingen,

Peters, Anthoni,
richter en secretaris van de heerlijkheid Leur,
LXXII (1981) 148.

Peters, Mus,
deken te Zutphen, rentmeester in het Rijk van
Nijmegen, XLIX (1949) 35.

Petri, Theodorus,
pred. te Ophemelt, LXV (1971) 13.

Pfalzdorf (Kreis Kleve).
Zie: 's-Gravendaal.

Philips de Schone, koning van Castilië,
zijn titulatuur op zegels, maar zonder de wa-
pens van Gelre en Zutphen, LXVI (1972) 44,
45.

Philips II, koning,
zijn briefwisseling met Philips de Montmoren-
cy-Nivelle, graaf van Horn of Hoorne, stad-
houder van Gld., LUI (1953) 219-283; hij ver-
krijgt de jurisdictie te Lienden en Driel in pacht
van de Utrechtse St. Paulusabdij, LIX (1960)
41; zijn titulatuur op zegels en zijn wapen als
hertog van Gelre, LXVI (1972) 64-67,71. met
afb.

Philipsen, geslacht,
leden van dat geslacht waren klokkengieters,
LX (1961) 31-45 passim.

Pieck, geslacht,

collatierecht van kanunniksproven en
vicarieën in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 73,96.

Pieck, Claes,
ambtman van Beesd en Rhenoy, opdracht
aan abt Peter van Zuyren tot verwijdering van
het wapen van het geslacht Van Brederode uit
de ramen en de schouw van de abdij Mariën-
weerd onder Beesd, LVI (1957) 192.

Pie(c)k, Frank,
ambtman van de Bommeler- en Tielerwaar-
den in 1421, LXXVI (1985) 22,30; schatmees-
ter vanwege de hertog van de Bommeler- en
Tielerwaarden in 1434, LXIX (1976/77) 95.

Pieck, Gijsbert,
onder zijn leiding plundering van de abdij
Mariënweerd bij Beesd in 1493 door een
bende van Albrecht van Saksen, LVI (1957)
184.

Pieck van Zoelen, A.,
raadslid van Nijmegen, zijn betrekkingen tot
de heerlijkheid Ubbergen en de graaf van
Saint-Germain, XLIV (1941) 91,92,100.

Pije, Laurens,
zijn schenking aan het convent St. Hierony-
musberg te Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 196.

Pitsch, dr Otto,
leraar in de landbouwkunde te Warffum, later
teWageningen, LXVIII (1974/75) 174,178.

Plaatsnamen,
overzicht van plaatsnamen op -ingen en -hem
in Gld. en gedeeltelijk in Overijssel, met kaart,
XLVII (1944) 87-103; opmerkingen en verbete-
ring van plaatsnamen op -ingen en -hem in
Gld., XLVIII (1946) 83-89; plaatsnamen in het
graafschap Zutphen, XLVIII (1946) 40-61;
twee onbekende Gelderse (?) toponiemen in
de "vita Meinwerci", mogelijk duidend op
plaatsen in de omgeving Renkum/Rhenen,
LXVIII (1974/75) 286,287.

Plakkaten, boekaank.:
J. Drost, Gelderse Plakkatenlijst, 1740-1815.
(Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen
van het oud-vaderlandse recht, no.8), LXXII l
(1982) 177,178.

Plancken, Antonius van den (der),
abt van Mariënweerd (1457-1467), onder zijn
leiding herstel van de abdijgebouwen, LVI
(1957) 184; hij was tevens raad van de Gel-
derse Raadkamer te Arnhem in 1474, LVI
(1957) 60.

Plas, Coenraad,
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verzoekt consent aan de Raad van Nijmegen
tot het leggen van een watermolen (schipmo-
len) op de Waal, LVII (1958) 236.

Ploech, geslacht,
verscheidene generaties van dit geslacht in
bezit van het halve veer op de Praest, conflict
met Hendrik van Homoet over het illegaal
overzetten van koopwaar bij Randwijk, genea-
logische tabel, LXXVI (1985) 9-19 passim; LIX
(1960) 179; LXXIV (1983) 21.

Plooierijen,
te Doesburg, een onderzoek naar de sociale
mobiliteit onder de regenten van D. vanaf
1665-1717 en de invloed van de Plooierijen in
die periode, LXXV (1984) 102-123.

Plooierijen,
te Nijmegen, gebeurtenissen rond de misluk-
te gewapende overval op het stadhuis in 1705
door aanhangers van de Oude Plooi, LXXIII
(1982)60-77.

Plooierijen,
te Wageningen in 1703, regering der stad 16e
en 17e eeuw, instelling van een college van
gemeenslieden ca. 1578, 65,66; verkiezing
van gemeenslieden en nieuwe magistraat
(1703), 67-69; verzet oude magistraat, eisen
van de gemeenslieden, 70-72; regeringsre-
glement van de stad W. van 1705, 73,74;
tegenstellingen tussen magistraat en
gemeente, 74-76, XUV (1941) 65-76.

Plooierijen.
Zie ook: Zimmers, Wouter.

Pluenis, Jan,
rentmeester van het graafschap Buren, XLIX
(1949) 186,194.

Poederoijen,
vondst van een voetstuk van een beeld, dat
deel heeft uitgemaakt van het voormalig kas-
teel te Breda, XLII (1939) XXV; verkoop doop-
vont, XLVII (1944) XVII.

Poel, Johan van de,
zoon van Eva van Rhienen en Johan van de
P., draagt in 1641 de hof te Rheden op aan
het St. Petersgasthuis te Arnhem, LUI (1953)
69,70.

Poelman, Pieter Jan,
richter van Maasbommel, XLIX (1949) 43.

Poelwick, Dirk van,
schepen in het landdrostambt de Lymers,
XLIX (1949) 258.

Poelwijck,
kasteel te Gendt, restauratie poorttoren, LX

(1961) XII.
Poelwijck, geslacht Van,

bezitters van huis Hoekelum in de 16e eeuw,
XLIII (1940) 243.

Poelwijck, Henrick van,
schepen van Arnhem, LXVII (1973) 76.

Pol, A,
commies, later hoofdcommies ter provinciale
griffie 1944/45, LXXVI (1985) 118.

Politie,
veldwachters, nachtwachten te Warnsveld, L
(1950) 96-100.

Poll, huis de, buurschap Gietelo,
koop van dit huis door Peter van Apeldoren
van de familie Van Eek, in 1693 door vererving
overgegaan op het geslacht Van Wijnbergen,
LVII (1958) 173-189.

Poll, Gisbertus van de,
zijn vermeende collatierecht van de O.L. Vrou-
wevicarie te Druten, LXVIII (1974/75) 131.

Poll, Herman van de,
schildknaap, collator van de vicarie van het
heilige Kruis te Puiflijk, LXVIII (1974/75) 135.

Poll, Mattheus Gijsbertsz. van de,
burgemeester van Zaltbommel, LXX
(1978/79) 86.

Poll, Zeger van der,
collator van de O.L. Vrouwevicarie te Dreu-
mel, LXVIII (1974/75) 131.

Pompadour, Madame de,
(Jeanne Lenormand-Poisson), de graaf van
Saint-Germain was haar leermeester, haar
correspondentie met hem, XUV (1941) 89,90,
95,97.

Ponse, C.J.,
zilversmid, lid van een in 1785 opgericht pa-
triottisch genootschap te Arnhem, LXXII
(1981) 196.

Ponse, J.,
klerk bij het Departementaal Bestuur van de
Boven-IJssel, LXXII (1981) 213.

Pont, mr D. F.,
burgemeester van Apeldoorn, LXXVI (1985)
123,145.

Pontanus, Johannes Isacius,
(Jan Isaakszoon van der Zee), kroniekschrij-
ver, hoogleraar te Harderwijk, zijn Latijnse
excerpt van de verloren gegane brief van
pater Jan Brugman aan Catharina van Bour-
bon, hertogin van Gelre, aangaande de ver-
heffing van de Nijmeegse parochiekerk van
St. Steven tot kapittelkerk, LXXVI (1985)
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36-47; het portret van hertog Karel van Gelre
in zijn "Historia Gelrica", LIX (1960) 140. met
afb; zijn beschrijving van het Gelderse wapen,
LXVI (1972) 20-22.

Ponten, Samuel,
pred. te Druten, zijn verzoek tot verkoop van
een zekere vicarie ten gunste van de pastorie,
LXVIII (1974/75) 131,132.

Poortman, HugoA.C.,
parkarchitect, aanleg van de tuin bij het huis
Morren onder Oosterwolde, XLV (1942) 135,
136; ontwerper van de parkaanleg van het
villapark Overbeek te Velp, LXXIII (1982) 131,
135-137.

Portretten,
beschrijving van portretten, Zie: Elisabeth van
Brunswijk-Lüneburg, echtgen. van hertog
Karel van Egmond; Arnold van Egmond,
hertog van Gelre; Karel van Egmond, hertog
van Gelre; Willem II, hertog van Gelre, Kleef,
Gulik en Bergh; Staring, Anthony Christiaan
Wynand; register Afbeeldingen.

Posbank,
vondst vuurstenen voorwerpen, LVI (1957)
XXXI.

Posse, Jehan sans,
bode Raadkamer Zutphen, LVI (1957) 77.

Post, Evert Johan,
pred. te Arnhem, één der oprichters en direc-
teur van het genootschap "Prodesse Cona-
mur", ald., XLI (1938) 155, 157.

Post, H.Th.,
pred. te Erichem, XLII (1939) 246.

Posthuma-Jorna, B.,
schenking van aardewerkscherven (Bronstijd
en Ijzertijd) aan de G.A.S., LXIII (1968/69)
XXXIX.

Postwezen,
verkrijging van het postambt voor de magi-
straat van Nijmegen van prins Willem V door
tussenkomst van Jan Elias van Lynden, LXI
(1962/64) 219-224.

Postzegels,
ontwerp postzegel door Anton Molkenboer
met het Gelderse wapen, toevoeging van een
mispelbloem, LXVI (1972) 31.

Potgieter, Benjamin,
rentmeester van de conventsgoederen
St. Hieronymusberg te Hulsbergen, LXVIII
(1974/75) 223.

Potter, Jan,
deurwaarder Gelderse Raadkamer te Arn-

hem, LVI (1957) 61.
Pottie, Jehan,

deurwaarder van de Raadkamer te Arnhem,
LVI (1957) 76.

Pottinck, Henrick,
schepen in het landdrostambt de Lymers,
XLIX (1949) 258.

Praehistorie,
toelichting op de dissertatie van H.T. Water-
bolk de praehistorische mens en zijn milieu,
LIV (1954) 1-8.

Praest, de,
klaarbank van de Over-Betuwe in de heerlijk-
heid Meinerswijk bij Arnhem, Lll (1952) 38; LIV
(1954) 50-56; LXVI (1972) 110,112; LVIII
(1959) 135,136; ligging ervan m.b.t. de Rijn-
loop, de klaarbank op de Praest vanaf de 14e
tot in de 17e eeuw het rechterlijk centrum van
de Over-Betuwe, betekenis van "klaren" en
"klaarbank", het functioneren ervan en de
procesgang, XLVII (1944) 1-20.

Praest, het veer op de P.,
behorend tot de hof van het kapittel van
St. Pieter de Broekerhof (Biljoen) bij Velp. Het
veer werd in erfpacht gehouden door leden
van de geslachten Ploech en Van Arnhem,
LIX (1960) 179; de bevordering van het han-
delsverkeer over Arnhem door graaf Otto II,
de pachters. De juiste spelling is: Praest, zie:
XVI (1913) 56 de aant., 416 de aant. LXXVI
(1985) 9-19.

Praest, Magister Petrus van der,
waarschijnlijk behorend tot een Arnhems
geslacht, kanunnik in de Domkerk te Utrecht,
LIX (1960) 157.

Preys (Preyssing, Proeys), geslacht,
LUI (1953) 28.

Privilegebrieven.
Zie: oorkonden.

Procesrecht,
declaratiekosten van een revisieproces in
1790, LXIV 1970 149-151; de magistraatsre-
scriptie van 1569 en de afbakening van de
strafrechtelijke bevoegheden van scholtis en
magistraat in de 18e eeuw, LXXII (1981)
175-190; ordonnantie op de manier van pro-
cederen van 1570, de daaraan voorafgaande
pogingen om een overzicht te verkrijgen van
bestaande wetgeving op strafrechtelijk ge-
bied, lijst van bannerheerlijkheden en andere
hoge heerlijkheden in Gelre en Zutphen van
1569, LXVIII (1974/75) 143-159; het Appella-
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Q. R

tionsgericht van het graafschap Zutphen, LXVI
(1972) 107-124. Zie ook: Zutphen, graafschap;
klagen in geval van doodslag met het kleed van
de verslagene, LXV (1971) 10.
Proeys, geslacht.

Zie: Preys.
Promoties,

promotieplechtigheden te Franeker, Harder-
wijk, Leiden, LXIII (1968/69) 108, 109, 115,
116; promotie te Harderwijk in 1809 van
O.G.WJ. van Hackfort tot ter Horst, LIX (1960)
199-201.

Proost, Cornelis,
pastoor te Rijsbergen, verkoop van het "Ruim-
boeck, aengaende de goederen ende andere
emolumenten van het clooster Mariënweerd"
aan de abdij Park bij Leuven, LVI (1957) 180.

Prüm, St. Salvatorabdij,
in bezit van de St. Maartenskerk te Arnhem,
later gewijd aan St. Eusebius, alsmede in
bezit van andere goederen in A. en omgeving,
LXXIV (1983) 8-12; UX (1960) 180-197 pas-
sim; tiendheffing in het kerspel Arnhem
(Lopener mark), 151,152; collatierecht,
153,154; beheer pastoralia, 154-162, LIX
(1960) 151-162.

Prüm, Georgius van,
laatste pastoor te Arnhem, uit de abdij van
Prüm afkomstig, pachter van de hof Nijen-
beek bij Arnhem, zijn andere inkomsten, LIX
(1960) 158,159,182,189.

Prümer molen, ook gen. molen van Neyenhuis,
koren-, run- en pelmolen op de St. Jansbeek
te Arnhem, eigenaren en medegerechtigden
van de molen, LIX (1960) 188-191.

Puiflijk,
vondst van fragmenten van een zeldzame
Laat-Middeleeuws type tuitkan, fragmenten
van blauwgrijze handgevormde kookpotten
en van inheemse kogelpotten, LXXVII (1986)
153,155; gegevens over de ald. gevestigde
vicarieën, LXVIII (1974/75) 135,136; verzoek
van het Hof in 1608 aan Jacob Mom, ambt-
man van het Land van Maas en Waal, om
bedevaarten naar P.te verbieden, XLI (1938)
212.

Puiflijk, Alard van,
schildknaap, collator van de O.L. Vrouwevica-
rieteP., LXVIII (1974/75) 135.

Put (Putten), Arent Jansz. van der,
klokkengieter, LX (1961) 69.

Puteo, Wernerus de (Werner van den Putte),

pastoor te Arnhem, vicaris van het St. Petrus-
altaar in de St. Lebuïnuskerk te Deventer in
1371, LIX (1960) 156,157.

Puth (Puteanus), Joannes te,
raad en burgemeester van Venlo, LXX
(1978/79) 86.

Putman, drAdolf Henrich,
verwalter-markerichter van Epse, LV
(1955/56) 58.

Putte, Bernard van den,
drukker van kaarten te Antwerpen, verbeterde
uitgave van de door Chr. Sgroten vervaardig-
de kaart van Gld. door hem gedrukt, LVI
(1957) 216.

Putte, Werner van den.
Zie: Puteo.

Putten,
toverij in 1702, XLVI (1943) 71,72; opgraving
inhoud van een standvoetbekergraf, LIX
(1960) XXII; vondst van een vuurstenen bijl,
een stenen strijdhamer en 3 bekers, LXVIII
(1974/75) LH. Zie ook: Gilden en schutterijen;
Horigheid.

Putten, boekaank.:
Jac. Gazenbeek, Het wilt en bijster landt van
Velu wen ... Putten op de Velu we, XLI l (1939)
364.

Putten, Kelnarij van P.,
het tiendenbezit te Renkum, LXVI l (1973)
15-17.

Quarles van Ufford, Jhr mr Pierre,
rechter te Zutphen, zijn gedichten toegezon-
den aan het gezelschap dames vergaderend
onder de naam van "Koffij-patrouille" te
Zutphen in 1825, LXVI (1972) 246,252-262.

Questenberg, Kunigundis,
geh. met .. von Heimbach, haar portret ge-
schilderd door Barthel Bruyn, LIX (1960) 144.

Quisthout, Willem,
pastoor van Bokhoven, benoemd in 1672
door Lodewijk XIV tot abt van Mariënweerd,
overdracht in 1673 van zijn rechten aan de
abdij van Postel in de Zuidelijke Nederlanden,
LVI (1957) 187.

Raadkamers,
Raadkamers of Hoven van Gelre en Zutphen
van Karel de Stoute, 1473-1477, LVI (1957)
45-123. 6 bijl.

Raadt, Jacob van Gesseler de,
dagboekverhaal uit 1790 van een reis in ge-
zelschap van zijn oom, mr M.W. de Raadt, van
Groningen naar Arnhem en zijn verblijf te A.,
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LXIV(1970) 149-167.
Raadt, Melchior Willem de,

hoofdman in de Hoofdmannenkamer van
Groningen en Ommelanden, reviseur inzake
een revisieproces voor het Hof van Gld. in
1790, zijn reis van Groningen naar Arnhem en
zijn verblijf ald. in gezelschap van zijn neef,
die daarvan een reisverslag maakte, LXIV
(1970) 149-167.

Radbod, bisschop van Utrecht,
cartularium van Radbod, waarin is opgeno-
men een afschrift van een oorkonde van 7
febr. 828, wellicht bevattend de oudste ver-
melding van Varsseveld en de daaronder
vallende buurschap Heelweg, LVIII (1959) 2,3.

Raesfelt, Goessen van,
conflict over de erfenis van goederen te Wisch
met Oswald l, graaf van den Bergh, LIX (1960)
52,55,56.

Raesfelt, Lutgart van,
overl. 1488/89, een erfhuisproces in 1490
over haar nalatenschap en die van haar echt-
genoot, Jacob van Hackfort, stamtafel van het
geslacht Van R., LXVI (1972) 197-214.

Raesfelt, Wilhem van,
schepen van Arnhem, LXXII (1981) 160.

Raesinck, Gerrit,
schepen en raad van Zutphen van 1539-1549,
LXV (1971) 75.

Raesveld, Wilhelm van,
pachter van de grote en kleine tiend te Ren-
kum, LXVII (1973) 15.

Rakoczi, Joseph,
geb. te Zevenburgen ca. 1700, overl. ca.
1784, (volgens de Navorscher 14, 1864,
p. 356 ligt het tijdstip van overlijden tussen
1780 en 1795), vermaard alchemist, zijn vele
schuilnamen, waarvan de meest bekende is:
graaf van Saint-Germain, XLIV (1941) 87-115.
met afb. Zie ook: Saint-Germain.

Ramaker, Peter,
commandeur van het fort Sint-Andries, pro-
cessen gevoerd door zijn erfgenamen en
F.S.C, baron van Randwijck over de toewij-
zing van de heerlijkheid Hurwenen, LXVII
(1973)77-84. met afb.

Rambonnet, K.L.,
directeur van de N.V. villapark Overbeek te
Velp, later commissaris van deze N.V., LXXII l
(1982) 142.

Ramesteyn (Rampsteyn, Ramsteyn), Berntvan,
heer van Gilgenberg, in 1473 benoemd tot

gouverneur van Arnhem en de Veluwe, LVI
(1957)51,63.

Ramus, P. (Pierre de la Ramée),
zijn leerboek over de dialectica, LXXVII (1986)
71,73,74,82.

Randwijck, Frans Steven Carel van,
heer van Rossum en Heesselt, erfgenaam van
de in 1730 overleden Johan Carel van Die-
den, heer van Hurwenen, processen over de
toewijzing van de heerlijkheid Hurwenen,
LXVII (1973) 77-84.

Randwijck, Frederick Hendrick van,
heer tot Rossum, waldgraaf, provisioneel
gedeputeerde van het kwartier van Nijmegen,
LXXII (1981) 144,147,165.

Randwijck, Geertruyt van,
vicaris van het St. Claraklooster te Wamel,
LXIX (1976/77) 3.

Randwijck, Gijsbert van,
proces voor het Hof van Gelre in 1476, LVI
(1957) 72.

Randwijck, Rutgervan,
schatmeester vanwege de hertog van Over-
en Neder-Betuwe, LXIX (1976/77) 95.

Randwijk,
beschrijving van oorlogshandelingen bij de
boerderij De Hoeven febr. 1945, LXXIII (1982)
155-166. met afb.; LXXV (1984) 147-157. met
afb.; Ned. Herv. kerk, opgravingen, LI (1951)
85,86. met afb.

Ranitz, Jhr mr S.M.S. de,
schenking van 200 historieprenten aan de
O.B. te Arnhem, XLI (1938) 100.

Rapin de Thoyras, Jean Louis,
afkomstig uit Zwitserland, vanaf 1801 werk-
zaam bij het onderwijs o.a. te Arnhem, lid van
de Arnhemse afdeling van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, redacteur van het
Departementaal Dagblad en later belast met
de uitgave van het Annonceblad samen met
S. van Bronkhorst, LXXII (1981) 207-215.
passim.

Rappard, Gerhard, Friedrich,
2 gedichten, de één ter gelegenheid van zijn
gouden ambtsjubileum als tolgaarder te Lo-
bith, de ander op zijn 76ste verjaardag, LXI
(1962/64) 285-290.

Rasch, Bernard,
houthandelaar, burgemeester van Doesburg,
LXXV (1984) 109-113.

Rasch, Johan,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
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113.
Ratingen, Wijnant van,

rentmeester van het St. Petersgasthuis te
Arnhem, LUI (1953) 69.

Rauwerts de Oude, Johan,
provisioneel regent, later schepen van
Zutphen, LXXII (1981) 151,159.

Rauwertz, Adriaen,
pastoor te Terborg, LXIX (1976/77) 108,114.

Ravenswaaij,
verschansing van geuzen in het blokhuis ald.,
LVII (1958) 195; tekening van een verloren
gegaan 17e eeuws glasraam in de kerk, met
wapenafbeelding van het hertogdom Gelre en
graafschap Zutphen, LXVI (1972) 83. met afb.;
afbraak kasteelachtig gebouw van de "Muis-
winckel", de boerderij bleef gespaard, LUI
(1953) XXXI; 2 schildhoudende leeuwen af-
komstig van het voormalig huis Vreedenstein
teruggevonden te Driebergen, Lll (1952) XIV;
verdwijning van 2 schildhoudende leeuwen
afkomstig van het voormalige huis Vreeden-
stein, LI (1951) XU.XLII.

Raveschot van Capelle, geslacht Van,
genealogische gegevens, in de 17e eeuw in
bezit van de hofstad Maasbommel, XUX
(1949) 42,48.

Raveschot, Huybert van,
collator van vicarieën te Maasbommel teza-
men met zijn vrouw Anna van Boetbergen,
LXVIII (1974/75) 134; tevens was hij collator
van de O.L. Vrouwevicarie en de St. Jansvica-
rieteDreumel, LXVIII (1974/75) 131.

Rechen, Henrick van,
ordebroeder in de commanderie van St. Jan
te Arnhem, later te Nijmegen, waar hij in 1623
overlijdt, XLIII (1940) 171.

Rechteren, Hildegonda Anna Agnes Sophia
Hendrika gravin van,

bewoonster van de huizen Appeltern en
Boschlust (Neerbosch) in de 19e eeuw, herin-
neringen aan haar en het leven op huis A., LX
(1961)209-218. met afb.

Rechteren van Appeltern, J.H. graaf van,
gouverneur van Overijssel, LXIX (1976/77)
258,263.

Rechterlijk bestel in Gld.,
XUX (1949) 39-61; L (1950) 57-86; Lll (1952)
29-61; LUI (1953) 1-26; LIV (1954) 31-56; LV
(1955/56) 21-33; LVI (1957) 33-43; LVII (1958)
15-22; LVIII (1959) 129-140; LIX (1960) 38-48;
LX (1961) 101-116.

Rechtspraak,
het spannen van de bank te Beesd, LXI
(1962/64) 328; rechtspraak plaatsvindend
onder de doorn-, eike- of rozeboom, LXI
(1962/64) 280; een echtscheidingsgeschil in
1798/99, rechtspraak in appel buiten werking
in het graafschap Culemborg gedurende
1795-1799, XLI (1938) 237-240. Zie ook: Ap-
pellationsgerecht, Klaarbanken, Procesrecht,
Raadkamers of Hoven, Rijkskamergerecht,
boekaank.

Rede, (Rhede) bij Bocholt,
overdracht van goederen door leden van het
geslacht Van Sinderen (Synderen), LVIII
(1959) 95.

Reedt, dr Godefridus van,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 77.

Rees,
ruil van goederen door kanunniken van de
Mariakerk te R. met Godescalcus van Lohn
tussen 1138 en 1146, LVIII (1959) 21,22,24.

Rees, kamp,
ruim 2500 Nederlanders opgepakt bij razzia's
in het kader van de "arbeidsinzet" en onderge-
bracht in het kamp te R. in de Tweede Wereld-
oorlog, LXXVI (1985) 124-131.

Rees, De, goed,
in het kerspel Almen, Margriet van Apeldoren
tot Duistervoorde begunstigd met tienden uit
dit goed, LVII (1958) 172.

Regeringsbestel,
provisionele regeringsbestel in Gelre en Zut-
phen van 1674, LXXII (1981) 139-174; LXXV
(1984)124-131.

Reichenstein, Veronica von,
abdis van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten,
LXVII(1973)12.

Reigers, geslacht,
leden van dat geslacht, eerst pachters later
medeëigenaren van de ijzermolen te Ulft,
stichting van DRU, genealogie, LV (1955/56)
115-117,161,162.

Reijers, J.H.A.,
steenbakker te Pannerden, LXX (1978/79)
158.

Reijers, O.,
stadsarchitect van Arnhem, heide-ontginning
door hem en zijn broer in het Papendal bij A.,
LXXIV (1983) 108,109,114.

Reinald l, graaf van Gelre,
verlening van nieuwe stadsbrieven aan Gel-
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derse steden, zijn geestelijke verwardheid, de
benaming "Insula Dei" aan verscheidene
steden gegeven, LXIII (1968/69) 42-48; ge-
schil met de leden van het kapittel van de
St. Walburgskerk te Zutphen aangaande het
recht van begeving van de proosdij en van de
canonicale prebenden in 1299, LXIII (1968/69)
31-37; schenking in 1315 van zijn hof en van
goederen te Arnhem aan de uit Tiel verdreven
geestelijke heren van het kapittel van St. Wal-
burg, die zich in A. vestigden, LIX (1960) 182;
LXXIV (1983) 12; zijn brief van 15 sept. 1306
over de stichting van een gasthuis te Arnhem,
LIX (1960) 155; oorkonden van de Rooms-Ko-
ning Rudolf, waarin hij aan Reinald l de rege-
ring van Friesland opdraagt, LVIII (1959) 146;
in 1296 door hem het slot Nijenbeek onder
Voorst gekocht van de erfgenamen van Dirk
van Vredestorp, XLII (1939) 26,27; zijn tweede
vrouw was Margaretha, dochter van graaf
Guy van Vlaanderen, hun huwelijkscontract,
LXXI (1980) 1; vestiging van 6 bedelorden
onder zijn regering mede door toedoen van
zijn echtgenoten Irmgard van Limburg en
Margaretha van Vlaanderen, LXIX (1976/77)
38-42,67-69.

Reinald II, graaf,
sedert 1339 hertog van Gelre, de verlening
van nieuwe stadsbrieven aan Gelderse ste-
den, tevens verleent hij in 1332 rechten aan
Lombardische kooplieden te Geldern, XLIX
(1949) 40; van hem de oudst bekende stich-
tingsbrief (24 mei 1320) van een vicarie in de
Arnhemse parochiekerk, LXI (1962/64) 145;
hij verkrijgt de halve jurisdictie van Lienden in
pacht van de Utrechtse St. Paulusabdij, LIX
(1960) 41; oorkonde van 1337 betreffende
een verzoek van keizer Lodewijk om hulp in
de strijd tegen Frankrijk, LVIII (1959) 146;
beschrijving van een onbekend kleinzegel
van hem aan een onbekende oorkonde uit
1341, LXXIII (1982) 7-11. met afb.; geschied-
schrijving in verband met het huwelijkscon-
tract tussen hem en Sofia Berthout, LXVIII
(1974/75) 51-56.

Reinald III, hertog van Gelre,
verleent in 1349 de hoge en lage jurisdictie
binnen de voorburcht van het slot Bronkhorst
aan Gijsbert van Bronkhorst, hoger beroep op
vonnissen niet mogelijk, LVI (1957) 126-128;
zijn gevangenschap van 1364-1371 op het
slot Nijenbeek bij Voorst, XLII (1939) 24-36.

passim.; LXXV (1984) 31.
Reinald IV, hertog van Gelre,

deze sticht in 1405 een Augustijner Regularis-
senklooster te Renkum en schenkt goederen
en renten aan dit klooster, LXVII (1973) 8-11;
geh. met Maria, dochter van graaf Jan van
Harcourt en Aumale, geschil tussen hem en
Anton, hertog van Brabant in 1412 en 1413,
ontwikkeling van de Brabantse later Bourgon-
dische politiek ten opzichte van Gld., oorza-
ken van de conflicten tussen Gelre en Brabant
eind 14e en begin 15e eeuw, 1-17; inname
van Batenburg door de Geldersen in 1412,
17-23; redenen van het mislukken der plan-
nen van hertog Anton van de expeditie tegen
Batenburg, 23-36; onderhandelingen tussen
beide hertogen, overeenkomst en toezegging
van Batenburg aan Gelre in 1413, 36-54; 4
bijl. 54-77, XLV (1942) 1-77; acten van beves-
tiging door koning Sigismund aan hem gege-
ven in 1416 van de privilegiën, die zijn voor-
gangers van de vorige Rooms-Koningen
hadden ontvangen, LVIII (1959) 145; instelling
van 2 nieuwe jaarmarkten te Zutphen in 1420,
LXXII (1981) 32; overi. bij Terlet in 1423, op-
richting van een kruis te zijner herinnering, UI
(1952) 18; zijn overlijden in 1423 was de aan-
leiding tot twisten over de erfopvolging, aan-
spraken door Arnold van Egmond en Adolf
van Berg, procedure voor het Rijksgerecht,
memorandum betreffende de rechten van de
Rooms-Koning op Gelderland (1493), LV
(1955/56) 188-192.

Reinders, Willem,
oud-regent van Nijmegen, LXXIII (1982) 65,
66.

Reisbeschrijvingen,
twee reisjes gemaakt door een Utrechts ge-
zelschap door Gld. en het land van Kleef in
1720 en 1721, LXVII (1973) 123-147. Zie ook:
Raadt, Jacob van Gesseler de.

Reitz, J.H.,
conrector te Nijmegen, LXXVII (1986) 76,83.

Rekenkamer van Gelderland,
gedurende de Franse bezetting 1672-1674,
LXVIII (1974/75) 166; aankoop in 1709 van de
rechten in de heerlijkheid Lienden van de
erfgenamen van J.F. van Brakell tot Kerme-
steyn, LIX (1960) 41,42. Zie ook: Kerken-re-
kenkamer.

Rem bolding, hoeve,
te Mallum onder Eibergen, LXVII (1973) 34.
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Remonstranten,
te Nijmegen, herkomst van het Remonstran-
tisme, 209,210; de hervorming te N., 210-212;
bloeitijd van de Remonstranten te N. en na-
men van leden der magistraat alsmede van
gemeenslieden, die in het begin van de 17e
eeuw de Remonstrantse leer aanhingen,
212-214; Remonstrantse gemeente, lijst van
predikanten vanaf 1621-1703, opheffing van
de gemeente in 1727 en overdracht van de
bezittingen aan de stadsrentmeester,
214-216; bestemming van die eigendommen,
216-218; XLVIII (1946) 209-218; strijd tegen
de leer van navolgers van Arminius door de
Arnhemse predikant, Johannes Fontanus,
LXXI (1980) 88-93.

Renaud, mrW.J.,
burgemeester van Culemborg, LUI (1953)
210.

Renen, Ghiselbertus van,
kanunnik van de St. Lebuinuskerk te Deven-
ter, LVII (1958) 138.

Renesse, J.J. van,
leraar scheikunde aan de landbouwschool te
Wageningen, LXVIII (1974/75) 178.

Renkum,
geschiedenis van het oude kerspel R., goede-
ren en hoven ald. behorend aan de abdijen te
Paderbom en Hoog-Elten (970 - ca. 1580),
5-8,11-13; stichting van 2 vicarieën in de kapel
van O.L. Vrouw in 1399 door hertog Willem
van Gulik, 8,23; stichting in 1405 van een
Augustijner Regularissenklooster, alsmede de
schenking van goederen en renten o.a. door
hertog Reinald IV, 8-11; overheidsbeheer van
het Renkumse kloostergoed ca. 1580-1698,
13-16; Renkumse tienden 1698-1909, 17,18,
LXVII (1973) 1-25. met afb.; verloren archivalia
van het O.L. Vrouweklooster, LXVIII (1974/75)
284,285; de laatste sporen van het klooster-
gebouw van de Augustijner Regularissen,
LXVIII (1974/75) 168; brand- en oorlogsscha-
de van het Augustijner Regularissenklooster
in 1427-1428, LXVII (1973) 50; de oudste
afbeeldingen van het kloostergebouw, LXVIII
(1974/75) LVII; teruggave houten Madonna-
beeld, Onze Lieve Vrouwe van Renkum, aan
de R.K. kerk, XLVII (1944) XVII.

Renkum, schuttersgilden,
O.L. Vrouwegilde en de Broederschap tot
Redichem, XLVII (1944) 117,121.

Renkum,

herberg De Bock, LXVII (1973) 24.
Renkum,

bespotten van de scholtis van R. in 1702 be-
boet met "twee Heeren Ponden", XLI (1938)
24; vondst urn (vermoedelijk Bronstijd) en
een wrijf steen, schenking aan deG.A.S., LXIII
(1968/69) XXXV; aankoop door en schenking
aan de G.A.S. van archeologische vondsten,
LVII (1958) X,XII,XIII; 2 vuurstenen artefacten
in de collectie van het Geldersen Historisch
Museum te Doorwerth tijdens de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan, XLVIII (1946)
XLVII. Zie ook: Paderborn, bisschop Mein-
werk van; Horigheid; Grunsfoort, kasteel.

Renkum, boekaank.:
E.J. Demoed, Van een groene zoom aan een
vaal kleed; zijnde de geschiedenis van de
westelijke Veluwezoom (Gemeente Renkum),
LUI (1953) 315,316.

Rennenenk, landgoed bij Arnhem,
ontginningen in de 19e eeuw door J. baron
van Pallandt van Walfort, LXXIV (1983) 117,
118.

Renoy, Gerard,
kanselier van Gld., zegelbewaarder, LXVI
(1972) 62.

Rensen, Anthonis,
provisioneel regent en richter van
Doetinchem, LXXII (1981) 152.

Rensselaer, Kiliaan van,
stichter van de kolonie Rensselaerswijck, het
latere Albany in de staat New York, LX (1961)
163-177.

Renssen, geslacht, (Doesburg),
genealogische gegevens, LXXVII (1986) 95.

Renssen, dr Gerhardt,
burgemeester van Doesburg, rechter in het
Appellationsgericht van Zutphen in 1671/72,
LXVI (1972) 122; LXXII (1981) 152; LXXV
(1984) 104,106,107.

Ressen,
Ned. Herv. kerk, bouwgeschiedenis, opgra-
vingen op de woerd "De Kerkenhof', LI (1951)
87-89; vondst maalsteen uit de Ijzertijd, LVI
(1957) XXXII; aankoop door de G.A.S. van
archeologische voorwerpen, gevonden op
"De Kerkenhof' en verzameld door G.J. van
Olst, LVII (1958) X.

Ressen, heerlijkheid,
door Gerit van Steenbergen in 1385 aan her-
tog Willem van Gelre opgedragen, XLII (1939)
39.
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Ressen en Doornik, hoge heerlijkheid,
in 1507 werden beide kerspelen tot één heer-
lijkheid samengevoegd en werd Willem van
Arenborch hiermee beleend, het rechterlijk
bestel, L (1950) 70-76.

Reuvenoort,
goed onder Zutphen, LXII (1965/67) 215.

Reuze, Hendrik de,
burgemeester van Culemborg, LVII (1958)
199.

Reve, Johan van,
deken van St. Walburg te Arnhem, raad Gel-
derse Raadkamer te A., LVI (1957) 60.

Revius, J.,
predikant, dichter, hoogleraar, bibliothecaris
van de Atheneum-bibliotheek te Deventer, XLI
(1938) 38.

Reygersfoort,
huis bij Tricht, lotgevallen en genealogische
gegevens der bezitters, de geslachten: Van
Buren, Van Leeuwen, Ketel, Van Oranje-Nas-
sau, Van Beusichem, Merkens, 267-289;
rechten aan het huis verbonden, 291-293;
leenregister vanaf 1619 tot 1738, 299-309,
XLIX (1949) 267-310. met afb.

Reymer, geslacht,
leden van dat geslacht in de 19e eeuw steen-
fabrikanten te Heteren, LXX (1978/79) 145.

Reynaert (Reyner), Willem,
bode en deurwaarder van de Raadkamer van
Venlo, LVI (1957) 95,100.

Reynders, Salomon,
vice-admiraal van Zeeland, genealogische
gegevens, XLII (1939) 244,245.

Rheden,
prehistorische vondsten in het Rozendaal-
sche Zand behorend tot de tardenoisien cul-
tuur (Mesolithicum), XLV (1942) 78-88. met
afb.; brief d.d. 19 maart 1330 van graaf Rei-
nald II over het weiden van schapen, LXI
(1962/64) 92; schuttersgilde de Oranjeschut-
terij, XLVII (1944) 117,121.

Rheden,
kerk te R. en de stichting van de St. Paulusab-
dij te Utrecht, LXV (1971) 16; kerk en de hof te
R. in bezit van de Utrechtse St. Paulusabdij,
stichting van een vicarie in 1362 door Henri-
cus van der Huete, pastoor te Oosterbeek,
62-70; het grondgebied van graaf Dirk, zoon
van Gerard Flamens, 70-73; 8 bijl. 74-80, LUI
(1953) 62-80. met afb.; overbrenging van 2
vicarieën van Baer naar de parochiekerk van

R., beheer voor en na de Reformatie, LUI
(1953)53-61.

Rheden,
schenking aan de G.A.S. van resten van ijzer-
smelterijen en kookpotfragmenten, LIX (1960)
XXVI; archeologische vondsten, LVII (1958)
XII; aankoop door de G.A.S. van een kogel-
potje, LVI (1957) XXVIII.

Rheden/Van Baer, geslacht Van,
genealogie van dit geslacht tot ca. 1400,
42-65; zegels, 45; geraadpleegde bronnen,
68-71, LXIV (1970) 42-71. met afb.

Rhederoord,
landgoed onder De Steeg, vanaf 1734-1911 in
bezit van het geslacht Brantsen, bevordering
boscultuur, gebiedsuitbreiding door aankoop
van de landgoederen o.a. de Valkenberg,
Zijpenberg, Herikhuizen en De Rouwenberg,
LM (1952) 5,13-16.

Rhees, Jacob van,
opzichter van het water van de Oude Ussel,
XLIV (1941) 5.

Rhemen van Rhemenshuizen, mr C. baron van,
burgemeester van Apeldoorn, bevriend met
H.C.H. Thorbecke, LXXIII (1982) 123.

Rhenen,
overdracht van goederen ald. en de jurisdictie
daarover door de abdij te Deutz aan Otto II,
graaf van Gelre, vervolgens de verkoop ervan
aan Otto V, graaf van Bentheim, LX (1961)
107-109. Zie ook: Horst, kasteel de; Pader-
born, bisschop Meinwerk van.

Rhenen, Godefridus van,
bisschop van Utrecht, stichter van 4 kastelen,
LVIII (1959) 36,37.

Rhenoy, Gerard van,
rekenmeester, zijn rapport van 1544 over de
toestand der domeinen in Gld., L (1950) 28.

Rhienen, Eva van,
wed. van Johan van de Poel, komt in 1625 in
bezit van de hof te Rheden, LUI (1953) 69.

Rhiimsdiick, Jelis van,
burgemeester van Wageningen, XLII (1939)
53.

Ridder, geslacht (Arnhem),
familewapen, Winandus R., vicaris in de
St. Maartenskerk te Arnhem, LIX (1960) 155.

Ridder, Jacob,
schepen van Arnhem, LIX (1960) 184.

Ridder, Nycolaus,
vicaris van een altaar in de St. Maartenskerk
te Arnhem, LIX (1960) 156.
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Ridderschap,
overzicht van gegevens betreffende leden van
de Ridderschap van Veluwe vanaf 1613-1619,
LXVII (1973) 69-75.

Ridler, Anthoin,
organist van hertog Karel van Gelre, zijn brief
van 29 jan. 1523 waarin hij de stad Zutphen
de Amsterdamse orgelmaker Jan Kobelentz
aanbeveelt voor de vervaardiging van een
orgel in de Grote Kerk te Z., LXXI (1980)
214-246.

Rie (Rhie.Rije), Cornelis van,
provisioneel regent van Zaltbommel, LXXI l
(1981)151.

Rieffel (Reffetl),
goed onder Hengelo (Gld.) in bezit van de
St. Antonie G root e Broederschap te Zutphen,
XLIII (1940) 185,186,220.

Riemsdijck, Bertha van,
abdis van het St. Claraklooster te Wamel,
LXIX (1976/77) 2,3.

Riemsdijck, Henrick van,
beleend met de hofstad Maasbommel en
andere rechten, XLIX (1949) 42.

Riemsdijk, Jacob van,
ambtman en dijkgraaf in het Land van Maas
en Waal, LU (1952) 53.

Riemsdijk, Samuel van,
lid van een in 1785 opgericht patriottisch
genootschap te Arnhem, hoofd van het "co-
mité revolutionnaire" en lid van de municipali-
teitald., LXXII (1981) 196,197,202.

Riemsdijk, Jhr mrTh.H.F. van,
rijksarchivaris in Gelderland, LXIX (1976/77)
235,246-251.

Riemsdijk, Willem Carel Pieter van,
zoon van Samuel, geh. met Sebilla Elisabeth
Keer, één der oprichters van een patriottisch
genootschap in 1785 te Arnhem en van de
Brabantse afdeling van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen te Bergen op Zoom,
oprichting van een drukkerij, boekhandel en
uitgeverij ald. samen met S. van Bronkhorst,
LXXII (1981) 195-202.

Rijckholt (L.).
schenking aan de G.A.S. van archeologische
vondsten, LIX (1960) XXV.

Rijkerswoerd, buurschap onder Eist,
de kapel ald., het altaar in de kapel vermoe-
delijk gewijd aan St. Laurentius, het kapel-
goed, LI V (1954) 79.

Rijkskamergerecht, boekaank.:

P.L. Nève, Het Rijkskamergerecht en de Ne-
derlanden. Competentie-territoirarchieven.
Proefschr. Universiteit van Amsterdam, LXVIII
(1974/75) 282; LXIX (1976/77) 275-280.

Rijn,
loop van de Rijn vóór 1536, XLVII (1944) 2-5.

Rijn, boekaank.:
J. Bucker, Karte des Rheins von Duisburg bis
Arnheim aus dem Jahre 1713; reproductie
met een toelichting van Erich Wisplinghoff
(Veröffentlichungen der staatlichen Archive
des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe C:
Quellen und Forschungen, Band 17, LXXVII
(1986) 139.

Rijn, "de Nyhe Rijn" bij Nijkerk,
kanaalplan Wageningen-Zuiderzee van her-
tog Karel van Gelre begin 16e eeuw, LIV
(1954)281-290. met afb.

Rijnberk (Rheinberg, Dtsl.),
belangrijke vestingstad i.v.m. de inning van
contributiën. Stopzetting van deze belasting
enige tijd na de inname van R. door prins
Frederik Hendrik in 1633. Zie ook: Contribu-
tiën. LXXVIII (1987) 39-44.

Rijnwijk,
mogelijke ligging van het vroegere R. bij Wa-
geningen, XLIII (1940) 160-164 passim.

Rijnwijk, hof te,
bijWageningen, LX (1961) 107,110,111.

Rijswijk, (Neder-Betuwe).
Zie: Molens.

Rijt, Ludolfte,
schepen en raad van Zutphen 1521-1558,
LXV (1971) 69.

Rinck, geslacht,
afkomstig van Hedel, in de 17e en 18e eeuw
zich vestigend in Zaltbommel, Tiel en Maas-
bommel, LXX (1978/79) 89,93.

Ringelberg, Swedervan,
geh. met Beatrix van Lohn, verkoop van goe-
deren aan het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 50-90 passim.

Ripperda tho Farmsum, Hajo,
lid van het Hof van Gld., Uil (1953) 278.

Ripperda tot Verwolde, Georg,
richter van het richterambt Doesburg, LXXII
(1981) 152; raad en gecommitteerde van het
Hof van Gelre, LXXII (1981) 143; rechter in het
Appellationsgericht van Zutphen in 1671/72,
LXVI (1972) 121.

Ripperda tot Vorden, Maurits Herman,
scholtis van het scholtambt Zutphen en gede-
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puteerde van het kwartier van Z., LXXII (1981)
151,152,165,171; rechter in het Appellations-
gericht van Z. in 1671/72, LXVI (1972) 121,
122.

Ripperda tot Vorden en Weldam, Maurits Carel
Qeorg Willem,

scholtis van Lochem, LXXII (1981) 190.
Riswijck, mr Willem van,

vicaris van de St. Alexius-vicarie in de St. Ni-
colaaskapel op het Valkhof te Nijmegen, LM
(1952)65.

Ritbroek, goed te Apeldoorn,
in bezit van het geslacht Van Apeldoren tot de
Poll, LVII (1958) 183,187.

Ritzema Bos, dr J.,
leraar aan de landbouwschool te Wagenin-
gen, later hoogleraar aan de Landbouwhoge-
school te W., grondlegger van de planteziek-
tenkunde in Nederland, LXVIII (1974/75) 178,
179. met afb.

Robert, Louis, ridder,
in 1672 "intendant des Justice, Police et
Finance dans les pays et places conquises en
Hollande", LXVIII (1974/75) 166.

Robert, Maarten,
beeldhouwer van beelden op het orgel in de
kerk van Ellecom, LXIX (1976/77) 33.

Robertus,
eerste abt van de abdij Mariënweerd, LVI
(1957) 181.

Robidé van der Aa, C.P.E.,
schoolopziener in Gld., LXX (1978/79) 183,
184.

Rockendorp, Johannes de (van),
proost van de abdij van Prüm, LIX (1960) 157.

Rode van Heeckeren tot Ruurlo, Wolter de,
scholtis binnen en buiten Lochem, gedepu-
teerde van het kwartier van Zutphen, LXXII
(1981) 153,171.

Rodenborch, Engelhart van,
vicaris in de Grote Kerk te Arnhem, LXVII
(1973)54.

Rodengoie, heerlijkheid,
graaf Otto II geeft in 1263 aan Willem van
Altena in leen de tienden van 27 hoeven land
in R. met de dijkschouw en de lage jurisdictie,
LXX (1978/79) 3.

Roelofs, Huibert,
papiermaker te Meerde, L (1950) 122-125.

Roerdinck, Henrick,
in 1466 gerichtsman en keurnoot van de hof
te Miste, zijn aanstelling tot tegeder in 1468,

LXV (1971) 196.
Roermond,

speculaties rond het stadsrecht van 1232,
LXIII (1968/69) 38-52.

Roermond, Raadkamer of Hof,
ingesteld door Karel de Stoute in 1473, func-
tionarissen, justitiële werkzaamheden, LVI
(1957) 79,88-91; XLIV (1941) 116.

Roermond, Clarissenklooster,
aldaar gesticht in 1614, LXIX (1976/77) 6.

Roermond,
stichting Franciscanenklooster ca. 1308, LXIX
(1976/77) 39,40.

Roermond.
Zie ook: J.H.F.H. Linssen, boekaank.

Roest van Limburg, T.M.,
redacteur van de Arnhemse Courant, briefwis-
seling met J.R. Thorbecke, LXXI (1980) 222,
223; LXXIII (1982) 121.

Roevers, Thomas,
pastoor te Varsseveld, LVIII (1959) 25.

Rolduc of Kloosterrade,
abdij der Augustijnen, gesticht in 1104 door
Ailbertus Antoing, een bloedverwant en tijd-
genoot van Gerard graaf van Gelre, XLVIII
(1946) 1,2; XLI (1938)1.

Rome,
stichting basiliek boven het graf van St. Pan-
cratius, overbrenging van reliquiën van R.
naar Gent (B.), LVIII (1959) 60-62.

Romeinse wegen.
Zie: Wegen.

Romswinckel, Frangois,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Ronden, Joost,
schepen van Venlo, LXX (1978/79) 84.

Roock, geslacht De,
afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79)81.

Rooij, A. L. de,
leraar aan de Latijnse school te Zaltbommel,
LXVIII (1974/75) 246.

Roome, Jan van,
ontwerper van een glasraam voor de St. Rom-
boutskerk te Mechelen met o.a. het wapen
van Gelre en dat van Zutphen, LXVI (1972) 48.

Roos, Hendrik Willem de,
gecommitteerde tot het in orde brengen van
de archieven van de provincie Gld. LXIX
(1976/77) 238.

Rosande, huis onder Oosterbeek,
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in bezit van Charlotte Sophie gravin van Al-
denburg, LXII (1965/67) 249; opgraving van
fundamenten van het voormalig kasteel, XLIII
(1940) XXIV.

Rosenbach, Philips van,
commandeur van de commanderie van
St. Jan te Arnhem, XLIII (1940) 171.

Rossem, geslacht Van,
stichting van een vicarie in de kerk van Her-
wen waarschijnlijk door een of meer leden
van dat geslacht, genealogische gegevens,
XLI (1938) 216,217.

Rossem, geslacht Van,
leden van een bastaardtak van dit oud-adellijk
geslacht in de 16e eeuw bezitters van de
heerlijkheid Hurwenen, LXVII (1973) 78.

Rossem, mr Jan van,
hee r van Z o e l e n , r i c h t e r in de
Bommelerwaard, erfelijk schout van Hurwe-
nen, overl. ca. 1593, genealogische gege-
vens, LXVII (1973) 78.

Rossem, Johan van,
zijn zegel aan een oorkonde uit 1454 betrek-
king hebbend op Herwen, XLI (1938) 214.

Rossem, Marten van,
(1478-1555), maarschalk van hertog Karel,
bemiddelaar vanwege de hertog aangaande
de onlusten tussen de raad en de burgerij van
Zutphen 1538-1543, LXV (1971) 44,45,60; zijn
advies aangaande de aanleg van vestingwer-
ken te Zutphen (vóór 1543), LUI (1953) 159.

Rossem, Willem van,
ambtman van de Bommeler- en Tielerwaar-
den, beleend met de hoge heerlijkheid Zoe-
len, LVI l (1958) 21.

Rossenbach, Philips van,
commandeur der orde van St. Jan te Arnhem,
LIX (1960 188.

Rossendaal, Dirk van,
richter en schout van Lede en Oudewaard en
gesubstitueerd richter van Lienden, UX
(1960) 47.

Rossum,
verklaring van enige naburen van R. omtrent
een door de Heer van R. verbeurd verklaard
schip (1440), LXX (1978/79) 29; vondst en
beschrijving van gehalveerde Romeinse mun-
ten en van aardewerkscherven, LVIII (1959)
114-128 passim; schenking aan de GAS. van
archeologische vondsten, LIX (1960) XXVI;
vindplaats Romeins materiaal, LIX (1960) XXII;
archeologische vondsten, LVII (1958) XIII;

plaatsing van een preekstoel in de kerk van R.
afkomstig uit de R.K. Kerk te Zaltbommel, XLV
(1942) XVIII; Romeinse muntvondsten, LXVI
(1972) LVI.

Rotarii, Everard,
collator van vicarieën te Maasbommel, LXVI 11
(1974/75) 134.

Rotarius, C.,
pred.teAlmen, XLII (1939) 153,155.

Rothman, Bernd,
wederdoper, schrijver van het boekje "van der
Wrake", LXXI (1980) 63.

Rotting,
hoeve onder Tonden, LXII (1965/67) 148.

Roukens, A.A.,
burgemeester van Nijmegen, LXI (1962/64)
222.

Roukens, Derck,
schepen van Nijmegen, aanhanger van de
Oude Plooi, LXXIII (1982) 62,64.

Roukens, Jacob,
provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125.

Roukens, mr Johan Michiel,
raadsheer van de graaf van den Bergh, zijn
activiteiten voor de ijzermolen te Ulft, LV
(1955/56) 101,102,110,112.

Roukens, dr Willem,
burgemeester van Nijmegen, aanhanger van
de Oude Plooi, zijn executie zonder vooraf-
gaand proces, LXXIII (1982) 60-66.

Rouveroy, Leonardus Johannes,
secretaris van Buren, XLII (1939) 245.

Rouwenberg, De,
landgoed onder De Steeg, aankoop ervan en
de bouw van een huis ald. door prins Willem
II, geschil tussen prinses Anna en de heer van
Middachten over de aanleg van een laan,
vereniging met het landgoed Rhederoord, Lll
(1952)9,12,14. met afb.

Rover, Gerardus de,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Roverius, Godefridus,
kanunnik van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, getuige bij de benoeming van Corn.
Jansenius tot bisschop van leper (België),
LXXVI (1985) 54.

Roy, Gijsbert de,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.
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Roy, Salomon Aertsz. de,
boekdrukker te Utrecht, drukker van Gelderse
provinciale en stedelijke overheidspublicaties
in de 16e eeuw, LXXIV (1983) 75.

Rozendaal, boekaank.:
H. Kerkkamp: Historie van Velp en Rozen-
daal, XLII (1939) 364.

Rozendaal, kasteel bij Arnhem,
beschrijving van archeologische- en aarde-
werkvondsten, alsmede van belangrijke over-
blijfselen van middeleeuwse muurfunderin-
gen bij het uitgraven van de vijver bij het kas-
teel in 1985, LXXVII (1986) 26-49. met afb.; de
tuin, voorkomend in het reisverslag van
J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV (1970) 165;
aankoop door de S.O.D. van 2 borstbeelden
(18e eeuw) en 2 tuinvazen bestemd voor de
tuin van het kasteel, LXVI (1972) XIX.

Rozendaalsche Zand,
prehistorische vondsten ald. behorend tot de
tardenoisien cultuur (Mesolithicum), LXV
(1942) 78-88, met afb.

Ruempol, Goslink,
uurwerkmaker onder Laren (Gld), gespeciali-
seerd in stoeltjesklokken, beschrijving van
een zeldzame tafelklok door hem vervaar-
digd, in bezit van het geslacht Van der Wijck,
LXXIII (1982) 78-83. met afb.

Ruesink (Reusink, Rocekinc, Ruycingh),
hoeve onder Varsseveld, overdracht ervan
door Herman l, graaf van Lohn aan het kloos-
ter Bethlehem bij Doetinchem, LVIII (1959) 69,
75.

Ruiter, Henrick,
schepen en raad van Zutphen in 1539 en
1540, LXV (1971) 51,52.

Rumpt,
patronaatsrecht kapel in bezit van de abdij
Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957) 182.
Zie ook: de Leegpoel.

Ruremonde, Dederich van,
abt van de abdij Abdinkhof te Paderborn,
LXVII{1973) 12.

Rustincx, gen. Borchloo, Godefrijt,
rendant voor de Spaanse contributiën in de
kwartieren van Zutphen en van Veluwe,
LXXVIII (1987) 45-50.

Ruter (Ruyter), H.,
secretaris van de stad Zutphen in 1596, LXVI
(1972) 116.

Rutgers, Steven,
klokkengieter te Huissen, LX (1961) 46-48

passim.
Rüth, Luloffthe,

richter te Zutphen, LXXV (1984) 158.
Ruuck, geslacht De,

afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79) 90-92.

Ruuck, dr Otto de,
stadsdoctor te Zaltbommel, daarna te Arn-
hem, voorzitter van de Arnhemse Commissie
van Geneeskundig Bestuur in het Departe-
ment van de Rijn, LXIX (1976/77) 205,214,
215; LXIV (1970) 129,134; één der oprichters
van het genootschap "Prodesse Conamur" te
A., XLI (1938) 155.

Ruurlo, hof te,
in bezit van de St. Vitusabdij te Hoog-Elten,
XLVIII (1946) 62.

Ruwenhof, buurschap onder Neede,
vondst van een fragmentarische pot, beho-
rend tot de Trechterbekercultuur, LXV (1971)
XIV. met afb.

Ruychaver, Nicolaas,
hopman van Staatse troepen, gesneuveld in
1579 bij de mislukte aanslag op Amsterdam,
LXVIII (1974/75) 82,111.

Ruysch, Lambert,
geb. ca. 1549 te Culemborg, overl. op Sri
Langka in 1611, studeerde te Leuven, zijn
toetreding tot de Jezuïtenorde te Rome, van-
daar als missionaris in 1579 uitgezonden naar
India, zijn werk ald. en op Sri Langka, LXX
(1978/79) 45-51.

Ruytenborch, Steven van,
trouw aanhanger van hertog Karel van Eg-
mond, na de dood van de hertog in 1538
ontving hij voor schade, geleden door gevan-
genschap, de Cannenburg bij Vaassen als-
mede het Gulden en het Zilveren Spyker bij
Arnhem, een proces daarover, L (1950) 27-29.

Ruyter, Henrick,
stadssecretaris van Zutphen, LXXII (1981) 90.

Ruyter tot Vierakker, Johan,
schepen van de stad Zutphen, provisioneel
gedeputeerde van het kwartier van Zutphen,
lid van de Gelderse deputatie ter Generaliteit,
LXXII (1981) 145,160,169,171.

Ruyter, Henrick Michielsz. de,
lid van een schippersfamilie te Zaltbommel,
LXX (1978/79) 90.

Ruyven, Dirck van,
stadssecretaris van Arnhem, tevens secretaris
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van Gedeputeerde Staten van het kwartier
van Veluwe, LXXII (1981) 146-172 passim.

Ryplikkerhof,
goed onder Wilp, één der 4 zetelhoven op de
Veluwe van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, XLVI (1943) 4,5.

Ryswyok, Dirck van,
zoon van Dirck en Egidia Canis (een halfzus-
ter van Petrus Canisius), beijveraar van de
katholieke leero.a. inTerborg, UIX (1976/77)
117.

Sablonière, Jacobus Johannes de la,
koper van delen van de Heerder Dellen in
1816, UI (1962/64) 274.

Sadelhoff, Jan Stephanus van,
oprichter van een steenbakkerij te Duiven
(Loowaard) in 1829 tezamen met Th. Ver-
waayen, in 1835 oprichting van een nieuwe
steenoven door Van S. tezamen met A.J. Cor-
man uit Gendt. LXX (1978/79) 142,143.

Sage ten Broek, J.G. Ie,
uitgever van de tijdschriften "De Godsdienst-
vriend" en "Catholyke Nederlandsche Stem-
men", voorstander van vrijheid van onderwijs
voor katholieken, LXX (1978/79) 183.

Saint-Aldegonde de Noircarmes, Philippe de,
heer van Maingoval, groot-baljuw van Hene-
gouwen, LXVIII (1974/75) 161,163.

Saint-Germain, graaf van,
heer van Ubbergen, geb. ca. 1700, over), ca.
1784, (volgens de Navorscher 14, 1864, p.
356 ligt het tijdstip van overlijden tussen 1780
en 1795), vermaard alchemist, verwikkelingen
over de koop en betaling van de heerlijkheid
Ubbergen, 88-102; hij gebruikte vele schuilna-
men o.a. die van Saint-Germain, 88-110; zijn
werkelijke naam was Joseph Rakoczi, 94;
oprichter van een porceleinfabriek te Weesp
later overgebracht naar Oud-Loosdrecht, van
een vilt- en leerfabriek te Doornik (België) en
van blekerijen te Ubbergen, 97-99; leermees-
ter van en zijn briefwisseling met Madame de
Pompadour, 89,90,95,97; zijn contacten met
de graaf en gravin Bentinck van Rhoon en
Pendrecht, 103-106, 112-115; zijn levensge-
drag, vele reizen, diplomatieke en zakelijke
relaties met vorstenhoven in en buiten Euro-
pa, 90-107, XLIV (1941) 87-115. met afb.

Salverda, dr M.,
hoogleraar plant- en dierkunde te Groningen,
inspecteur van het middelbaar en landbouw-
onderwijs van 1873-1886, zijn stuwende

kracht bij de stichting van de Rijkslandbouw-
school te Wageningen in 1876, LXVIII
(1974/75) 174-193. met afb.

Sande, Otto van den,
drost van Harderwijk, LUI (1953) 251.

Sanders van Well, Engelbert,
burgemeester van Nijmegen, LXX (1978/79)
174.

Sang, Jacob,
graveur, vervaardiger van een bokaal met de
wapens Op ten Noort en Gelre, LXIV (1970)
118-123. met afb.

Sannes, H.W.J.,
pred. te Arnhem, bibliothecaris-archivaris van
de O.B. te A., XLI (1938) 103,109.

Santbergen, Abraham,
pred. te Doesburg, LXXVII (1986) 95.

Sarcerius, Regnerus (Reinerus) van,
rector van de St. Hieronymusschool te
Utrecht, later hoogleraar in de rechten, LXII
(1965/67) 264,265; LXXVI (1985) 54.

Sasbout, mr Joost,
kanselier van Gelre en Zutphen, gedenkteken
voor hem in de Grote of St. Eusebiuskerk te
Arnhem, LXIV (1970) 157; beleend in 1545
met het Zilveren Spyker bij Arnhem, L (1950)
29.

Savoye, Emanuel Philibert, hertog van,
landvoogd der Nederlanden (1555-1559),
briefwisseling met de graaf van Hom of Hoor-
ne, LUI (1953) 219-283; 2 Gelderse kaarten,
vervaardigd door Christiaan Sgroten, aan
hem geleverd, LVl (1957) 214.

Sax,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Scaey, Peter,
priester, pastoor te Buurmalsen ontvangt in
erfpacht van Gerrit heer tot Culemborg in
1458 de "hoffstadt genaamd Edelhoffstadt" te
Buurmalsen, XLIX (1949) 172.

Schaarsbergen,
ontstaan van het dorp met behulp van steun
van W.G baron Brantsen van de Zijp en
C.H. de Bruin, LXXIV (1983) 127; onderzoek
grafheuvels, vondsten, LI (1951) 89-99.

Schacht, Lucas,
hoogleraar te Leiden, LXIII (1968/69) 107.

Schachtius, Petrus,
pred. te Eist, zijn tractement, LIV (1954) 93.

Schaeck, Bartholomeüs van,
zilversmid te Zaltbommel, vervaardiger van
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avondmaalszilver voor de Hervormde
gemeente te Kerkdriel in 1723, LXII (1965/67)
257. met afb.; LXI (1962/64) XLVI.

Schaep, Herman,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
104-113 passim.

Schaep, Roeloff,
ontvanger van de Fratergoederen te Does-
berg, L (1950) 88.

Schaepman, drH.J.A.M.,
zijn inzet voor de politieke partijorganisatie
van de Arnhemse katholieken eind 19e eeuw,
LXXVII (1986) 114.

Schalk, mr J.R.H, van,
(1882-1962), plaatsvervangend kantonrechter
te Arnhem, lid van de Tweede Kamer. Minister
van Justitie, zijn vele andere functies o.a. die
binnen de katholieke beweging te Arnhem,
LXXVII (1986) 115,126.

Schalen, G.L.,
richter van Lichtenvoorde, LUI (1953) 288.

Schardenberch, Hermannus de,
prior van het Dominicanenklooster te Nijme-
gen, LXIX (1976/77) 56,59.

Schas, mr Johan,
heer van Kempestein, tynsheer van de grote
en kleine tyns te Beusichem, LXV (1971) 21,
22,26.

Schas, Laurens,
heer van Oud-Wulven, kanunnik van
Oud-Munster te Utrecht, LXV (1971) 22.

Schattingen.
Zie: Contributiën.

Schayck, Jeremias van,
zilver- en goudsmid te Culemborg, XLIX
(1949) 79,80.

Scheers, Godefrid,
gemeensman te Tiel, LXIX (1976/77) 168.

Scheidius, F.A.,
pred. te Eist, zijn tractement, LIV (1954) 93,94.

Scheidius, mr J.F.,
secretaris-generaal bij de Prefectuur van het
departement van de Boven- Ussel, betrokken
bij de redactie en de kopij van het Departe-
mentaal Dagblad, LXXII (1981) 209,210,216;
LXX (1978/79) 132.

Schellart van Obbendorp, Daem,
heer van Doorwerth, pandhouder van Prü-
mense goederen en tienden, verplichting tot
uitkeringen aan Arnhemse pastoors en kape-
laans en later aan Gereformeerde predikan-
ten, LIX(1960) 159,160.

Scheltema, L.P.,
med. dr bewaarder van de instrumenten, de
boeken en het museum van het genootschap
"Prodesse Conamur" te A., XLI (1938) 169.

Scheltinga, F.J.J. van,
raadsheer van het Hof van Friesland, LXI V
(1970) 150.

Schelven, (of Metius), Adriaen Anthonisz.,
vader van Dirck en Anthoni S., burgemeester
van Alkmaar, zijn toezicht op de te bouwen
vestingwerken van Zutphen door zijn zoons,
LUI (1953) 149.

Schelven, (of Metius), Anthoni Adraensz.,
ontwerper van vestingwerken te Zutphen, LUI
(1953) 149.

Schelven, (of Metius), Dirck Adriaensz.,
ontwerper van vestingwerken te Zutphen, LUI
(1953) 149.

Schenck van Nydeggen, Marlen,
krijgsoverste, in dienst van de Staten-Gene-
raal, in 1579 overgegaan naar de Spaanse
zijde, de bezetting van en de rooftochten
vanuit het slot te Well en het kasteel Blijen-
beek (beide in het huidige Limburg), LX VI11
(1974/75) 99,100.

Schenkenschans,
Spotliederen op de verovering van S. in 1636,
XLI (1938) 257-270.

Schermer, A.J.,
in 1944/45 burgemeester van Arnhem, LXXVI
(1985) 125,140.

Scherpenzeel-Heusch, F.J.H, baron van,
heemraad van het polderdistrict in het Rijk
van Nijmegen, LXXVI (1985) 92.

Scherprechters,
te Zutphen vanaf het midden der 15e eeuw,
namen van scherprechters en hun lotgeval-
len, hun aanstelling, bezoldiging en andere
inkomsten, kledij, executieplaatsen en de
toegepaste lijfstraffen, LH (1952) 143-169.

Schetter, Johan,
proost te Zutphen, kanunnik-pastoor te Eist,
LIV (1954) 69,70.

Schevichaven, Peter van,
goudsmid, levering van een monstrans aan
de kerk van Harderwijk in 1575, XLVI (1943)
56.

Schiedam, kerk,
bediening door Mariënweerdse kanunniken,
LVI (1957) 182.

Schilderink,
goed onder Varsseveld, LX (1961) 95.
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Schilfgaarde, mr Anthonie Paul van,
1896-1980, een woord te zijner herinnering,
met portret, lijst van zijn geschriften. De lijsten
voorkomend in B. en M. Gelre LXVI (1972) en
LXVII (1973) zijn hiermede vervallen, LXXII
(1981) X-XXVII.

Schimmel, Gerrit,
klokkengieter te Deventer, LX (1961) 63,66,
71,78; een torenklok voor de kerk van Twello
gegoten in 1678, XLIX (1949) LV.

Schimmelpenninck, Adriaen (Hadrian),
stadhouder van het scholtambt Zutphen in
1602, LXVI (1972) 124.

Schimmelpenninck, Andries,
schepen van Zutphen van 1505-1553, zijn
poging zich niet meer verkiesbaar te stellen in
1546, LXX (1978/79) 96; LXV (1971) 61.

Schimmelpenninck, Arnt,
vicaris van de St. Walburgskerk te Zutphen,
LXXII (1981) 89.

Schimmelpenninck, Gerit,
schepen en raad van Zutphen 1531-1566,
LXV (1971) 61,70,72,73,76.

Schimmelpenninck, Gerrit,
rentmeester der domeinen in het kwartier van
Zutphen, ontvanger der exploiten, LVI (1957)
52,77,81.

Schimmelpenninck, Sander,
proces over Baekse tienden te Beekbergen,
door hem werd appel aangetekend bij de
Grote Raad te Mechelen, LVI (1957) 73.

Schimmelpenninck, Soete,
non in het St. Claraklooster te Wamel, LXIX
(1976/77) 3.

Schimmelpenninck van der Oije, Alexander,
heer van de Engelenburg, provisioneel gede-
puteerde van het kwartier van Zutphen, sche-
pen van de stad Z., LXXII (1981) 145,159,160,
169.

Schimmelpenninck van der Oije, Alexander,
raad en rekenmeester van Gelre, rentmeester
van de commanderie van St. Jan te Arnhem
van 1621-1648, XLIII (1940) 172.

Schimmelpenninck van der Oije, Jacob,
burgemeester van Zutphen, in 1603 rechter in
het Appellationsgericht van Z., LXVI (1972)
120,124.

Schimmelpenninck van der Oije, Jacob,
heer van de Cloese, scholtis van het scholt-
ambt Lochem, LXXII (1981) 153; rechter in het
Appellationsgericht van Zutphen in 1671/72,
LXVI (1972) 121.

Schimmelpenninck van der Oije, Jacob,
heer van Voorstonden, provisioneel regent,
hoogscholtis, later burgemeester van
Zutphen, LXXII (1981) 151,159,165,171.

Schimmelpenninck van der Oije, Willem Anne
baron,

Minister van Binnenlandse Zaken, bevriend
met J.R. Thorbecke, LXXIII (1982) 123; brief-
wisseling met Thorbecke 1830-1833, LXIX
(1976/77) 258,259,263; zijn inspanning om
Thorbecke als gewoon hoogleraar aan de
Leidse universiteit benoemd te krijgen, LXXI
(1980) 217-222.

Schinkelius, Jean,
hoogleraar te Leuven, getuige bij de benoe-
ming van Corn. Jansenius tot bisschop van
leper (België), LXXVI (1985) 54.

Schipmolens.
Zie: Molens.

Schivelbergh, dr Dirck,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Schluiter, Joost Isaac,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946)241,242.

Schneider, dr Emil,
Beauftragte voor Gld. van de Rijkscommissa-
ris 1944/45, LXXVI (1985) 118,122,123,145,
146.

Schneither, A.S.,
1794-1841, rector te Wageningen, daarna te
Deventer en Groningen, LXVIII (1974/75) 280.

Schneither, G.A.,
van 1816-1829 rector te Wageningen, daarna
te Middelburg, LXVIII (1974/75) 280.

Schneither, J.A.,
1803-1860, rector te Wageningen, Zierikzee
en Groningen, LXVII (1973) 122; LXVIII
(1974/75) 280.

Schoen Hillencamp,
hoeve onder Epe, LXVIII (1974/75) 32.

Schoenhulle,
goed in het Wageningse Broek, LXVII (1973)
12.

Schoenzwaen, Gerit,
lid van de Nijmeegse schepenbank in 1434,
LXV (1971) 10.

Schoildman, Evert,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)
207.

Schollius, Joannes,
hoogleraar te Marburg, zijn leerboek over de
praxis retorica, LXXVII (1986) 71,82.
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Scholwijck, Wilhem,
procureur in een proces voor het gericht van
het scholtambt Zutphen in 1602, LXVI (1972)
118,119.

Schomaker, Bartholt,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Schomaker, Goossen,
burgemeester van Lochem, gedeputeerde
van het kwartier van Zutphen, LXXII (1981)
171.

Schomaker, Goswinus,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen, o.a.
vanwege zijn geloof ontslagen, daarna rector
te Rees, LXXII (1981) 82-86.

Schoock, geslacht,
genealogische gegevens, LXX (1978/79) 85,
92.

Schoock, Aert,
burgemeester van Zaltbommel, tynsheer van
de grote en kleine tyns te Beusichem teza-
men met Jacob van Kessel, LXV (1971) 22.

Schook, Ceris,
rentmeester der geestelijke goederen te Zalt-
bommel, LXVIII (1974/75) 290.

Schoolstrijd.
Zie: Onderwijs.

Schoonenberg,
landgoed en huis te Velp, ca. 1890 gen. Ma
Retraite, aangekocht in 1903 door 4 bestuurs-
leden van de N.V. villapark Overbeek te V.;
Oprichting van de N.V. Maatschappij tot Ex-
ploitatie van bouwterrein te V. en Omstreken,
de aanleg van een villapark op voornoemd
landgoed, LXXIII (1982) 132,133,138,139. met
afb.

Schoonvorst, Johan van,
schikking over een uitkering uit de tol van
Nijmegen met Willem l, hertog van Gelre en
Gulik, LVIII (1959) 146.

Schouten, Alard,
dijkgraaf van Bennekom, LXXVI (1985) 92.

Schovenhorst (bij Putten), boekaank.:
Th.C. Oudemans, Gedenkboek ter gelegen-
heid van het 100-jarig bestaan van Schoven-
horst, 1848-20 Januari-1948, XLIX (1949)
355-357.

Schrant, J.M.,
priester-journalist, zijn verlichtingsgedachte in
de periode van de schoolstrijd, LXX (1978/79)
183.

Schrassert, Engelbrecht,

provisioneel gedeputeerde van het kwartier
van Veluwe, LXXII (1981) 146.

Schrassert, mr Johan,
gevolmachtigde van Charlotte Sophie gravin
van Aldenburg, vrouwe van de Doorwerth,
LXII (1965/67) 253.

Schravenweerd, Dirck van,
zilver- en goudsmid te Culemborg, genealogi-
sche gegevens, XLIX (1949) 89,90.

Schuer, Ida Dina van der,
echtgen. van mr Jacob Pieter Balguerie, fami-
liewapen, XLIX (1949) 96.

Schul(l), drGerard Rutgersz.,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Schuldbetaling,
regeling hiervan in een ordonnantie van Karel
de Stoute als hertog van Gelre d.d. 22 april
1474, art. 23, enkele voorbeelden van mis-
standen, LXIII (1968/69) 53-59.

Schuil, Steven,
stadssecretaris van Tiel, LXXII (1981) 151.

Schulte, Carl,
veearts te Lippstadt, LXX (1978/79) 102,112.

Schultingius, Antonius,
hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69) 116.

Schultze, Johann Georg Heinrich,
leraar in de veeartsenijkunde, in 1808 door
Koning Lodewijk Napoleon als leraar aange-
steld aan de in Zutphen op te richten veeart-
senijschool, LXX (1978/79) 102-139 passim.

Schuren, Gert van der,
genealogie van de heren en graven van Kleef,
verlucht met wapenafbeeldingen ca. 1475,
LXVI (1972) 59.

Schusler, L.C.E.,
preceptor te Zutphen, LXVII (1973) 118.

Schut, Steven,
vicaris van de St. Antoniusvicarie te Bergha-
ren, LXVIII (1974/75) 130.

Schutte, dr Johan,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Schutterijen.
Zie: Gilden en schutterijen.

Schwarzenberg, Hendrik van,
bisschop van Munster, administrator van het
bisdom Bremen, conflict over erkenning van
zijn pandrechten op het graafschap Zutphen,
LIX (1960) 63,67.

Scocke, Egbert,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XLIX (1949) 255-258.
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Scocke, Evert,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XLIX (1949) 255-258.

Scocke, Henrick,
één der stichters van de St. Nicolaasvicarie te
Duiven in 1421, XLIX (1949) 255-258.

Scroer, Bernt,
bode der gemeenslieden te Zutphen, LXV
(1971) 63,73,77.

Seberts, Sebert Jan,
vicaris van de vicarie van O.L. Vrouw, St. Pie-
ter en St. Andreas te Bergharen, LXVIII
(1974/75) 129.

Seelbeek,
hofteDoorwerth, LXII (1965/67) 248.

Selbach, Henricus,
pastoor en vicaris te Terborg, LXIX (1976/77)
107,108.

Selcaert, (Selcart), Huibert,
vanwege zijn geloof terechtgesteld te Zalt-
bommel in 1542, LXXI (1980) 71.

Selem (Lottensz.) mr Hendrik van,
beëdigd in 1473 als raadsheer van de Gelder-
se Raadkamer te Arnhem, later tevens stad-
houder der lenen, LVI (1957) 54,59.

Beller, Jan van,
oud-burgemeester van Nijmegen, in begin
17e eeuw aanhanger der Remonstranten,
XLVIII (1946)213.

Sels, Johan,
secretaris van Gedeputeerde Staten van het
kwartier van Zutphen, provisioneel regent van
de stad Z., LXXII (1981) 151,169.

Selsham,
goed onder Vorden, XLI (1938) 208.

Serrière, G. de, 1788-1868,
pred. van de Waalse gemeente te Zutphen,
sedert 1816 ook leraar, in 1821 vertrokken
naar Ned. Indië, van 1841-1845 gouverneur
van de Molukken, LXVIII (1974/75) 280.

Sessink, Derck,
pachter van de boerderij Kroets in de buur-
schap Gander (Gaanderen), LXXVIII (1987)
133.

Setten, Willem van,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Sevenaer, huis,
havezate te Zevenaar, in bezit van het
geslacht Smulling 14e tot eind 16e eeuw,
vererfd op het geslacht Spiering, verkocht in
1736, LX (1961) 155,156.

Severijnen, Dirck Pietersz.,
schepen van Hedel, genealogische gege-
vens, zijn handelsbetrekkingen, van hem
stamt af de familie Dudok van Heel, LXX
(1978/79) 92.

Sgraven, Jan,
één der aanvoerders van oproerige burgers
en gemeenslieden tegen de raad van
Zutphen, 1538-1543, LXV (1971) 43-77 pas-
sim.

Sgroten, Christiaan,
vervaardiger van o.a. een kaart van Gld. ca.
1564 en een kaart van de Veluwe van 1557,
zijn werk en levensloop, LVI (1957) 212-220.

Sibbelinch, goed,
verkoop ervan door Andrea Kreynck, wed.
van Peter van Apeldoren tot Duistervoorde,
en haar zoon Reinier aan het oude gasthuis te
Zutphen, LVII (1958) 162.

Sibculo,
Cisterciënserklooster onder Hardenberg,
verkoop van land te Heerde, LVII (1958) 163.

Sibertsgoed,
te Mechelen onder Gendringen, overdracht
van dit goed, alsmede de verkoop van "een
groot aantal dienstlude en eygenlude" door
Winrich van Wesenthorst aan Adam van den
Berg, LVIII (1959)31.

Sichard, Jacob,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie en de
St. Jansvicarie te Dreumel, LXVIII (1974/75)
131.

Sidney, Philip,
overleden 1586 in Arnhem, zijn laatste brief
aan dr Johan Wier (Weyer), LV (1955/56)
197-200.

Silven, boekaank.:
G.J. van der Burgt, Kerkgeschiedenis van
Loenen en Silven, LIV (1954) 399.

Silvolde (Selfwalden, Selvelden, Selvolde,
Silfwolden, Siltwolde, Siluualde),

hof te S., 43-46,66; Varsseveld en Silvolde,
52,53,58; stichting parochie, collatierecht, 8,
43,66-68; hoeven, 75-79,86; gericht, 99,100.
LVIII (1959) 1-113 passim, met afb.; geschie-
denis van de beleningen met de hoge heer-
lijkheid van Varsseveld en Silvolde, opsom-
ming van Blankenbergse en Gelderse leenhe-
ren en leenmannen van de 11e-19e eeuw, LXI
(1962/64) 1-68.

Silvolde, geslacht Van,
LVIII (1959) 8,44,45.
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Sinderen, buurschap onder Varsseveld,
toponymie, 7,8, goederen onder S., 41,84,85,
LVIII (1959) 7-85 passim.

Sinderen, voormalig huis onder Varsseveld,
toponymie, in de 14e eeuw in bezit van Ael-
hart van der Haep, die het verkocht aan Jo-
hann van Overhaghe; LVIII (1959) 93; LX
(1961)97.

Sinderen, voormalig kasteel onder Voorst,
voorbeeld van een post uit het verpondings-
kohier (1650), LXIII (1968/69) 70. met afb.;
goederen daarbij behorend in bezit van het
geslacht Van Apeldoren tot de Poll, LVII
(1958) 184,186,187.

Sinderen, geslacht Van,
afkomstig uit Varsseveld, genealogische
gegevens, LVIII (1959) 93-95.

Singels.
Zie: Arnhem, monumenten en parken.

Singendonck, Coenraedt,
schepen van Nijmegen in 1670, LXXII (1981)
157,158.

Singendonck, Coenraad Diederik Neomagus,
postmeester-generaal van Nijmegen (eind
18e eeuw), LXI (1962/64) 220.

Singendonck, M.L.,
postmeester van Nijmegen, zijn conflict met
Lubbert Adolf Torck, LXXI (1980) 130.

Sint Anthonis.
Zie: Boxmeer, boekaank.

Sint Pieters, mr Pieter van,
secretaris in het Hof van Holland, aantekening
in zijn rapport over het huis Hulkestein bij
Arnhem in 1534, LVII (1958) 190.

Sion,
Augustijner vrouwenklooster bij Doetinchem,
in 1539 uitwijkplaats van leden van het
Zutphense stadsbestuur, LXV (1971) 60.

Sittert, David van,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Slangenburg, kasteel de,
bij Doetinchem, historisch overzicht, belang-
rijkste bezitters; de geslachten Van Baer,
Steengracht, Van der Goltz, Passmann. De
architectuur en de beschrijving van interieur-
schilderingen bijzonderlijk vervaardigd door
Gerard Hoet, XLVIII (1946) 101-171. met afb.;
beschrijving van de wandschilderingen van
mythologische en historische aard, Lll (1952)
79-107. met afb.

Slangenburg, de, kasteel bij Doetinchem,

boekaank.:
H.W. Hoppenbrouwers O.S.B., G.B. Janssen,
T. Woerdeman, De Slangenburg: kasteel,
park en bewoners, LXXV (1984) 179,180;
*LXXVI (1985) 187,188. * herplaatsing we-
gens misstelling.

Sleijtman, Lutger,
kelner van de Kelnarij van Pulten, LXVII (1973)
15.

Slichtenhorst, Arend van,
geschiedschrijver, zijn beschrijving van het
Gelderse wapen, LXVI (1972) 20,21,39,80.

Slichtenhorst, Brant van,
directeur van de kolonie Rensselaerswijck,
het latere Albany, de hoofdstad van de staat
New York en Nieuw Nederland, zijn betrok-
kenheid bij handel en bestuur ald., LX (1961)
163-177.

Slijkhuis, goed,
gelegen tussen Teuge en Twello, verkoop
ervan door Gelmar van Apeldoren tot Duister-
voorde, LVII (1958) 154.

Slindewater, Arndt,
schepen van Zutphen, LXV (1971) 62.

Slindewater, mr Conraet,
tot 1543 schepen en raad van Zutphen, LXV
(1971) 68,77.

Slingelandt, Jan van,
raad van Dordrecht, enkele genealogische
gegevens, LXX (1978/79) 86.

Sloeinck,
goed te Brummen, in bezit van de St. Antonie
Groote Broederschap te Zutphen, XLIII (1940)
185.

Sloet, Adriaen,
provisioneel regent van de stad Zutphen,
LXXII (1981) 151.

Sloet, J.A.J. baron,
districtscommissaris van de Veluwe, LXXIV
(1983) 104.

Sloet, mr L.A.J.W. baron,
griffier der Staten van Gld., samensteller van
een Gelders oorkondenboek, lid van de com-
missie van beheer der O.B. te Arnhem, de
serie Vaderlandsche letteroefeningen
1814-1857 door hem aan de O.B. geschon-
ken, XLI (1938) 76,84,99; LXIX (1976/77) 238,
245,254; LXXIV (1983) 104.

Sloot, Arendt,
burgemeester van Doesburg 1669-1671,
LXXV (1984) 104.

Sloot, Herman,
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burgemeester van Doesburg 1653-1694,
LXXV (1984) 104,114.

Slothouber, A.,
rector van de Latijnse school te Doetinchem,
LXVIII (1974/75) 246.

Sluys, Willem,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 74.

Sluysken, dr Ambrosius,
provisioneel regent van Doetinchem, LXXII
(1981) 152.

Sluysken, Pauwei,
provisioneel regent van Harderwijk, LXXII
(1981) 155.

Sluysken, Pieter,
muntmeester van Deventer, 2 brieven van
G. van Harn aan hem gericht over de aanslag
op het stadhuis van Nijmegen in 1705, LXXII l
(1982) 61-64.

Sluysken, W.,
griffier van het Hof van Gelre en Zutphen in
1594, LXVI (1972)113,117.

Sluyter, Engelbertus,
koster en vicaris te Terborg, LXIX (1976/77)
107.

Sluyter, mr Henrick,
kanunnik-zielzorger te Eist, LIV (1954) 69,70.

Smans, Bert ha,
abdis van het St. Claraklooster te Wamel,
LXIX (1976/77) 3.

Smedinck,
hof te Harfsen, LXI (1962/64) 196-202.

Smeding,
goed in Warnsveld, in bezit van het geslacht
Van Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 184.

Smeedijzerindustrie.
Zie: Uzerindustrie,

Smeenk, Gerrit Jan,
richter van Warnsveld, LM (1952) 171,172.

Smeth, Th. baron de,
deze verenigde in 1808 de landgoederen
Sonsbeek en Hartgersberg, LXXIV (1983)
117.

Smetius, Johannes,
pred. te Nijmegen, overl. in 1651, vervaardi-
ger van de "Chronijk van de oude stadt der
Batavieren" (tot het jaar 1300), vergelijking
met de kronieken van Willem van Berchen, LV
(1955/56) 36-55; zijn tolerante houding t.o.v.
het toneelspel, LXXII l (1982) 35,36.

Smetius, Johannes,
(1636-1704) zoon van de voorgaande, even-

eens pred. te Nijmegen, zijn vervolg op de
"Chronyk", geschreven door zijn vader, vanaf
1300-1591, vergelijking met de kronieken van
Willem van Berchen, LV (1955/56) 36-55;
ordonnanties en resoluties, vastgesteld door
de Provinciale Gelderse synoden, aan het
einde der 17e eeuw door hem verzameld en
uitgegeven, LXVIII (1974/75) 121,141; zijn
briefwisseling met Gijsbert Cuperus en de
ontdekking van het Herwense kroniekje met
gegevens over Herwen en Nijmegen, LXXV
(1984) 85-90.

Smijter, Jan,
koster-schoolmeester te Warnsveld, XUX
(1949) 219.

Smit (Smyth), Matthijs,
provisioneel regent van Doesburg, LXXII
(1981) 152.

Smith(s), Anthonius,
boekdrukker te Arnhem vanaf ca. 1700, als-
mede drukker van stedelijke publicaties,
LXXIV (1983) 79,80,95.

Smith, Matthijs,
chirurgijn, burgemeester van Doesburg, LXXV
(1984) 105-107.

Smits, dr Bernard,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
115.

Smits, Petrus,
pred. te Doesburg, LXXV (1984) 115.

Smysinck, Johan,
commandeur van de commanderie van
St. Jan te Arnhem en van die te Nijmegen,
XLIII (1940) 170.

Snabbz (Snab), Willem,
rentmeester der Domeinen in het kwartier van
Nijmegen, Lll (1952) 65,77.

Snijders, C.J.,
generaal, opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht, zijn bemoeienis bij het oproer in
1918 in de legerplaats Harskamp, LXXVIII
(1987)163-191.

Snypwijck,
uithof in het Land van Buren in bezit van de
abdij van Oostbroek onder De Bilt, XLIX
(1949) 169,189-193.

Sociaal-economische geschiedenis.
Zie: Limburg, boekaank. Sociaal-economi-
sche ontwikkeling.
Zie: Zutphen, levensstandaard en stedelijke
economie te Z. in de 15e en 16e eeuw,
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Soelen, Cornelis van,
schepen van Buren, XLIX (1949) 203.

Sombeck (Sombeeck, Sompeecken, Som-
peycken), Augustin (van),

zilversmid te Culemborg, zijn leermeesters,
Johan van Everdingen en Abraham Bloe-
maert, genealogische gegevens, familiewa-
pen, XLIX (1949) 76-79.

Sonderen,
hoeve onder Varsseveld, LX (1961) 97.

Sonoy, Diderick,
gouverneur van Staatse troepen in het Noor-
derkwartier, LXVIII (1974/75) 81-83.

Sonsbeek, langoed bij Arnhem,
een deel daarvan is de Hartgersberg of Hart-
jesberg, voorkomend in het reisverslag (1790)
van J. (van Gesseler) de Raadt, LXIV (1970)
158; ontginningen in de 19e eeuw door
H.J.C.J. baron van Heeckeren van Enghui-
zen, LXXIV (1983) 117-123.

Sonsveld de Roller, David van,
secretaris van de municipaliteit van Zutphen,
XLVIII (1946) 241.

Spaen tot Biljoen, J.F.W., baron van,
curator van de hogeschool te Harderwijk, LIX
(1960) 199; zijn inspanning in 1818 om de
bibliotheek van de hogeschool te Harderwijk
over te doen gaan op de stad Arnhem, XLI
(1938) 58,59.

Spaens, Hadewijch,
non in het St. Claraklooster te Wamel, LXIX
(1976/77) 3.

Spankeren,
schenking patronaatsrecht van de kerk van S.
aan de Orde van St. Jan te Arnhem door graaf
Reinaldl,LIX(1960)202.

Spankeren, boekaank.:
F. van Zadelhoff, Dieren, Spankeren en Laag-
Soeren in vroeger tijden, LVII (1958) 262.

Sparmaekering, Jan,
zijn interieurschilderingen in kasteel de Slan-
genburg bij Doetinchem, XLVIII (1946) 150,
160.

Specht, mr Philip,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Speculo (Spiegels), Johannes de,
kroniekschrijver en schepen van Erkelenz, LVI
(1957) 103.

Spelderholt, onder Beekbergen,
overdracht van Frankische voorwerpen aan
de GAS. door het B.A.I. te Groningen, LVI
(1957) XXXI.

Speldermark, onder Apeldoorn,
Assueer van Apeldoren tot de Poll was er
erfholtrichter in 1645, LVII (1958) 184,185.

Spelle, Godfridus,
deurwaarder in de "gouvernancie" en Raadka-
mer van Venlo en Cuyk, LVI (1957) 95.

Spengler, J.C.,
gemachtigde van H.W. Daendels tot de ver-
koop van de Heerder Dellen, LXI (1962/64)
273,274

Speulde,
vondst lijksilhouet, LIV (1954) XXXI.

Speulden, Reyniervan,
betrokken bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Speulderbosch, maalschap,
de aanleg van konings- of jachtwegen (eind
18e eeuw), besluiten uit het resolutieboek van
het maalschap S., XLIII (1940) 147-151.

Spiegels.
Zie: Speculo, Johannes de.

Spiering, Adrian,
drost en ambtman van Lobrth, LX (1961) 154,
155.

Spijk, boekaank.:
A.G. van Dalen, Rondom het Tolhuys aan Rijn
en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith,
Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt, LXVM
(1973) 158,159.

Spijk, Rudolf van,
betrokken bij de stichting van de abdij Ma
riënweerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Spikerskamp,
huis onder Wageningen, Arend van der La-
wick in 1416 daarmee beleend, Lll (1952) 115.

Spill, Lebuinus ter,
rentmeester van de St. Antonie Groote Broe-
derschap te Zutphen, XLIII (1940) 187.

Spillenaar, geslacht,
genealogische gegevens, LXX (1978/79) 92.

Spin- en breischool,
in 1794 opgericht te Bergen op Zoom, LXXII
(1981)200,201.

Spin-, brei- en leerschool,
in 1781 opgericht te Arnhem, LXXII (1981)
200.

Splijthof, geslacht,
verwant aan dat van Van Apeldoren, familie-
wapen, LVII (1958) 151.

Spookverschijningen,
te Doesburg in 1622, Uil (1953) 52; LXI
(1962/64) 120.
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Spotliederen,
op de verovering van Schenkenschans in
1636, XLI (1938) 257-270.

Sprakel, Jurriën,
uurwerkmaker te Zutphen, vervaardiger van
een uurwerk voor de Gasthuistoren te Zalt-
bommel, LXVIII (1974/75) 290,291; vervaardi-
ger van het uurwerk voor de Vispoort te El-
burg, begin 18e eeuw, LXVIII (1974/75)
XXXIII,XXXIV.

Spreekwoorden, spreekwijzen,
spreuk op de St. Janspoort te Arnhem over
hertog Karel van Gelre, LIX (1960) 146; het
karakter der 3 Kwartieren, o.a. "een muis van
de Veluwe is slimmer als een kat van de Be-
touwe," LVII (1958) 232.

Sprenger, Jacob,
hoogleraar in de theologie te Keulen, één van
de schrijvers van het boekje "Heksenhamer of
Malleus Maleficarum", LXXII (1981) 47.

Sprenger, Jan,
exploitant van een veterbandfabriek te Arn-
hem tezamen met Th. Verwaeyen, LXX
(1978/79) 162.

Springer, J.L, jr,
architect, ontwerper van een archiefgebouw
te Arnhem in 1876, LXIX (1976/77) 242,245.

Springer, LA.,
parkarchitect, zijn ontwerp voor het villapark
Duin en Daal te Bloemendaal als voorbeeld
voor de aanleg van het villapark Overbeek te
Velp, LXXIII (1982) 131,137,139.

Spring wegen.
Zie: Wegen.

Spruyt, Cornelis,
ontvangt consent van de Raad van Nijmegen
tot het leggen van een korenmolen (schipmo-
len) op de Waal, LVII (1958) 236.

Spuelre, Dirck,
abt van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
LVI (1957) 184.

Spyker (Gulden).
Zie: Gulden Spyker.

Spyker (Zilveren).
Zie: Zilveren Spyker.

Spyker, (Dullert).
Zie: Dullert-Spyker.

Spyker, (Gelders).
Zie: Gelders Spyker.

Staats Evers, J.W.,
schoolopziener in Gld„ LXX (1978/79) 177.

Staats Evers, mr J.W.,

tijdelijk bibliothecaris en lid van de commissie
van beheer der O.B. te Arnhem, schenking
van een deel van zijn bibliotheek aan de O.B.,
XLI (1938) 103,104,109,116,119. Zie ook:
Arnhem, Bibliotheken.

Stade, Evert van der,
gerichtsman te Heteren, LIV (1954) 30.

Stadnitski, R.E.,
invoering door hem van stoomkracht in het
produktieproces van een steenfabriek te
Bemmel een mislukt experiment (1855-1859),
LXX (1978/79) 148.

Stadsrechten,
in de 13e en 14e eeuw, verlening van nieuwe
stadsbrieven, de hofvaart, LXIII (1968/69)
38-52.

Stadsuitbreidingen, boekaank.:
F.W. van Voorden, Schakels in Stedebouw.
Een model voor analyse van de ontwikkeling
van de ruimtelijke kwaliteiten van 19de-eeuw-
se stadsuitbreidingen op grond van een on-
derzoek in Gelderse steden, LXXV (1984)
174-176.

Stakebrant, Arnoldus,
vicaris te Terborg, LXIX (1976/77) 107,108.

Stalberg, huis,
te Venlo gebouwd in 1389, voordien gelegen
te Wellerlooi onder Bergen (L.), het stamhuis
van het geslacht Van Stalbergen, dat ver-
woest werd in de 14e eeuw, XLI (1938) 231.

Stalbergen, geslacht Van,
genealogische gegevens, twee leden van dat
geslacht raadsheren in het Hof van Gelre te
Arnhem, familiewapen, XLI (1938) 231-236.
met afb.

Stalbergen de Oude, dr Johan van,
schepen van Venlo (1542), raad van het Hof
van Gelre te Arnhem sedert 1549, XU (1938)
232-234.

Stalbergen de Jonge, dr Johan van,
schepen van Venlo van 1564-1569 alsmede
burgemeester ald., drost van Kriekenbeek en
Erkelenz, XLI (1938) 234,235.

Stalbergen, dr Leonard van,
jongste zoon van dr Johan van S. de Oude,
raad van het Hof van Gelre te Arnhem (1574),
ca. 1580 raad van het Souverein Hof te Roer-
mond, beoefenaar der penningkunde, XLJ
(1938) 235,236.

Stapelriem, Geryt,
stadsschrijver, "notarius" van Arnhem, LXXIV
(1983) 55.
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Staring, mr Adolph,
inspecteur Kunstbescherming begin 1945,
LXXVI (1985) 127; overl. in 1980, een woord te
zijner herinnering, een lijst van zijn geschrif-
ten, LXXI (1980) X-XIII. met afb.; een rectifica-
tie in de lijst van zijn geschriften, LXXII (1981)
XXVIII.

Staring, Anthony Christiaan Wynand,
1767-1840, levenswijze en karakter beschre-
ven door zijn zoon dr W.C.H. Staring, XLVII
(1944) 73-86; sedert 16febr. 1796 bezitter van
deWildenborch, beschrijving van de staat van
de W. en de landerijen ca. 1780; geschil tus-
sen Staring, de Barchemse mark enerzijds en
Lochem anderzijds betreffende de plannen
en uitvoering van afwatering van de Veen-
goot, XLIV (1941) 28-60. met afb. 2 bijl.; lid
van de "Commissie uit de Nationale Huishou-
delijke Maatschappij, Departement Zutphen,
gechargeert met het inrigten van eene Veeart-
senij-School", LXX (1978/79) 115; zijn aanzet
voor ontginning van woeste gronden, LXXIV
(1983) 112; in de uitgave van zijn "Nieuwe
gedichten" van 1827 een vignet met in het
wapenschildje 3 Gelderse bloemen, LXVI
(1972) 36; portretten van hem bij de herden-
king van zijn overlijden in 1840, XLIII (1940)
1-10. met afb.

Staring, D.H., boekaank.:
A. Staring, Damiaan Hugo Staring, een zee-
man uit de 18e eeuw, 1736-1783, XLIX (1949)
353.

Staring, W.C.H.,
geoloog en landhuishoudkundige, zoon van
A.C.W. Staring; LXVII (1973) 108; inspecteur
van het middelbaar en landbouwonderwijs,
LXVIII (1974/75) 174-193 passim.

Starink, Groot en Klein,
goederen onder Vorden, XLI (1938) 209.

Starkerode, hof te Winterswijk,
bezit van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, LVIII (1959) 46,51,81,90.

Staverden, kasteel,
recht verleend door graaf Reinald l aan de
orde van St. Jan om op kasteel S. en op slot
Nijenbeek onder Voorst 2 priesterbroeders en
1 lekebroeder te onderhouden, LIX (1960)
202.

Steen, Steven van den,
burgemeester van Emmerik, LIX (1960) 72.

Steenbergen, Simon,
boekdrukker te Deventer, drukker van Gelder-

se provinciale en stedelijke overheidspublica-
ties in de 16e eeuw, LXXIV (1983) 75,93.

Steenbergen de Jonge, Johan,
koperslager te Vaassen, in 1586 ondergedo-
ken op kasteel de Cannenburg, stichter van
de eerst Apeldoornse waterpapiermolen, LXX
(1978/79) 60-62,76.

Steenbergen, geslacht Van,
hun afstamming door bastaardij uit het Huis
van Gelre, bewoners van het slot Nijenbeek
onder Voorst in de 14e eeuw, genealogische
gegevens, XLII (1939) 29-48.

Steenbergen, Derick van,
begraven in het Dominicanenklooster te Nij-
megen, LXIX (1976/77) 66.

Steenbergen, Geertruid van,
geh. met Adolf van Gelre, zn. van Ka rel van
G. de Oude; overleden in 1610 haar grafzerk
in de Oude kerk van Amsterdam, genealogi-
sche tabel,(in deze tabel komt zij per abuis
voor als Anna van S.). LVI (1957) 198-203.
met afb.

Steenbergen, Geertruid van,
non in het klooster van Sint Maria in Bethanië
bij Arnhem, haar zusters, Johanna en Marie,
doen in 1432 een schenking ten behoeve van
dit klooster als medegave of bruidsschat met
haar zuster Geertruid, LXVII (1973) 56.

Steenbergen, Gerit van,
heer van Ressen, in 1385 overdracht van de
heerlijkheid Ressen aan hertog Willem l van
Gelre, XLII (1939) 39.

Steenbergen, Henrikvan,
vanaf 1369 proost van het kapittel van St. Wal-
burg te Zutphen, sinds 1382 proost en aarts-
diaken van het kapittel van St. Salvator of
Oud-Munster te Utrecht, raad van hertog
Willem van Gelre, XLII (1939) 44-46; alsmede
was hij overste-rentmeester vóór nov. 1384 en
na juli 1387, tevens neemt hij deel aan een
gezantschap om een verbond te sluiten met
de koning van Engeland tegen Frankrijk c.s.
in verband met de strijd van Gelre tegen Bra-
bant, XLIX (1949) 24-35 passim; LXIV (1970)
89.

Steenbergen, Peter van,
heer van de Cannenburg, richter en rent-
meester van de Veluwe, zijn zegel aan char-
ters van 1363 en 1365, zijn geregeld verblijf
op het slot Nijenbeek onder Voorst, het aan
de hertog tynsplichtige goed de Lare in de
buurschap Wenum onder Apeldoorn aan hem
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opgedragen, XLII (1939) 32-39.
Steenbergen, Reinald van,

rentmeester van de Veluwe, in 1378 beleend
met het goed Meyering onder Warnsveld, XLII
(1939) 33-35.

Steenbergen, Willem van,
richter van de Veluwe, in 1383 beleend met
het slot Nijenbeek onder Voorst en in 1387
met de hof te Weerde in Terwolde, XLII (1939)
26,38-43.

Steenderen,
grafelijke rechten in het kerspel S., vóór 1226
hield de graaf van Gelre de grafelijke rechten
van het Sticht in leen, nadien van de hertog
van Lotharingen, LVI (1957) 125; inkomsten
van goederen ald. t.b.v. het het klooster
Bethlehem bij Doetinchem, LVIII (1959) 45;
stichting kerk, LXII (1965/67) 90; overdracht in
1591 van 2 kelken der R.K. kerk aan het ge-
richt, LI V (1954) 302; ontdekking van resten
van een ouder kerkgebouw bij de restauratie
van de 15e eeuwse St. Remigiuskerk, LXIV
(1970) XLVII; archeologische vondsten, LVII
(1958) X.XII.

Steenderen, Evertvan,
door erfenis van Hendrik van Middachten in
bezit gekomen van het leengoed Middachten.
In 1364 krijgt hij toestemming van hertog
Eduard om aan zijn echtgen. Aernd van
Wachtendonk lijftocht toe te kennen aan de
hof te Rheden, LUI (1953) 69,79,80.

Steenderen, Hendrik van,
zn. van Evert van S., komt in 1403 in bezit van
het leengoed Middachten en de hof te Rhe-
den, LUI (1953) 69,80.

Steenfabrieken, Terwindt & Arntz,
in 1857 opgericht door H.L. Terwindt en
J.J.S. Arntz (gezeteld te Millingen). De ven-
nootschap bezat steenfabrieken te Erlecom,
Kekerdom, Leuvenheim (gem. Brummen),
Wijk bij Duurstede en op de Loenensche
Middelwaard aan de Ussel (gem. Angerlo),
LXXVIII (1987) 142-162. met afb. Zie ook:
Baksteenindustrie.

Steengracht, Adriaan,
sedert 1766 medeëigenaar ijzermolen te Ulft,
genealogie, LV (1955/56) 112-116,160,161.

Steengracht, Cornelis,
sedert 1766 medeëigenaar van de ijzermolen
te Ulft, genealogie, LV (1955/56) 112-116,160,
161.

Steenhaar,

hoeve onder Ede, LXVIII (1974/75) 18.
Steenhuys, geslacht Van,

in bezit van de heerlijkheden Heumen en
Malden, in 1770 verkocht aan de stad Nijme-
gen, LIV (1954) 48.

Steenhuys, Johan van den,
rentmeester van de Bommeler- en Tielerwaar-
den, LXIX (1976/77) 82,94,95.

Steenkolen mijnbouw.
Zie: Limburg, boekaank.

Steenier, dr Cornelis van,
raad van het Hof van Gelre, LXXII (1981) 141,
143.

Steenre, Ailbertvan,
richter te Zutphen in 1549, LXXV (1984) 160.

Steenre, mr Dirk van,
secretaris van Zutphen van 1494-1516, sche-
pen en raad van 1516-1538, LXV (1971) 58,
62.

Steenstra, Pibo,
zijn boek "Grondbeginselen der meetkunst',
gebruikt bij het onderwijs op de Latijnse scho-
len in de 19e eeuw, LXVIII (1974/75) 281.

Steenwijck, Roloffvan,
rentmeester der geestelijke goederen te Nij-
megen, Lll (1952) 65.

Steenwijk,
ontzet van S. in 1581 door Staatse troepen
o.l.v. de overste John Norrits, LXVIII (1974/75)
103,104; een proto-saksische urn uit S. in het
museum te Zutphen verloren gegaan tijdens
de Tweede Wereldoorlog, XLVIIl (1946) XLIV.

Stege, Wolter van der,
ambtman van de St.Vitusabdij te Hoog-Elten,
LXVII (1973) 15.

Stegemansgoed,
hoeve onder Ede, LXVIII (1974/75) 32.

Stegeren, DJ. van,
conrector te Arnhem, LXVII (1973) 115.

Steinfort, erf,
te Noordijk onder Neede, LXVII (1973) 30,36.

Steinfurt, geslacht Van,
LVIII (1959) 33-39, 92-94.

Steinfurt, Baldewijn van,
verkoop goederen te Varsseveld aan Ever-
hard, bisschop van Munster, LVIII (1959) 92.

Stekelenburg, V.G. van,
bestuursraad in Gld. 1944/45, LXXVI (1985)
125,128.

Step, Hendrick,
zilversmid en stads-ijkmeester te Culemborg,
vervaardiger van o.a. avondmaalszilver in
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1654 voor de Ned. Herv. Gem. van C. en
schutterspenningen (1656), XLIX (1949) 80,
82-85,94. met afb.

Sticht (Over- en Neder-),
criminaliteit in de 15e eeuw. Opsporing, ver-
volging en uitleveringsverdrag tussen de
hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht,
XLIX (1949) 14-18.

Sticht en Oversticht, boekaank.:
W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Wee-
nink, Burgers in verzet tegen regenten-heer-
schappij. Onrust in Sticht en Oversticht
(1703-1706), LXIX (1976/77) 282.

Stienre.
zie: Steenre, Ailbert van; mr Dirk van.

Stockum, Adam van,
goudsmid te Nijmegen, LVI (1957) 171.

Stoep, mr Jan,
eerste raad van de Gelderse Raadkamer te
Arnhem, stadhouder der lenen, LVI (1957) 59,
83.

Stokkum (Stockhem), Adam van,
goudsmid te Nijmegen, LIV (1954) 175.

Stokkum,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117; opgraving
urnenveld, vondsten, LI (1951) 99; opgraving
van een zeer geschonden urnenveld, XLIX
(1949) LXVIII.

Stolk, Johannes,
pred. te Velp, zijn omstreden lezing voor het
genootschap "Prodesse Conamur" te Arn-
hem, XLI (1938) 160,161.

Stoop.
Zie: Stoep, mr Jan.

Storm van 's Gravensande, geslacht,
in bezit van de Bramel onder Vorden van
1824-1897, XLI (1938) 207-209

Stortenbeker, Johannes,
zijn interieurschilderingen in kasteel de Slan-
genburg bij Doetinchem, XLVIII (1946) 123,
152.

Stortenbeker, Kees,
zijn interieurschilderingen in kasteel de Slan-
genburg bij Doetinchem, XLVIII (1946) 123,
158,159,164.

Story, Jan,
richter van Maasbommel, XLIX (1949) 43.

Straalman, mr A.W.,
drost van Culemborg, dijkgraaf en grafelijke
raad, LUI (1953) 205.

Straelen, boekaank.:
Th.W.J. Driessen, M.P.J. van den Brand, Leo-

pold Henrichs e.a., Die Vögte von Straelen.
Veröffentlichungen Hist. Ver. f. Geldern und
Umgegend 72, LXVIII (1974/75) 282.

Stralen, Ceris van,
zilversmid te Zaltbommel, vervaardiger van
een zilveren beker voor de uurwerkmaker
Jurriën Sprakel, LXVIII (1974/75) 291.

Stralen, Frederik van,
burgemeester van Wageningen, LXVI (1972)
39.

Struchtmeyer, J.Chr.,
hoogleraar te Harderwijk, zijn leerboek over
de Griekse grammatica, LXXVII (1986) 74,82.

Stucwerk,
uit de 17e eeuw o.a. te Doesburg en Zutphen,
XLIX (1949) 63-67.

Studentenverenigingen,
Gelders-Overijsselse, vindplaatsen van een
aantal citaten uit de wapenboeken, LXIX
(1976/77) 267-272.

Studentenverenigingen, boekaank.:
O. Schutte, De Wapenboeken der Gelders-
Overijsselse studentenverenigingen. Gelder-
se Historische Reeks VI, LXVIII (1974/75) 283.

Studiebeurzen,
het Veluws beurzenstelsel, een onderzoek
naar de alumni (beursstudenten) van het
kwartier van Velu we (1590-1671), door wie
werden studiebeurzen verleend, voorwaarden
waaraan alumni moesten voldoen, 43-53;
gegevens aan de hand van tabellen over:
aantal en concentratie van alumni, hun studie-
richting, waar ze studeerden, hun carrière, de
eerste en de laatste standplaats van de gewe-
zen alumni als predikant of schooldienaar,
hun geografische en sociale herkomst, 54-69;
bijl. 1: lijst van 131 alumni van het kwartier van
Veluwe (1590-1671), 70-81; bijl. 2: lijst van 53
studiosi, die incidentele betalingen genoten
van het Veluws kwartier, (1590-1671), 81-84,
LXXV (1984) 43-84.

Stuers, Jhr mr Victor de,
o.a. secretaris van de commissie van Rijksad-
viseurs voor de monumenten van geschiede-
nis en kunst, zijn bemoeienis met het archief-
wezen, LXIX (1976/77) 239-248.

Suave, Daniël,
pred. te Geesteren, mede op zijn last werden
de klokken van de in 1586 verwoeste kerk van
G. overgegoten en in 1591 opnieuw opgehan-
gen, XLVI (1943)86.

Suderwick,

158



buurschap onder Dinxperlo, toponymie, LVIII
(1959) 6.

Suermond, F.N.,
schout van Rheden, LXIV (1970) 130.

Suermondt, Gerrit (Gerard) Huybertsz.,
zilversmid te Culemborg in de 17e eeuw,
broer van Johannes Huybertsz., vervaardiger
van het zilveren bodeteken voor het St. Nico-
laas- of Coopmansgilde te C., XLIX (1949)
80-82. met afb.; genealogische gegevens,
LXII (1965/67) 237.

Suermondt, Johan,
provisioneel regent van Wageningen, LXXII
(1981) 155.

Suharte de Fonceca, Johan,
sergeant, betrokken bij de bezetting van Hat-
tem in 1580, later overgegaan in Staatse
dienst, LXVIII (1974/75) 102.

Sullivan de Grass.
Zie: O'Sullivan de Grass, J.P.

Sultzbach, geslacht,
verkrijgt in 1742 het landsbestuur over Gulik
en Berg, in 1777 over Beieren, LVIII (1959)
143.

Suurmondt, Henrick,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Swaeffken, Amant Elbert,
burgemeester van Doesburg, LXXV (1984)
104,107.

Swaeffken, Casijn,
burgemeester van Doesburg van 1653-1666,
LXXV (1984) 104.

Swaeffken, Henrick,
in 1596 rechter in het Appellationsgericht van
Zutphen, LXVI (1972) 116.

Swart van Groningen, Jan,
schilder, LIX (1960) 139.

Sweers, Arndt,
schepen van Nijmegen in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVIII (1946)
213.

Swinderen, Johan van,
glasmaker te Zutphen, LUI (1953) 175.

Syl (Siel, Sijll, Zyl, Zijl l), Johan van,
wachtmeester te Hattem, betrokken bij de
inname en plundering van kasteel de Can-
nenburg in 1590, proces ter verkrijging van
schadevergoeding door de erfgenamen van
Hendrick van Isendoorn è Blois, uitspraak
Landgericht, LXX (1978/79) 59,64-75.

Sylvanus, Gualterus,

rector te Deventer, zijn Deductie uit 1611, een
beschrijving van het dagelijkse schoolleven te
D., LXXVII (1986) 68,81.

Symons, P.,
ontvangt octrooi tot het leggen van een ko-
per-volmolen bij Lent, LVII (1958) 236.

Synoden,
Johannes Fontanus, pred. te Arnhem, de
grote voorstander van onafhankelijke nationa-
le synoden, 88-91; de Nationale Synode te
Middelburg in 1581 door hem bijgewoond,
86; de eerste geheime contra-remonstrantse
synode gehouden te Amsterdam in 1615
onder zijn voorzitterschap, 92; de Gelderse
synode gehouden te Harderwijk in 1612, 93,
LXXI (1980) 86,88-93; Hendrik van Essen en
Martinus Gregory, initiatiefnemers in 1617 tot
het houden van een Nationale Synode, LXXII
(1981) 104.

Sytzama, M.P.D. van,
directeur van de N.V. villapark Overbeek te
Velp, later tevens directeur van de N.V. Maat-
schappij tot Exploitatie van bouwterrein te
Velp en Omstreken, LXXI 11 (1982) 142.

Taalgrensproblemen, boekaank.:
A. Key en D.P. Blok, Taalgrensproblemen in
het rivierengebied; historische aspecten en
mogelijke consequenties voor het vreem-
de-talenonderwijs: Bijdragen en mededelin-
gen der dialectencommissie van de Koninklij-
ke Nederlandse akademie van wetenschap-
pen te Amsterdam; dl.XLVIII, LXIX (1976/77)
281.

Tabak,
verbouw en handel van tabak in Tiel in de 17e
en 18e eeuw, LXIX (1976/77) 179,180.

Tabak, boekaank.:
H.K. Roessingh, Inlandse tabak; expansie en
contractie van een handelsgewas in de 17e
en 18e eeuw in Nederland. Gelderse Histori-
sche Reeks, dl. IX, LXIX (1976/77) 281.

Talaeus, A.,
(Omer Talon), zijn handboek over de retorica,
LXXVII (1986) 71,73,74,82,83.

Talholt, J.,
griffier van de Raadkamer te Nijmegen in
1476, LVI (1957)83.

Talholt, Jacob,
stichting van een jaarlijkse memorie in de kerk
van Herwen door hem en zijn vrouw ca. 1492,
LXXV (1984) 89; XLI (1938) 215,216.
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Tamelinck, geslacht,
afkomstig uit Doesburg, genealogie, LXXV
(1984) 121.

Tamelinck, Hendrik,
burgemeester van Doesburg 1653-1673,
LXXV (1984) 103,105.

Tasquet.
Zie: Tesquet, Ysenbaert.

Te(e)ffelen, Pieter van,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Tegerdink (Teerink, Zeggerdink),
leengoed van het Huis Bergh, goed onder
Vorden, XLI (1938) 207,208

Tegger, Johannes,
rector in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954) 64.

Teijlingen, Laurens van,
Assayeur-generaal van de Generaliteit, ver-
vaardiger van het stempel van het cachet of
secreetzegel in 1640 voor het hertogdom
Gelre en graafschap Zutphen, LXVI (1972) 74.

Teisterbant, boekaank.:
D.P. Blok, Teisterbant, Mededelingen der
Koninklijke Nederl. Akademie, Afd. Letterkun-
de, Nieuwe Reeks, dl. 25, no. 12, LXI
(1962/64) 360-362.

Tekelenburg, J. van,
heelmeester te Zaltbommel, lid van de Com-
missie van Geneeskundig Onderzoek en
Toeverzicht, LXIX (1976/77) 208.

Tellicht,
goed onder Ermelo, Peter van Steenbergen
daarmee beleend in 1367, XLII (1939) 38.

Temminck, Reynier,
rentmeester van de commanderie van St. Jan
te Arnhem, XLIII (1940) 174.

Temmink, E.,
inspecteur-generaal der Domeinen der Ba-
taafse Republiek, LXVII (1973) 17.

Tengbergen, Arnold Justinus,
sedert 1766 medeëigenaar van de ijzer molen
te Ulft.LV (1955/56) 112-114.

Tengbergen, Justinus,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Tengnagel(l), Alexander (van),
heer van Gellicum, vader van Gijsbert, sche-
pen in de Hoge Gerichtsbank van Deil, ge-
nealogische gegevens, LXXVII (1986) 51,52.

Tengnagel(l), Gijsbert (van),
heer van Gellicum, in bezit van een eenden-
kooi te G., een afrekening tussen hem en de

exploitant, Otto Jansz. van Aelst, in mei 1674,
LXXV (1984) 163-165; provisioneel gedepu-
teerde van het kwartier van Nijmegen, dijk-
graaf van de Tielerwaard, LXXII (1981) 144,
168,169.

Ten kink,
goed (landweer) onder Aalten, XLVI (1943)
44,45.

Terborg,
de grafkelder in de kerk ald., waarin vanaf
1574 verschillende leden van het geslacht
Van Limburg Stirum zijn bijgezet, LXXVII
(1986)51,52.

Terborg,
de komst van de Reformatie in T. en het ka-
tholiek verweer, 1570-1630, de kerkelijke
toestand m.n. van de vicarieën, 1571-1591,
103-112; pogingen tot vestiging van het pro-
testantisme 1591-1607, 112-114; gevestigd
protestants bestuur en katholiek verweer
1607-1630, de magistraat en magistraatsfami-
lies in die periode, 114-123, LXIX (1976/77)
103-123.

Terinck, Johan,
provisioneel regent van Doetinchem, LXXII
(1981) 152.

Terlet,
gelegen in de heerlijkheid Rozendaal, Reinald
IV, hertog van Gelre ald. over), in 1423, een
kruis ter herinnering opgericht, LH (1952) 18.

Terpstra, J.,
1805-1837, conrector te Franeker, preceptor
te Rotterdam, rector te Harderwijk, LXVII
(1973) 122.

Terwindt, geslacht,
steenbakkers, genealogische gegevens, LXX
(1978/79) 158.

Terwindt, H.L.,
steenfabrikant, tezamen met zijn neef
J.J.S. Arntz richtte hij in 1857 de Terwindt &
Arntz Steenfabrieken op, die tot 1986/87 heeft
bestaan, LXXVIII (1987) 145.

Terwolde,
schenking van land in T. door Johannes van
Apeldoren aan het kapittel van de St. Lebui-
nuskerk te Deventer, LVII (1958) 138; bezet-
ting van T. in 1578 door de overste W. Hege-
man, LXVIII (1974/75) 85; kleinste torenklok in
1836 gegoten door Hendrik ter Horst weer
teruggevonden na de Tweede Wereldoorlog
en aangebracht, XLIX (1949) LV.

Tesquet (Tasquet), Ysenbaert,

160



T

griffier Raadkamer van Venlo, LVI (1957) 95.
Tesse, de.

Zie: Bartenborgh.
Teuge, buurschap,

de goederen Witteveen en Dijkseinde in bezit
van Reinier van Apeldoren tot Duistervoorde,
LVI l (1958) 157.

Thate, Heinrioh,
zijn aankoop van de Bramel onder Vorden in
1897, het landgoed vergroot door aankopen
van landerijen door zijn zoon, XLI (1938) 210.

Theater.
Zie: Gelre, Gelderland boekaank.

Theodorici, Henricus,
raad Gelderse Raadkamer te Arnhem in 1474,
LVI (1957) 60.

Theodoricus, ridder,
heer van slot Nijenbeek bij Voorst, zijn in en
om Arnhem gelegen goederen, LIX (1960)
186,187.

Thieme, C.A.,
uitgever, lid van de Arnhemse afdeling van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in 1816
neemt hij de Arnhemsche Courant over van
S. van Bronkhorst, LXXII (1981) 207,218.

Thije, Pelgrim van,
dijkgraaf van Veluwe, geh. met Andrea van
Apeldoren tot Duistervoorde, LVII (1958) 164.

Thomkins, D.J.,
ingenieur van bruggen en wegen, zijn
beschrijving van terreinen en gebouwen ten
behoeve van de op te richten veeartsenij-
school te Zutphen (1813), LXX (1978/79) 124.

Thooft, geslacht,
afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79) 92.

Thoor, mr Petrus Reiniersen van,
schepen van Vlissingen, genealogische gege-
vens, XLII (1939) 244.

Thorbecke, boekaank.:
W. Verkade, Thorbecke als oost-nederlands
patriot. Gelderse Historische Reeks IV, LXVIII
(1974/75) 283.

Thorbecke, dr H.C.H. (Herman),
van 1835-1845 arts te Dieren, broer van prof.
mr Johan Rudolf, zijn jeugd, 84-87; zijn medi-
sche studie, 88-93; de praktijk te Dieren,
93-95, 97-101; zijn 2 huwelijken, gezins- en
familieleven, de steun van zijn broer J.R.,
101-115, LXXIII (1982) 84-123. met afb.

Thorbecke, prof. mr Johan Rudolf,

eerst buitengewoon hoogleraar te Gent, later
hoogleraar en bibliothecaris te Leiden, de
bijzondere steun gegeven aan zijn broer Her-
man (H.C.H. Thorbecke), arts te Dieren van
1835-1845, LXXIII (1982) 84-123. passim; zijn
briefwisseling en enkele Gelderse contacten
1830-1833, LXIX (1976/77) 257-265; zijn brief-
wisseling 1833-1836, verwikkelingen bij zijn
benoeming tot gewoon hoogleraar aan de
Leidse universiteit, zijn visie op de Duitse
eenheidspolitiek in 1833, verloving en huwe-
lijk met Adelheid Solger, LXXI (1980) 217-230.

Thorn,
de verpachting in 1237, met de daarbij getrof-
fen regeling, door de abdis Hildegundis en
het convent van St. Maria in Thom, van hun
tiend in de Tielerwaard in de buurschap Op-
hemert en van inkomsten te Avezaath aan de
St. Paulusabdij te Utrecht, tevens werd in
1237 aan deze abdij de St. Lambertskerk te
Ophemert geschonken door de abdis van
Thorn, LXV (1971) 17,18.

Tiel,
verplaatsing in 1174 van de rijkstol te T. naar
Kaiserswerth, LXIX (1976/77) 42; burgers van
T. en Zaltbommel als grondeigenaren op het
platteland van de Bommeler- en Tielerwaar-
den in het begin van de 16e eeuw, LXIX
(1976/77) 80-101. met afb.; heksenverbran-
ding in 1597, LXXII (1981) 58; raadzaal, 17e
eeuws bord met gebed van de vierschaar, UV
(1954) 264; de economische ontwikkeling van
T. gedurende de latere middeleeuwen en de
16e eeuw, handelsbetrekkingen, beroepen en
personen, die daarin werkzaam waren, LXIV
(1970) 102-117; de economische ontwikke-
ling van T. gedurende de 17e en 18e eeuw,
alsmede de conjunctuurschommelingen, de
samenstelling der bevolking en de beroepen
met de namen der burgers, die deze beroe-
pen uitoefenden, LXIX (1976/77) 156-188.

Tiel,
Latijnse school, LXVIII (1974/75) 240-281
passim.

Tiel,
schepenbank, rechtszittingen, LVI 11 (1959)
130,131.

Tiel,
ontduiking van wapendienst in 1809 door
H.A. de Klein, zilversmid, door vestiging te
Nijmegen, LXI (1962/64) 275,276; schrijvers
van de "Staatkundige vertoogen of Hoofdarti-
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kelen" in het Tielsch Stads- en Arrondisse-
ments-Weekblad, LXVI (1972) 236.

Tiel,
beschrijving van grafzerken op de begraaf-
plaats 'Ter Navolging", XLV (1942) 201-205.

Tiel, Grote of St. Maartenskerk,
Bentheimersteen voor de kerk in 1501, LX
(1961) 142; opgravingen in de kerk, onder-
zoek en opgravingen in de stadskern, vond-
sten, LI (1951) 100-103; beschrijving van
grafzerken, grafborden, grafmonumenten en
wapens in glasramen in de kerk, index. XLV
(1942) 206-260. met afb.; onderzoek op het
voormalig kerkhof bij de St. Maartenskerk
naar vroegere bebouwing of bewoning, LXIV
(1970) XLVII.XLVIII.

Tiel, Lutherse kerk,
beschrijving grafzerken in de kerk (kapel van
het voormalig St. Ceciliaklooster), XLV (1942)
261,262.

Tiel, St. Walburgskerk,
stichting der kerk in 950, LIV (1954) 87,88.

Tiel,
cellebroedersklooster gesticht in de 15e
eeuw, onroerende goederen, LXII 1965/67
132-138.

Tiel,
stichting Dominicanenklooster in 1400, LXIX
(1976/77) 41.

Tiel,
lijst van voor- en vroeghistorische oudheden
uit de Over- en Neder-Betuwe en de Bomme-
ler- en Tielerwaarden, verloren gegaan in de
tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste
Oudheidkamer, XLVIII (1946) XLVIII-LI; aan-
koop Ambachtshuis door het polderdistrict
Tielerwaard, XLII (1939) XXV; beschrijving van
een bronzen ketel uit de eerste eeuw of eerste
helft van de tweede eeuw na Chr., LXXVII
(1986) 147,149. met afb.; vondst diverse fibu-
lae (Romeinse Tijd), een bronzen ringfibula
en een bronzen haarnaald (ca. 4e eeuw na
Chr.), LXXVIII (1987) 215. met afb.; ontdek-
king van sporen van bewoning uit de Romein-
se tijd, diverse vondsten eind 2e, begin 3e
eeuw, LXVI (1972) LIV.LVI. met afb.

Tiel.
Zie ook: Genootschappen.

Tiel, boekaank.:
J. Kuys, L. de Leeuw, V. Paquay e.a., De Tiel-
se kroniek. Een geschiedenis van de Lage
Landen van de Volksverhuizingen tot het

midden van de vijftiende eeuw, met een ver-
volg over de jaren 1552-1566, LXXV (1984)
172,173.

Tiel en Zandwijk, stad en schependom,
rechterlijk bestel, appelrechtspraak, LVII
(1958) 15-17; beschrijving algemene toestand
in 1808, LV (1955/56) 201-212.

Tielerwaard,
dagelijkse heerlijkheden in de T. tot ca. het
midden van de 17e eeuw, LXX (1978/79) 1-35;
burgers van Zaltbommel en Tiel als grondei-
genaren op het platteland van de Bommeler-
en Tielerwaarden in het begin van de 16e
eeuw, LXIX (1976/77) 80-101. met afb.; voor-
en vroeghistorische oudheden in de oudheid-
kamer te Tiel verloren gegaan in de Tweede
Wereldoorlog, XLVIII (1946) XLVIII-LI.

Tielerwaard, ambt van,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXV
(1971)93-113.

Tienden,
bisschoppelijke tienden te Eist, LIV (1954)
79-87; Renkumse tienden, opsomming van
tiendblokken te R. van 1698-1909, het tien-
denbezit in R. van de Kelnarij van Putten,
LXVII (1973) 15-18; Voorstander tienden,
leengoed van de abdij te Prüm, Willem van
Bronkhorst houdt dit in leen van de graaf van
Kleef, LIX (1960) 185.

Tienden.
Zie ook: Pacht, pachtvormen; Tynsen.

Tijdrekening,
het gebruik van de Franse hofstijl of Paasstijl
in een oorkonde van 1299 ten tijde van graaf
Reinald l, LXIII (1968/69) 31-37.

Tijdschriften en periodieken,
van Staatkundig Dagblad tot Arnhemsche
Courant, Departementale Geldersche Cou-
rant, 192,194; Nijmeegsche Courant, 194;
's-Hertogenbossche Courant, 194; Courrier
d'Amsterdam, 194,210; De Post van den
Neder-Rhijn, 198,210; Nuttig en vermaaklijk
weekblad voor burgers en landlieden, 201,
210; De Nieuwe Post van de Neder-Rijn, 204,
210; Courier van Bataafsch-Braband, 201,
210; Journal du Département de l'lssel
Supérieur ofwel het Dagblad van het departe-
ment van den Boven-IJssel, 210; Moniteur,
210; Journal de l'Empire, 210; Gazette de
France, 210; Journal de Paris, 210; Feuille
Politique du Département de I'lssel-Supérieur,
Bekendmakingen en Berigten tot bijvoegsel
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van het Staatkundig dagblad van het departe-
ment van den Boven-IJssel, 214; Gazette de
Francfort, 216; Feuille Politique du Dépar-
tement de I'lssel-Supérieur, Staatkundig dag-
blad van het departement van den Boven-IJs-
sel, na 30 december 1813 de Arnhemsche
Courant, 214,218. LXXII (1981) 191-224. met
afb.

Tijdschriften en periodieken,
schrijvers van de Staatkundige vertoogen of
Hoofdartikelen in het Tielsch Stads- en Arron-
dissements-Weekblad, LXVI (1972) 236.

Tijhuis, ten, goed onder Raalte,
in bezit van het geslacht Van Apeldoren, LVII
(1958) 146.

TUI, mr Alphart van,
kerkmeester, schepen en raad van Zutphen
1541-1567, LXV (1971) 39,65,68,72,73.

Timman, J.H.,
rector van de Latijnse school te Zevenaar,
LXVIII (1974/75) 246.

Toewater, Heymerik Willem,
stadssecretaris van Zutphen, LXIV (1970) 155.

Tol, Bernardus van der,
vicaris in de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV
(1954)64.

Tol, tolgelden,
vergunning verleend aan graaf Gerard III in
1219 om de tol van Arnhem naar Lobith te
verplaatsen, LXXIV (1983) 22,23,25; vestiging
van de tol te Lobith in 1222, LVII l (1959) 141,
145; Arnhemse en Lobithse tol, LUI (1953) 86;
verplaatsing van de Grote Gelderse tol van
Lobith naar Nijmegen, Arnhem en Usseloord
toen in 1493 Lobith werd afgestaan aan Kleef.
Onder het vijfjarig bestuur van Willem II her-
tog van Gelre, Kleef en Gulik geschiedde de
tolheffing weer te Lobith, in 1543 werd de tol
voor de tweede maal verplaatst, XLVIII (1946)
90; onenigheden midden 16e eeuw tussen
Amsterdam en Arnhem inzake de zgn. ker-
sentol betreffende de aanvoer van kersen uit
Muissen naar Amsterdam, bijl. tolregister
Egmondse tol 1540/41, XLVIII (1946) 90-100;
tolvrijdom voor burgers van Arnhem (1233) en
van Nieuw-Wageningen (1263) in het gebied
van de graaf van Gelre, LXXVI (1985) 9; tolhef-
fing te Doesburg, LX (1961) 130-135; tol te
Nijmegen, LV (1955/56) 47; een schikking in
1377 tussen Johan van Schoonvorst en her-
tog Willem l over een uitkering uit de tol van
Nijmegen, LVII l (1959) 146; rijkstol te Tiel, 42;

rijkstol te Nijmegen, 42,43,45,66; tol te Lobith,
51; tol te Maastricht, 66; LXIX (1976/77) 42-66
passim; tolprivilege voor Zutphen van hertog
Willem l van 14 sept. 1372, LXV (1971) 68.

Tol, Tollenaars, boekaank.:
W.F. Leemans, De grote Gelderse Tollen en
Tollenaars in de 18e en het begin der 19e
eeuw; Gelderse Historische Reeks, deel XIV.
LXXII (1981) 234-238.

Tolhuis, Engel,
klokkengieter te Nijmegen, LX (1961) 10.

Tolhuys, Jan,
klokkengieter te Utrecht, LX (1961) 16,66,69;
vervaardiger van een klok voor de abdij Ma-
riënweerd, LVI (1957) 189.

Tolkamer, boekaank.:
A.G. van Dalen, Rondom het Tolhuys aan Rijn
en Waal. Uit de geschiedenis van Lobith,
Tolkamer, Spijk, Herwen en Aerdt, LXVI l
(1973) 158,159.

Tollius, mr Herman,
hoogleraar te Harderwijk, belast met de op-
voeding van de zoons van prins Willem V, lid
van de Domeinraad, in 1794 algemeen com-
missaris bij het Engelse leger, LJII (1953) 210.

Tomburg, Dirk van,
ook gen. Dirk l van Kleef, XU (1938) 4,5. Zie
ook: Wassenberg-Gelre, graven van.

Tonden, buurschap onder Voorst,
het veer in de 14e eeuw, LXII (1965/67) 148.

Toneelspeelkunst,
'Vreemde speelders" in Gld. rond 1600, eind
16e eeuw doet het Engels beroepstoneel,
waaronder tevens goochelaars en acrobaten,
zijn intrede in de Republiek en in Duitsland,
het repertoire van deze groepen, 18-23; het
optreden in Arnhem, Nijmegen en Zutphen,
18,25-31; verbod van toneel in Arnhem en
Zutphen, 23,24,36, LXXIII (1982) 12-39. met
afb.

Toneelspeelkunst,
groot blijspel de koffij-patrouille of de arme
zangers van H.P. Kretschmer, opgevoerd
door het gezelschap dames genaamd de
"Koffij-patrouille" te Zutphen in 1825, LXVI
(1972) 246,252-262. met afb.

Tonys, Willem,
kanunnik in de St. Walburgskerk te Arnhem
en stadssecretaris, LXVI l (1973) 54,55,57;
LXXIII (1982) 168.

Torck, geslacht,
genealogische gegevens, vanaf 1614-1728
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waren leden van dat geslacht drosten van
Wageningen. In 1702 eigendomsoverdracht
van het kasteel van Wageningen door de
Staten van Gelre en Zutphen aan Anna Maria
Ripperda, wed. van Assueer Torck, XLII
(1939) 54,55.

Torck, Assueer,
richter van stad en schependom van Wage-
ningen, benoemd in 1675, LXXII (1981) 155.

Torck, Frederik Willem,
Gelderse gedeputeerde bij de Staten-Gene-
raal, broer van Lubbert Adolf T, LXXI (1980)
136,142.

Torck, Lubbert,
richter van stad en schependom van Wage-
ningen van 1644-1672, alsmede dijkgraaf van
W., LXXII (1981) 155,172.

Torck, Lubbert Adolf, heer van Rozendaal,
een 18e eeuws Gelders staatsman in zijn
verhouding tot Willem Bentinck tijdens de
periode 1741-1756, levensschets, 128-131;
conflict in de admiraliteit, 131-134; zijn optre-
den in de Raad van State, 134-137; toenade-
ring Torck en Bentinck, 138-141; zijn houding
onder het stadhouderschap van prins Wil-
lem IV, 141,142; voogdijregeling over prins
Willem V, 142-144; Torcks reactie op het uit-
breken van de Zevenjarige Oorlog, 144-147;
2 gedichten op hem betrekking hebbend,
151-153, LXXI (1980) 126-153. met afb.; hij
was tevens eigenaar van het kasteel van Wa-
geningen. Begin 18e eeuw heeft hij het kas-
teel doen afbreken en er een nieuw huis laten
bouwen eveneens "Het Kasteel" genaamd,
XLII (1939) 54.

Torre, Lyon van den,
plaatsvervangend gouverneur van Roer-
mond, LVI (1957) 90.

Toverij.
Zie: Hekserij, toverij.

Tragel,
verklaring van het woord 'tragel", LVII (1958)
130.

Trakanen, J.,
koopman te Rotterdam, eigenaar van het
landgoed Lichtenbeek bij Arnhem, LXXIV
(1983) 116.

Trapjes, de,
veerhuis onder Empe, een volksverhaal daar-
over, LXII (1965/67) 150.

Tricht,
meentgronden, geërfdenorganisatie, rechter-

lijk bestel, XLIX (1949) 163-204 passim.
Tricht, kerk,

rouwkas Emond (de) Gruyter 17e eeuws, 43;
herenbank Crayesteyn, 44; preekstoel, 45;
vicarieën, 64-66; XLVII (1944) 43-45,64-66.
met afb.; avondmaalszilver geschonken in
1652 door het echtpaar Van Leeuwen van de
Reygersfoort-Van Buchell aan de kerk te T.,
XLIX (1949) 282.

Tricht.
Zie ook: Briel, Jan van den; Reygersfoort,
huis; de Bulk, huis.

Trier, geslacht Van,
afkomstig uit Aken, van de 15e-17e eeuw
klokken- en geschutgieters, alsook van ander
gietwerk zoals vijzels, werk van hen hier te
lande alsmede in België, Denemarken en het
Rijnland, 1-78; doop- en huwelijksinschrijvin-
gen, 79,80; overzicht van vervaardigde klok-
ken, 81-88; genealogische tabel en de familie-
relaties tussen de klokkengieters Van Trier,
Philipsen, Peckel en Rutgers, 89,90, LX
(1961) 1-90. met afb.

Trier, gebr. Van,
klokkengieters van een torenklok, de zgn.
brandklok, voor de kerk van Bennekom in
1650 gegoten, XLIX (1949) XLIII.

Trier, Peter van,
klokkengieter, vervaardiger in 1664 van de
klok voor de toren van de Ned. Herv. kerk te
Huissen, XLIX (1949) 263.

Triglandius, Theodorus,
hoogleraar te Harderwijk, tevens provisioneel
regent ald., LXXII (1981) 150,155.

Trip, geslacht,
afkomstig van Zaltbommel, genealogische
gegevens, hun handelsbetrekkingen, LXX
(1978/79) 81,85-92.

Troost, l.,
stadsdrukker van Arnhem in 1811, LXXII
(1981) 209.

Troost, Wouter,
boekdrukker en boekverkoper te Arnhem
vanaf 1768-1790, opgevolgd door zijn zoon
Jan tot 1807, LXXIV (1983) 85,97.

Tros, Herman,
commies van Gedeputeerde Staten van het
kwartier van Nijmegen, LXXII (1981) 144.

Tubass, Willem,
gerechtsbode te Zutphen, LXVI (1972) 211.

Tuil,
schepenbank vanaf 1335, LXX (1978/79) 6,11.
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Tulleken, Johan Evertsz,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Tulleken, mr Daniël.
Zie: Arnhem, Bibliotheken.

Tulleken, Willem,
burgemeester van Arnhem, LXXV (1984) 107.

Turbiet, Johannes,
pastoor te Beesd, XLII (1939) 246.

Tursellinus, Horatius, (Orazio Torsellino),
zijn handboek over de wereldgeschiedenis,
LXXVII (1986) 78,83.

Tusschenmolen,
huis te Leuth bij Venlo, dr Leonard van Stal-
bergen daarmee beleend in 1585, XLI (1938)
233.

Tutein Nolthenius, R.C.J.,
kunstschilder, LXX (1978/79) 159.

Tuyl, Willem van,
schepen van Wageningen, XLII (1939) 53.

Tuyll, geslacht Van,
genealogische gegevens, bewoners van het
kasteel Bulckesteyn te Deil, begin 15e tot in
de 18e eeuw, XLII (1939) 62-65.

Twello,
bezetting van T. in 1578 door de overste
W. Hegeman, LXVIII (1974/75) 85,89,93,94;
stichting van het St. Catharina-altaar in de
kerk van T. door Reinier en Gelmar van Apel-
doren tot Duistervoorde, verkoop van tienden
door Gelmar van A., LVII (1958) 154,156;
kleinste torenklok in 1678 gegoten door Gerrit
Schimmel weer teruggevonden na de Twee-
de Wereldoorlog en aangebracht, XLIX (1949)
LV.

Tydeman, P.H.,
1798-1868, conrector, later rector te Tiel,
LXVIII (1974/75) 281.

Tynsen,
uitgifte in tyns van woeste grond op de Velu-
we in de 14e eeuw, basis van onderzoek, 2-4;
muntwezen in die periode, 4-9; karakter van
de tynsen, 9-11; ontginningen o.a. in Hollan-
derbroek (Oldebroek), 11-14; hoogte van
"coopsom" en tyns, 14-17; kwantitatieve bena-
dering uitgifte van grond en de tyns, 17-23;
typen van uitgifte, 23-26; achtergronden van
de ontginning, 26,27; vergelijkende staat van
ontvangsten van tynsen, 35-41; staat van in
het boekjaar niet ontvangen tyns, 42; staten
van voederkoren en ploeggeld, van vrijgeld
en van voogdgeld, 43,44, LXVIII (1974/75)

1-50. met afb. Zie ook: Tienden.
Tynsgoederen,

van het kapittel van St. Jan te Utrecht in het
kerspel Beusichem, eveneens hebben de
heren, later de graven van Culemborg er tyns
geheven, L (1950) 54-56; LXV (1971) 19.

Tynsrecht,
het Veluws tynsrecht en het probleem der
eigendomsverschuiving, opvattingen hierover
van Van der Linden en Heringa door Weste-
rink besproken, LXIV (1970) 72-86.

Ubbergen, heerlijkheid, huis,
een Cuyks leen, met betrekking tot de graaf
van Saint-Germain ca. 1761, voorgaande
bezitters de geslachten Van Ubbergen, Van
Ooy, Van Bonenburch, Vijgh, Van Steeland,
Van Weideren, in 1761 de aankoop door de
gebr. De Mist, zeepfabrikanten, hun faillisse-
ment, in 1764 aangekocht door mr J. Moor-
rees, daarna verschillende eigenaren, vanaf
1818-1868 in bezit van het geslacht Dommer
van Poldersveldt, in 1868 is het huis Ubber-
gen gesloopt, XLIV (1941) 87-112 passim,
met afb.

Uddel,
onderzoek wal van de Huneschans aan het
Uddelermeer, LXIV (1970) XLVI.XLVII. met afb.

Ueberwasser, adellijk nonnenklooster te Mun-
ster,

inkomsten uit goederen te Neede, regesten
van oorkonden betreffende N. uit het klooster-
archief, LXVII (1973) 32-34,39-48.

Ugchelen,
mark, onder Apeldoorn, geschil geërfden der
mark en Assueer van Apeldoren tot de Poll,
LVII (1958) 183.

Ulft,
ijzermolen de "Olde Hut", later DRU, LV
(1955/56) 95-179. met afb.; vondst van een
bijl uit het Laat-Neolithicum, LXIV (1970)
XXVII,XXVIII. met afb.; grafvondst van een pot
met crematieresten en van een schaal (Vroe-
ge Uzertijd), LXXVIII (1987) 210,211; aankoop
door de G.A.S. van een laat-neolithische bijl,
LXIII (1968/69) XXXIX.

Umbgrove, Hendrick,
leraar aan de Latijnse school te Zutphen,
LXXII (1981) 82,85.

Urd, Johan,
momber, hij liet in 1567 beslag leggen op
goederen van Harderwijkse burgers, LXVIII
(1974/75) 80.
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Ursinus, Zaccharias,

hoogleraar aan het Collegium Sapientiae te
Heidelberg, één der samenstellers van de
Heidelbergse catechismus, leermeester van
Johannes Fontanus, pred. te Arnhem, LXXI
(1980)83.

Utrecht, Dom, Domkapittel,
overbrenging vaw een reliekhouder van
St. Adriaan van de abdij Mariënweerd naar de
Dom te U., in 1578 versmolten, LVI (1957)
190,191; jurisdictie van het domkapittel over
de St. Werenfriedskerk te Eist, LIV (1954) 58,
62,79.

Utrecht, kapittel van St. Jan,
het kapittel bezat verschillende goederen in
de hoge heerlijkheid Balgoij volgens een
oorkonde uit 1172, organisatie van horigen in
hofverband, Uil (1953) 1-18 passim; tynsgoe-
deren van het kapittel van St. Jan in het ker-
spel Beusichem, L (1950) 54-56; LXV (1971)
19; verdeling gemeenschappelijke bezittin-
gen in Balgoij tussen het kapittel en de graaf
van Kleef, LIV (1954) 143-152.

Utrecht, kapittel van St. Marie,
het kapittel was in bezit van de hof te Oene,
XLVI (1943) 1-39; overdracht van de hof te
Apeldoorn in 1336 aan het kapittel van St. Ma-
rie, LVII (1958) 139.

Utrecht, St. Paulusabdij,
de St. Lambertskerk te Ophemert door de
abdij van Thorn in 1237 aan de St. Paulusab-
dij geschonken, tienden, landerijen en het
pastoriegoed van de St. Lambertskerk te O.,
toebehorend aan de St. Paulusabdij, onder
beheer van de Staten van Utrecht ten tijde van
de Reformatie en in 1720 verkocht aan Walra-
ven van Haeften, LXV (1971) 12,17; de abdij
was in bezit van de helft van de heerlijkheid
Lienden, LIX (1960) 39-42; de St. Paulusabdij
en haar bezittingen te Ermelo en Rheden,
alsmede het collatierecht van de pastoors-
plaatsen ald., LUI (1953) 62-80.

Utrecht, stad en provincie,
korte historische gegevens over kerken en
kloosters ald. van Aernout van Buchell
(1565-1640), met tekeningen van ramen,
grafstenen, wapenborden enz., LXII (1965/67)
262-266. met afb.; opsporing naar en onder-
zoek van overblijfselen van de oude smeed-
ijzerindustrie, LXIV (1970) 34,35.

Utrecht.
Zie ook: Oorkonden, boekaank.

Utrecht, Egbertus van,
kroniekschrijver, LXXI (1980) 65.

Utrecht, Peter van,
beeldhouwer te Nijmegen, vervaardiger van
de steen "Hic Pes Irnperii" aan de Hezelpoort
te N., LIV (1954) 271.

Uurwerken,
aankoop van een uurwerk voor de kerktoren
van Almen in 1799, XLII (1939) 146,147; be-
schrijving van een zeldzame tafelklok van
Goslink Ruempol (Laren Gld), gedateerd
1751, in bezit van de familie Van der Wijck te
Ommen, LXXIII (1982) 78-83. met afb.; een
uurwerk voor de Gasthuiskerk te Zaltbommel,
LXVIII (1974/75) 290,291; restauratie uurwerk
Vispoort te Elburg, vervaardigd door Jurrien
Sprakel begin 18e eeuw, LXVIII (1974/75)
XXXIII,XXXIV.

Uytenbogaert, Johannes, hofpredikant van
prins Maurits,

aanhanger van de Remonstrantse leer, span-
ningen tussen hem en de Arnhemse predi-
kant, Johannes Fontanus, LXXI (1980) 91,92.

Vaassen,
exploitatie en verpachting van watermolens
ald. door leden van het geslacht Van Isen-
doom a Blois van de Cannenburg, schemati-
sche voorstelling van de beken in V., LXXIII
(1982) 40-59. met afb.; aankoop en verpach-
ting van watermolens (koren- koper- en pa-
piermolens) ald. door leden van het geslacht
Van Isendoorn a Blois van de Cannenburg,
LXXV (1984) 91-101. met afb.; een opvoe-
dingsgesticht ald., het onderwijs in 1827,
LXVIII (1974/75) 259.

Vaassen,
onderzoek van de zgn. Celtic fields met spo-
ren van bewoning, LXV (1971) XVII; vondst
Romeinse munt, LXIV (1970) XLIV; begin van
terreinonderzoek in het Celtic Field, LXIV
(1970) XXXV.XXXVI; kasteel de Cannenburg,
restauratie van portretten ald., LXI (1962/64)
XLIII; vondsten in de Ned. Herv. kerk, LXI
(1962/64) XLIII.LII.

Vaassen,
Zie ook: de Cannenburg.

Valburg,
sporen van bewoning in de Bronstijd, LXIV
(1970) XXXI; vondst geslepen vuurstenen bijl,
LXVI (1972) XL.XLIII. met afb.

Valcherz., Hendrik Evert,
ook gen. Cramer. Zie: Cramer.
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Valck, Adriaen,
schepen-riohter van Zutphen in 1660, LXXII
(1981) 159; rechter in het Appellationsgericht
van Zutphen in 1671/72, LXVI (1972) 121.

Valckenborch, Otto van,
tollenaar te Arnhem, LIV (1954) 70.

Valckenburg, Anna,
procuratrix van het St. Claraklooster te Wa-
mel.LXIX (1976/77) 3.

Valckenburgh, Walram van,
deze bevestigt t.b.v. het Nijmeegse stadsbe-
stuur de afstand van hertog Reinald III van zijn
rechten op de stad N. en het hertogdom Gelre
ten gunste van zijn broer Eduard, LXIX
(1976/77) 65.

Valckenier, Johan,
hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69) 101.

Valkenberg,
landgoed onder De Steeg, de totstandkoming
ervan op terrein van het Rhederbos, enige tijd
verenigd geweest met Rhederoord, LH (1952)
5,16.

Valkenburg (Z.H.),
Romeinse muntvondst, LVIII (1959) 120.

Valkhof, het, te Nijmegen,
stichting van de St. Alexius-vicarie in de St. Ni-
colaaskapel, UI (1952) 63-77.

Vallick, Jacob,
pastoor te Groessen, schrijver van een boekje
'Tooveren, wat dat voor een werck is, wat
crancheid, schade en hinder, daarvan co-
mende is en wat voor remedien men daar
voor doen zal", 1559, LXXII (1981) 55.

Valveldinck (Valevalckinck),
goed onder Hengelo (Gld.), LXI (1962/64)
193.

Varick, Willemvan,
pred. te Wageningen, in 1565 te Vianen, zijn
lijfrente, Lll (1952) 183,184.

Varik,
verplaatsing grafzerk van een abdis van het
stift Zennewijnen van een woning naar de
toren van V., XLIV (1941) XXIV.

Varik, Jacob Roelofss.,
meester metselaar te Rhenen, zijn advies bij
en zijn verrichte werk aan de molenbouw te
Lienden in 1643, LXVI (1972) 217.

Varsselder,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117.

Varsseveld (Varsvelde, Versevelt, Versnevelde,
Virsnevelde),

toponymie, buurchappen onder V., 1-10; dos

(kerkfabriek), kerkgebouw, parochie, be-
schrijving oudst bewaarde pastoorszegel,
pastorie, 8-92 passim; memoriestichting van
Godschalk van Varsseveld en zijn vrouw Lut-
garde, 25-28; patronaatsrecht, 72,73; vicarie
van St. Anna, 56; domus convivarum (gast-
huis), 59,69,80,81; hof te V., 21-97 passim,
jaarmarkt, 60; mark, 70; visrecht, 47,50,51;
bespreking van de in V. gelegen goederen en
hoeven, LVIII (1959) 1-113 passim met index
en met afb.

Varsseveld,
geschiedenis van de beleningen met de hoge
heerlijkheid van Varsseveld en Silvolde, op-
somming van Blankenbergse en Gelderse
leenheren en leenmannen van de 11e-19e
eeuw, LXI (1962/64) 1-68.

Varsseveld,
annotaties bij de geschiedenis van V. tot
1315, een aanvulling op LVIII (1959) 1-68
betreffende de toponymie, de relatie tussen
de veronderstelde Friese kolononisatie, boer-
derijnamen en de pat roei nia van de V. kerk,
LX (1961) 91-100.

Varsseveld,
afbraak van boerderij De Pol, gevelsteen met
alliantiewapens van W.J. van den Boetzelaer
tot Toutenburg en van C.H. van Thomberg
gen. Worms in bruikleen afgestaan aan de
gemeente, LXVI (1972) XXI.

Varsseveld, geslacht Van,
waarschijnlijk verwant aan het geslacht Van
Lohn, LVIII (1959) 11-74 passim.

Varsseveld, Gerard van,
zijn schenking van goederen aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem, LVIII (1959) 31,32,
40,41.

Varsseveld, Godschalk van,
zijn memoriestichting in de kerk van Varsse-
veld, LVIII (1959) 25-30.

Vatebender, mr A.O.F. Bomblé,
raadsheer van het Hof van Gld. in 1790, LXIV
(1970) 150,158*; gevolmachtigde van Char-
lotte Sophie gravin van Aldenburg en richter
van de heerlijkheid Doorwerth, LXII (1965/67)
250-253. "voorletters ald. onjuist vermeld.

Vechte, Over die V., goed,
Mechtild van Apeldoren tot Duistervoorde,
moeder van Willem Stevensz. van Zuylen van
Nijeveld, beleend met het halve goed, bij
versterf overgegaan op haar zoon, LVII (1958)
156,158.
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Vechten,
Romeinse muntvondst, LVIII (1959) 120,121.

Veeartsenijschool,
pogingen tot oprichting van een veeartsenij-
school te Zutphen (1805-1813), LXX
(1978/79) 97-139.

Veeneloe, Arnoldus van,
kellenaar van de Kelnarij van Putten, LXVII
(1973) 12.

Veenen, Joan van,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Dreumel,
LXVIII (1974/75) 131.

Veenhoeve, de,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147,212,215,
218.

Veer,
op de Praest, bij Arnhem, de geslachten Van
Arnhem en Ploech voor de helft daarin ge-
rechtigd, genealogieën Van Arnhem en
Ploech, LXXVI (1985) 9-19 passim; de pacht
van het veer omgezet in een leenrechtelijke
verhouding in 1323, LXXIV (1983) 21,22,25.

Veer,
te Lopen, (Meinerswijk) bij Arnhem, de ge-
slachten Van Arnhem en Ploech voor de helft
daarin gerechtigd, genealogieën Van Arnhem
en Ploech, LXXVI (1985) 9-19 passim.

Veer,
te Malburgen, bij Arnhem, het geslacht Van
Arnhem hield het veer in leen van de graven
en hertogen van Kleef, LXXVI (1985) 9-19
passim.

Veer,
te Opheusden en de bevordering van het
handelsverkeer met Nieuw-Wageningen door
Otto II, graaf van Gelre, LXXVI (1985) 9-19
passim.

Veer, Maes dye,
richter van Doesburg, LXI (1961) 122.

Veeren, F.J.,
burgemeester van Winterswijk, voorzitter van
de Gelderse Maatschappij van Landbouw te
W., LXVIII (1974/75) 193.

Vehr (Veeren, Veer, Vere), geslacht,
beleend met de Bramel onder Vorden, eind
15e eeuw tot 1685, XLI (1938) 198-204.

Velde, 't,
huis onder Warnsveld, beslaglegging op
roerende en onroerende goederen van
J.A.H.S. van Dorth in 1795, Lll (1952) 170-176.

Velde, Cornelis van der,
predikant te Nijkerk, vanwege zijn Oranjege-

zindheid in 1795 uit N. vertrokken, XLIX (1949)
243,244.

Velde, Horatius van de,
zilversmid te Arnhem, vervaardiger van het
stempel voor het cachet of secreetzegel in
1668 voor het hertogdom Gelre en graaf-
schap Zutphen, LXVI (1972) 74.

Veldenaar, Jan,
kroniekschrijver, zijn beschrijving van het
oude Gelderse wapen, LXVI (1972) 8-24 pas-
sim.

Veldhuizen, buurschap onder Ede,
vondst van resten van bewoning, diverse
Romeinse en inheemse vondsten, LXV (1971)
XXIV.XXV. met afb.

Veldinck, Goswinus,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Velen, geslacht Van,
LVIII (1959) 76,77,90.

Velen, Herman van,
pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 74.

Velp,
schuttersgilde, Oranjeschutterij, XLVII (1944)
117,121; Ned. Herv. kerk de Oude Jan, bouw-
geschiedenis, LI (1951) 103-105. met afb.;
voorwerpen in het streekmuseum verloren
gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog,
XLVII (1946) XXXVIII-XLII. met afb.; vondst
laat-neolithische potbeker, schenking aan de
G.A.S., LXIII (1968/69) XXXV; vondst vuurste-
nen voorwerpen, aankoop door de G.A.S.,
LVI (1957) XXXII; vondst potbeker, LXI V
(1970) XXIX. met af b.

Velp,
zie ook: Biljoen, kasteel; Overbeek, landgoed
en huis; Schoonenberg, landgoed en huis.

Velp, boekaank.:
H. Kerkkamp, De voorgeschiedenis van een
dorp (Vroeg-Velp), LXI (1962/64) 357,358;
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal,
XLII (1939) 364.

Velthoen, Jacob,
gevolmachtigde van Jacob van Apeldoren in
een proces voor het Appellationsgericht van
Zutphen in 1603, LXVI (1972) 124.

Veltkamp,
boerderij in de buurschap Gander (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 106-141 passim.

Veltman, Joannes,
pred. te Arnhem, één der oprichters van het
genootschap "Prodesse Conamur", ald., XLI
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(1938) 155.

Veluwe,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie alsme-
de van archeologische vondsten, LXIV (1970)
1-19; ontginningen en Wüstungen op de V. in
de 14e eeuw, LXVIII (1974/75) 1-50; kaart van
de V. door Christiaan Sgroten in 1557 vervaar-
digd, LVI (1957) 214,218; oudheidkundig
karteringswerk, de mens en het milieu in de
praehistorie, bekerculturen, LIV (1954) 1-8;
zetelhoven ald. als centra der horigen van het
kapittel van St. Marie te Utrecht nl. de Zeel-
horst te Harderwijk, de hof te Apeldoorn, de
hof te Oene en de Ryplikkeitiof onder Wilp,
XLVI (1943) 1-7; oorlogshandelingen op de
Veluwe eind 16e eeuw in de strijd tegen
Spanje, inname en plundering van kasteel de
Cannenburg in 1590, LXX (1978/79) 55-78;
overzicht van gegevens betreffende leden van
de Ridderschap vanaf 1612-1619, LXVII
(1973) 69-75.

Veluwe,
vondsten van mesolithische en neolithische
artefacten ten N. van de spoorlijn Zwolle--
Amersfoort alsmede onderzoek van grafheu-
vels, LUI (1953) XXXIV-XXXVI; verslag over het
aantal grafheuvels op een deel van de V. en
een Romeinse legerplaats op de Ermelose
heide, LI (1951) XLVI l; archeologische vond-
sten, XLVIII (1946) XXXIV; lijst van voor- en
vroeghistorische oudheden voornamelijk
afkomstig van de V., verloren gegaan in het
door oorlogshandelingen verwoeste streek-
museum "Veluwezoom" te Velp, XLVIII (1946)
XXXVIII-XLII. met afb.

Veluwe,
Zie ook: Brand, brandweer; Uzerindustrie;
Tynsen; Wegen; Molens, boekaank.;

Veluwe, boekaank.:
Virginia Rau, B.H. Slicher van Bath,
H.K. Roessingh, A.A.G. bijdragen II. Uitgave:
Agrarische Geschiedenis Landbouwhoge-
school Wageningen, LXI (1962/64) 363-365.

Veluwe, boekaank.:
N.G. Addens, S.J. Fockema Andreae, J.A. Ku-
perus e.a., Ceres en Clio. Zeven variaties op
het thema Landbouwgeschiedenis, geschre-
ven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig
bestaan van de Studiekring voor de Geschie-
denis van de Landbouw. Agronomisch-histo-
rische bijdragen, deel VI, LXI (1962/64) 365,

366.
Veluwe, boekaank.:

E. Zandstra, AP. van Schilfgaarde, W.K. Stef-
fen, Kastelen en Huizen op de Veluwe. Gel-
derse Bloem V, LIX (1960) 233,234.

Veluwe, boekaank.:
Een Veluws dorp. Een herinneringswerk voor
ir M.M. van Hoffen, LVII (1958) 261.

Veluwe, boekaank.:
Jac. Gazenbeek, Het wilt en bijster landt van
Veluwen ... Putten op de Veluwe, XLII (1939)
364.

Veluwe, boekaank.:
C.M. Blommesteijn, H.A. Heidinga e.a., De
Veluwe, Archeologisch-historische verken-
ning van de bewoningsgeschiedenis tot 1200.
Hist. Seminarium, werkschrift 14, LXIX
(1976/77) 283.

Veluwe, kwartier van,
inwonersaantal in 1747 en 1782, LXII
(1965/67) 80.

Veluwe, polderdistrict,
de invloed van Hendrik Egher van Kalkar op
het ontstaan van dit waterschap ca. 1370,
LXVIII (1974/75) 203.

Veluwe, Theodericus van de,
ook gen. Theodericus Flamens, zoon van
Gerard Flamens, de stamvader van het g ra-
venhuis Wassenberg-Gelre, XLI (1938) 3-20
passim; zijn grondgebied en Rheden, Uil
(1953) 70-73.

Veluwezoom,
de totstandkoming van het Nationale Park
Veluwezoom en de geschiedenis van de
bossen daartoe behorend, Lll (1952) 3-20.

Veluwezoom, boekaank.:
E.J. Demoed, Van een groene zoom aan een
vaal kleed; zijnde de geschiedenis van de
westelijke Veluwezoom (Gemeente Renkum),
LUI (1953) 315,316.

Ven, dr Adrianus Johannes van de,
1879-1974, een woord te zijner herinnering,
met portret, LXVIII (1974/75) XXVI.XXVII.

Venlo, Raadkamer,
aangaande de "gouvernanciën" van Venlo en
Blerik, ingesteld door Karel de Stoute in 1474,
functionarissen, politiek-administratieve en
justitiële werkzaamheden, LVI (1957) 78,
91-105.

Venlo,
huis Stalberg gebouwd in 1389 door Gerard
van Stalbergen, XLI (1938) 231; huis de Vry-

169



v

borg, gelegen aan de Jodenstraat hoek Hout-
straat, leenroerig aan de hertog van Gelre,
vermelding van bezitters vanaf 1405-1742,
XLIV (1941) 145-148.

Venlo.
Zie ook: J.H.F.H. Unssen, boekaank.

Venlo, Tilman van,
klokkengieter, LX (1961) 66.

Venray, Jan van.
Zie: Ceporinus, J.

VerHuell, mr A.
Zie: Arnhem, Bibliotheken

VerHuell, Quirijn,
burgemeester, later provisioneel regent,
scholtis en richter van Doetinchem, gedepu-
teerde van het kwartier van Zutphen, LXXII
(1981) 152,165,171; rechter in het Appella-
tionsgericht van Zutphen in 1671/72, LXVI
(1972) 122.

Verbolt, Frangois,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumen-
ten,

de verkrijging van landgoederen behorend tot
het Nationale Park Veluwezoom, LM (1952)
3-20.

Verheiden, (Verheven), Gerard,
provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,158; LXXV (1984)
125.

Verhel, Jan,
belast met het toezicht op de stuifzanden in
het ambt van Ede, LXXVI (1985) 154-160
passim.

Verheven, Abraham,
organist van de Grote Kerk te Nijmegen ver-
zoekt consent aan de Raad van N. tot het
leggen van een watermolen (schipmolen) op
de Waal, LVII (1958)236.

Verkerk, Gerard,
burgemeester van Tiel, LXIX (1976/77) 170.

Verkouw, A.,
pred. te Gendt, LXXVIII (1987) 144.

Verpachting.
Zie: pacht, pachtvormen,

Verpondingen,
systeem en inrichting van Gelderse verpon-
dingskohieren ca. 1650, LXIII (1968/69) 61-71.

Verschoor, Marcus,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Verschuer, geslacht Van,
door vererving eigenaren van de heerlijkheid

Mariënweerd, LVI (1957) 188,189.
Verspijk, Leonard,

hopman te Nijmegen, LXXII l (1982) 65.
Versteeg, W.H.,

rector te Wageningen, van 1817-1849 rector
te Doesburg, LXVIII (1974/75) 280.

Verstege, Ellardi,
pred. te Putten, LXXII (1981) 148,149.

Verstege, mr Govert Anne,
officier van het scholtambt Zutphen, Lll (1952)
177; in 1795 president van de municipaliteit
van Z..XLVIII (1946) 242.

Verstegen, dr Johan,
raad van Nijmegen, LXXII (1981) 158.

Verstegen, Peter,
stadssecretaris van Arnhem, tevens kwartiers-
secretaris, LXXII (1981) 154,160,172.

Verstegen, Pieter,
schepen van Beesd en Lingeheemraad, ge-
nealogische gegevens, XLII (1939) 244,245.

Versteghen, dr Peter,
provisioneel regent, later schepen van Arn-
hem, LXXII (1981) 154,160.

Vervoerswezen.
Zie: Arnhem, boekaank.

Verwaayen,
een Gld. steenbakkersgeslacht afkomstig van
Pannerden eind 18e eeuw, genealogische
gegevens, hun bezigheden en openbare
ambten, familierelatie in de bedrijfsuitoefe-
ning, de bedrijfsvoering en plaatsen van vesti-
ging, LXX (1978/79) 141-168.

Verweij, Bernardus,
pred. te Zutphen, oprichter van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen te Z. in 1807,
LXXVI (1985) 62.

Verweij, J.,
rector te Gouda en te 's-Gravenhage, zijn
leerboek over de Griekse grammatica, LXXVIl
(1986) 74,82.

Verwey Mejan, W.,
notaris te Goor, commissaris van de N.V.
villapark Overbeek te Velp, later tevens com-
missaris van de N.V. Maatschappij tot Exploi-
tatie van bouwterrein te Velp en Omstreken,
LXXIII (1982) 142.

Verwit, Peter,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Verwuest, Johan,
collator van een vicarie in het gasthuis te Eist,
LI V (1954) 76.
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Vesterinck, Gerardus,

pastoor te Silvolde, vicaris te Terborg en
Doesburg, LXIX (1976/77) 107.

Vestingwerken,
te Zutphen, bij het ontwerpen van nieuwe
vestingwerken (ca. 1543) werd Marten van
Rossem om advies gevraagd, LUI (1953)
149-159. met afb.; te Groenlo, het "bolwerken"
ald. in 1549 door inwoners van de richteramb-
ten Gorssel, Vorden, Warnsveld, Wichmond,
Steenderen, Hengelo en Zelhem, de vrijstel-
ling hiervoor, LXXV (1984) 158-162,

Veterinaire school,
pogingen tot oprichting van een veterinaire
school te Zutphen (1805-1813), LXX
(1978/79) 97-139.

Vethuizen,
buurschap onder Bergh, LVIII (1959) 45.

Vianen, Hubertus van, ridder,
geh. met Agniese van Langeraeck, zijn wa-
pen, van hem stammen af de heren van Via-
nen en van den Goye, LUI (1953) 40,41.

Vianen, Johan van,
raad van de graaf van Culemborg, LXVI
(1972) 216.

Vicarieën,
onderzoek naar lotgevallen van Vicarieën in
het Land van Maas en Waal en het Rijk van
Nijmegen, wezen en rechtstoestand van vica-
rieën in Gld. vóór en na de Reformatie,
118-122; Vicarieën vóór en na de Reformatie
in het Land van Maas en Waal en aangren-
zend gebied, 122-127; lotgevallen der afzon-
derlijke vicariestichtingen in dat gebied,
127-137; conclusies, 137-140, LXVIII
(1974/75) 117-142.

Vicarieën, boekaank.:
W. Wijnaendts van Resandt, De Vicarieën in
Gelderland, XLVII (1944) 217.

Vienne (Vienna),
Romeinse muntslag, LVIII (1959) 117-123
passim, met afb.

Vierakker,
schutterszilver van V. in bezit van de gem.
Warnsveld, LIV (1954) 232,233; onderwijstoe-
standen eind 18e begin 19e eeuw, functione-
ren van de onderwijzer en de staat van het
schoolgebouw, XUX (1949) 231-235.

Vierssen, Johannes van,
secretaris van Karel van Egmond, hertog van
Gelre, kanunnik en scholaster te Zutphen,
aanwezig bij het maken van het testament van

hertog Karel in 1538, zijn aantekeningen, LVI
(1957)200; L (1950) 25.

Viervant, Antonie,
steenfabrikant te Arnhem, LXX (1978/79) 146.

Viervant, R.R.,
timmerman/architect, vervaardiger van de
leenrichterszetel in 1786 voor het leengericht
te Arnhem, met het wapen van het hertogdom
Gelre en graafschap Zuphen, LXVI (1972) 81.
met afb.

Vieweg, A.C.,
broer van J.C. Vieweg, uitgever van de 's-Her-
togenbossche Courant, LXXII (1981) 194.

Vieweg, J.C.
drukker en boekhandelaar, uitgever van de
Nijmeegsche Courant, verschenen van
1801-1810, LXXII (1981) 194.

Vighe, Johannes,
deken van de St. Stevenskerk te Nijmegen,
licentiaat "in legibus", raad van de Raadkamer
te Nijmegen in 1476, LVI (1957) 83; zijn
smeekschrift aan paus Sixtus IV om de Nij-
meegse parochiekerk van St. Steven tot kapit-
telkerk te verheffen, LXXVI (1985) 36,37.

Vijgh, Claes,
opzichter van de Nijmeegse tol, LXIX
(1976/77) 10.

Vijgh, Geertruid,
geh. met Louis van Steeland, heer van Vre-
et est ei n enz., drost van Buren, haar testament,
waarin zij aan haar dochter Odilia Louise,
geh. met Johan van Weideren, de heerlijkheid
Ubbergen vermaakt, aan haar andere dochter
het huis Vredestein en andere met name
genoemde roerende goederen, XLIV (1941)
107,108.

Vijgh, Joost,
heer tot Isendoorn, raad in het Hof van Gelre
en Zutphen, gecommitteerd tot bijwoning van
het Appellationsgericht van Zutphen in 1643,
LXVI (1972) 123,

Villiers du Terrage, Paul-Etienne vicomte de,
directeur-generaal van de politie in Holland,
zijn instelling van een "bureau des journaux et
des traductions", censuur in 1812 op het An-
nonceblad, LXXII (1981) 195,214,215,216.

Vinck, Petrus,
kanunnik te Xanten, vicaris van de St. Anto-
niusvicarie te Bergharen, LXVIII (1974/75)
130.

Virieu, Francois Willem de,
postdirecteur en stadsarchitect (aanleg van
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plantsoenen op de 17e eeuwse omwalling te
Zaltbommel), LXX (1978/79) 92.

Virieu, F.W. de,
lid van de Staten van Gld. zijn portret van
1819 in het Marten van Rossem-museum
gerestaureerd, LVI (1957) XXI.

Virieu, O. de,
lid van het Departementaal Bestuur van de
Rijn, lid van de Commissie tot de Hogere en
Lagere Scholen, LXIX (1976/77) 198,207,210.

Visscher, Johannes de,
kanunnik van het kapittel van de St. Barbara-
kerkte Culemborg, LUI (1953) 92,103.

Visscher, Peter,
vicaris van de vicarieën van O.L. Vrouw en
van de St. Jan de Doper te Appettern, LXVI11
(1974/75) 129.

Vies, geslacht,
afkomstig uit Doesburg, genealogie, LXXV
(1984) 123; nadere genealogische gegevens,
LXXVII (1986) 96,97.

Vies, Jan,
stadsrentmeester van Doesburg, LXXV (1984)
113.

Vies, Johan,
vader van Jan en Willem Vies, burgemeester
van Doesburg, LXXV (1984) 113.

Vies, Willem,
gasthuismeester van Doesburg, LXXV (1984)
113.

Vlieger, Johannes (de),
collator van de vicarie van Onze Vrouwe ter
nood Gods in de kerk van Beusichem, LXV
(1971) 22.

Vlieger, Lambert (de),
kanunnik van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, stichter van de vicarie van Onze
Vrouwe ter nood Gods in de kerk van Beusi-
chem, tynsheer van de grote en kleine tyns te
Beusichem, LXV (1971) 22.

Vlierden, Olivier van,
rector van de St. Antoniusvicarie te Leeuwen,
LXVIII (1974/75) 134.

Vlodorp, Willem van,
pandhouder der voogdij Roermond, LVI
(1957) 52,93.

Vlyemen, Gijsbert van,
in 1411 benoemd tot rector van de zusters
van Sint Maria op de Beek te Arnhem, LXVII
(1973) 51-56; LXXIII (1982) 167,168; LXII
(1965/67) 117.

Vockink,

allodiaal erf onder Warnsveld, LXII (1965/67)
191.

Voeckinck, Roloff,
vicaris te Doesburg, LXXI (1980) 66.

Voet, Gijsbert,
presbyter, vicaris van de vicarie van
O.L. Vrouw, St. Pieter en St. Andreas te Berg-
haren, LXVIII (1974/75) 129.

Voet, Rodrich,
rentmeester van de conventsgoederen
St. Hieronymusberg te Hulsbergen in 1635,
LXVIII (1974/75) 220.

Voet, Roerich,
burgemeester van Hattem in 1663, LXVIII
(1974/75) 221,222.

Voeth, dr Gerhardt,
raad in het Hof van Gelre, later kanselier, gen.
met Concordia Ehem, overi. in 1607, zijn
missie als gezant van graaf Willem van den
Berg h naar de Rijksdag te Regensburg in
1576 betreffende de teruggave van aan de
graaf van den Bergh ontnomen goederen, 15,
21; korte levensbeschrijving en handelingen
van Voeth n.a.v. deze opdracht, 11-46; 16 bijl.
(brieven, verzoekschriften), 47-91, XUM (1940)
11-91; in 1596 rechter in het Appellationsge-
richt van Zutphen, LXVI (1972) 116,119.

Vogelkooien.
Zie: Eendenkooien.

Voigt, Johannes Rutgerus,
klokkengieter te Emmerik van de in 1786
gegoten klok voor de kerktoren te Warnsveld,
XLVIII (1946) 195,196.

Volkerus, Joannes,
pred. te Terborg, Etten en Silvolde, LXIX
(1976/77) 115.

Vollenhove,
stichting kasteel door Godfried van Rhenen,
bisschop van Utrecht, LVIII (1959) 37; klooster
St. Jans Camp, in 1580 bezet door het Staat-
se leger en verdreven door de troepen van
Rennenberg, LXVIII (1974/75) 103.

Vollenhove, Bernardus van.
Zie: Wllenho.

Volmer, Wilhelm,
provisioneel regent van Groenlo, LXXI l (1981)
153.

Vonck, mr Cornelis Walraven,
secretaris van Nijmegen, in 1753 uitgever van
het door Adam Huygen in de 17e eeuw sa-
mengestelde boek over de geschiedenis van
Doesburg. Vonck werd vereerd met 4 zilveren
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kandelaren met het wapen van Doesburg,
XUI (1939) 192.

Voocht, dr Nicolaas de,
burgemeester van Arnhem, gedeputeerde
van Gld. ter Staten-Generaal, genealogische
gegevens, zijn betrokkenheid bij het proces
tegen Jacob Mom, ambtman van Maas en
Waal, 102; betrokken bij de cassatie van
Utrechtse waardgelders, één der Gelderse
rechters in het proces (1618/19) tegen Johan
van Oldenbamevelt, LXXII (1981) 99-117.

Voorde, ten,
voormalig huis bij Colmschate, in 1374 bele-
gerd en veroverd o.a. door Jacob van Apeldo-
ren, LVII (1958) 145.

Voorst,
tynsen en novale tienden in bezit van Assueer
van Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 183. Zie
ook: Nijenbeek.

Voorst, hof te,
in bezit van de St. Salvatorabdij Prüm, XLVIII
(1946)62.

Voorst, kasteel de,
verslag brand, XLVII (1944) XIV.XV.

Voorst, kerspel,
bouw van een kerk in de buurschap Noord--
Empe, de ksrspelkerk van Voorst, door de
St. Salvatorabdij te Prüm en ald. vóór 1353 de
bouw van een hof het Nyehuis, ook wel ge-
noemd de hof in (het kerspel) Voorst of de
Bongerd. Rechten van de hof te Noord-Empe
verbonden aan de hof in (het kerspel) Voorst,
XLVIII (1946) 199-205.

Voorst, Frederick van,
schout van Renkum, pachter van de grote en
kleine tiend te Renkum, LXVII (1973) 14,15.

Voorst tot Voorst, A. baron van,
voorstander van vrijheid van onderwijs voor
katholieken, LXX (1978/79) 186.

Voorst tot Voorst, E.L. baron van,
de eerste katholieke schoolopziener in Gld.,
LXX (1978/79) 179.

Voorst tot Voorst, geslacht Van, boekaank.:
J.J. Hooft van Huysduynen, Bijdrage tot een
genealogie van het geslacht Van Voorst tot
Voorst, LXIII (1968/69) 121-129.

Voorsttonden,
de hof te V., de latere "Oldehof, in bezit van
de St. Salvatorabdij te Prüm, na 1353 in ande-
re handen overgegaan, verklaring van de
naam Voorsttonden, XLVIII (1946) 199-205.

Voorthuisen, Johan van,

burgemeester van Zutphen, zijn betrokken-
heid bij de bouw van de vestingwerken ca.
1540, LUI (1953) 152; genealogische gege-
vens en familiewapen, zijn memorie aangaan-
de het optreden der gemeenslieden van Z.
1538-1543, LXV (1971) 39-83. met afb.

Vorden,
betekenis beroepsnaam "armenjager" en
"afdekker", LUI (1953) 160; kapel in 1121 op-
gedragen door Godebold, bisschop van
Utrecht, aan het kapittel van St. Pieter te U.,
XLVIII (1946) 183; avondmaalszilver, LIV
(1954) 235; vondst grafzerken in de Ned.
Herv. kerk, L (1950) XXXI. Zie ook: de Bramel;
het Medler; hetOnstein; deWildenborch.

Vorden, kasteel,
watermolen behorend bij het kasteel afgebro-
ken, XLII (1939) XXV.

Vorden, Bernt van,
rector van de kapittelschool te Zutphen, LXXII
(1981) 70.

Vornken, Willem,
prior van Windesheim, visitator van het kloos-
ter Bethanië bij Arnhem, LXXII l (1982) 168;
LXVII (1973) 53-55.

Vorstenburchs molen,
ook Bloemenbeek molen genaamd, de nu
nog bestaande witte watermolen, op de vroe-
gere plaats van de Jamerlo's molen op de
St. Jansbeek te Arnhem, in 1688 tot een Gel-
ders leen gemaakt, vermelding van eigenaren
en molenaars, LIX(1960) 192,193.

Vorster, Nicolaas,
rentmeester van Arnhem, papier- en boekver-
koper, LXXIV (1983) 85,97.

Vorstius, Conradus,
pred. te Leiden, opvolger van Jacobus Armi-
nius, spanningen rondom zijn benoeming te
L, LXXI (1980) 91,93,97.

Vos, Johannes Phillippus de,
rentmeester van de gasthuizen te Culemborg,
XLII (1939) 244.

Vos van Steenwijk, geslacht De, boekaank.:
A.N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht De
Vos van Steenwijk in het licht van de geschie-
denis van de Drentse adel, LXIX (1976/77)
282.

Voss,
hoeve onder Varsseveld, LVIII (1959) 31.

Voss, Gerrit,
deken St. Walburgskerk te Zutphen, raad van
de Raadkamer ald., LVI (1957) 76.
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Vossius, G.J.,

zijn Latijnse leerboeken: Latijnse grammatica,
syntaxis en prosodie, LXXVII (1986) 74,83.

Vossius, Isaac,
aankoop van handschriften en boeken uit zijn
nalatenschap door de Universiteit van Leiden
in 1690, door Herman Boerhaave gecatalogi-
seerd, LXIII (1968/69) 107.

Voyer, dr Theodorus,
burgemeester van Buren, XLII (1939) 245.

Vreden, het Wijnhuis te Zutphen,
in de middeleeuwen zó genoemd, heimalen
werden aldaar gehouden, LXVI (1972) 109,
110.

Vredestein, huis,
in het kerspel Zoelmond, LXII (1965/67) 265.

Vredestorp (Vrenstorp), Arnoldus de (van),
frater, commandeur van de commanderie van
St. Jan te Arnhem en van die te Nijmegen, zijn
schenking in 1304 van o.a. een watermolen
en de goederen Boventorp aan de comman-
derie van St. Jan te Arnhem, zijn wapen, LIX
(1960) 186,187; hij was verwant aan het ge-
slacht Van Putten, schenking van goederen
o.a. te Brummen, Rienderen en Arnhem aan
de commanderie van St. Jan te A., XLIII
(1940) 168.

Vredestorp (Vrenstorp), Dirk de (van),
heer van de Nijenbeek bij Voorst, halfbroer
van Arnoldus, in 1296 wordt door zijn erfgena-
men het slot Nijenbeek onder Voorst verkocht
aan graaf Reinald l, XLII (1939) 27; schenking
van goederen aan de commanderie van
St. Jan te Arnhem, XLIII (1940) 168; vermoe-
delijke familierelaties, LIX (1960) 186,187.

Vreede, D.,
lid van de gemeenteraad te Wageningen,
voorzitter van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw afd. Neder-Veluwe, voorzitter van
een commissie tot oprichting van een land-
bouwschool teW., LXVIII (1974/75) 177,178.

Vreede, Pieter,
pleitbezorger voor de vrije toelating van Bra-
bant tot de Staten-Generaal tezamen met
Steven van Bronkhorst, LXXII (1981) 201,203.

Vremdt, Gerard,
notabel burger van de stad Culemborg in de
tweede helft van de 16e eeuw, zijn functies,
genealogische gegevens, 149-154; 16e
eeuwse geschiedkundige aantekeningen
voornamelijk betreffend het graafschap en de
stad Culemborg, 155-172, XLIV (1941)

149-172.
Vrenstorp (Vredestorp, Vrethestorpe).

Zie: Vredestorp, Arnoldus en Dirk de (van).
Vries, J.C.F, de,

curator van de hogeschool te Harderwijk, LIX
(1960) 199.

Vries, Jan die,
pastoor van de St. Maartenskerk te Ophe-
mert, LXV (1971) 11,12.

Vries, Wernherus Franciscus de,
pred. te Beusichem, LXV (1971) 22.

Vrieselaar, geslacht,
generaties van dat geslacht, pachters van de
boerderij Kroets in de buurschap Gander
(Gaanderen), LXXVIII (1987) 133.

Vrieze,
hoeve onder Varsseveld, LX (1961) 93,94;
LVIII (1959) 64.

Vriezelaar,
hoeve onder Varsseveld, LX (1961) 93,96;
LVIII (1959) 64.

Vriezenhof,
hoeve onder Varsseveld, LX (1961) 93; LVIII
(1959) 64.

Vrijdag, J.,
lid van het Uitvoerend Bewind, deze en
J. Heuvelman installeerden in 1798 een inter-
mediair administratief bestuur van het voor-
malig gewest van Gelderland, LXXII (1981)
203.

Vroedvrouwen,
aanstelling van een vroedvrouw in Baer en
Lathum in plaats van een chirurgijn, XLVIII
(1946)251.

Vryborg, (Vryborch), huis de,
te Venlo, gelegen aan de Jodenstraat hoek
Houtstraat, leenroerig aan de hertog van
Gelre, bezitters vanaf 1405-1742, XUV (1941)
145-148.

Vulder, Gijsbert,
richter van Uzendoom, XLIX (1949) 58,59.

Vulder, Gijsbert,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Vunderink,
goed onder Almen, LXI (1962/64) 210.

Vuren,
vondst fragmenten van inheems aardewerk
1ste of 2e eeuw, LXIV (1970) XLIII. met afb.

Vygh, Arnt Johan,
richter van Lienden, UX (1960) 44.

Vygh, Claes,
ambtman van Neder-Betuwe, LVIII (1959) 136.
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Waalse gemeente, te Arnhem,

een meningsverschil tussen het diaconiebe-
stuur en het Burgerlijk Armbestuur van Arn-
hem over het geven van onderstand aan een
behoeftige in 1856, LXXI (1980) 154-158.

Waardenburg, (Hier),
Rodolfus Cock, ridder, verkrijgt de dagelijkse
heerlijkheid W. in leen van graaf Otto II, 3;
dagelijkse jurisdictie 30, LXX (1978/79) 3,30.

Waardenburg, kasteel,
Gerrit de Coc hiermee beleend in 1397, Gel-
derse achivalia ald. berustend, LVIII (1959)
149,150; belegering in 1573 en 1574 door
Spaanse troepen, in 1574 door prins Willem l
van Oranje ingenomen, LXI (1962/64)
135-144.

Waardenburg, E.,
1792-1839, rector te Lochem, later conrector
te Arnhem, LXVII (1973) 122; LXXVIII
(1974/75) 280.

Waardigheidstekenen,
blauw fluwelen tas met het souvereine wapen
van Gld., LXVI (1972) 83,84. met afb. Zie ook:
Bodebussen.

Wachtelaer.
Zie: Ortigius, Jacobus.

Wachtendonk, boekaank.:
L. Henrichs, Geschichte der Stadt und des
Landes Wachtendonk. 2 Aufl. mit Namen- und
Sachverz. von Horst Schmitz. Veröffentlichen
Hist. Ver. f. Geldern und Umgegend 74, LXVI 11
(1974/75) 282.

Wadenoijen,
verblijfplaats van Liudger, bisschop van
Utrecht (847-856), schenking aan de kerk van
Utrecht door Balderik van zijn hof, de kerk te
W. met landerijen, gebouwen en horigen ald.
in 850, LXV (1971) 14,15; vondst van een
wandf rag ment van een versierde terra sigillata
kom, een wandfragment van een beker van
groen glas en een fragment van een bronzen
beugelfibula, LXXVII (1986) 151.

Wael, Jan die,
rector van het Agnietenklooster te Amersfoort,
ooggetuige van en schrijver over de stads-
brand te Harderwijk in 1503, LXVII (1973) 61.

Wael.
Zie: Wale, geslacht Van den.

Waerle,
goed onder Vorden, XLI (1938) 209.

Wagenaar, Georg Ernst,
secretaris van Philips Theodoor van Waldeck,

graaf van Culemborg, LXVI (1972) 223,224.
Wageningen,

betekenis van de naam en de oudste geschie-
denis, stadszegel, vergelijkende plaatsnaam-
kunde, de ligging en ontwikkeling van W.,
XUII (1940) 153-164. met afb.; datering, stads-
rechtprivilege 12 juni 1263, LXXIV (1983)
44,45; de stadsrechten werden verleend door
graaf Otto II, tolvrijdom voor burgers van W.,
maatregelen ter bevordering van het handels-
verkeer, LXXVI (1985) 9-19; kanaalplan "de
Nyhe Rijn" van Wageningen naar de Zuider-
zee begin 16e eeuw, UV (1954) 281-290; de
vestingwerken: omwalling in 1240, verster-
king van de fortificaties in de 17e eeuw, sloop
van de vestingwerken in de 18e en 19e eeuw,
49-51; het kasteel W.: gesticht in het begin
van de 16e eeuw door hertog Ka r el van Eg-
mond, in 1702 eigendomsoverdracht door de
Staten van Gelre en Zutphen aan Anna Maria
Ripperda, wed. van Assueer Torck. Begin 18e
eeuw afbraak van het kasteel door Lubbert
Adolph Torck, die er een nieuw huis "Het
Kasteel" (later villa "Vada" genaamd) liet bou-
wen. In 1829 verkocht door de erven Torck
aan Jacob Marcus Rosenik, 55-60, XLJI (1939)
49-60. met afb.

Wageningen,
brief van de stad Zutphen aan bondgenoten
over het beleg van W. in 1480, XLI (1938)
271-273.

Wageningen,
een huis ald. geschonken in 1596 door Ada
van Cortenbarch aan het O.L. Vrouweklooster
teRenkum, LXVII (1973) 11.

Wageningen,
Latijnse school, LXVIII (1974/75) 240-281
passim; LXVII (1973) 114.

Wageningen,
Plooierijen te W. in 1703, XLJV (1941) 65-76.
Zie ook: Plooierijen.

Wageningen,
schuttersgilden, St. Antonius en St. Joris,
XLVII(1944)117,118.

Wageningen,
het ontstaan van de Landbouwhogeschool,
LXVIII (1974/75) 173-194.

Wageningen, Grote of St. Janskerk,
beschrijving van grafzerken in de kerk, met
index, XU (1938) 365-381. met afb.; XLIV
(1941) 209-218. met afb.; wederopbouw der
kerk, opgave verloren gegane zaken bij de
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verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog,
XLVII (1944) XVII,XX-XXII; het kerkzilver uit de
16e- en 17e eeuw, restauratie van het tin
noodzakelijk, LUI (1953) XXXI.

Wageningen,
2 oude kronen uit de Grote Kerk te Haarlem
opgehangen in de herstelde R.K. kerk te W.,
LJ (1951) XLII.

Wageningen,
verslag over de zichtbare bouwresten van een
tirfstenen kerk op de Westberg op het land-
goed Belmonte, LV (1955/56) XXIII,XXXIII;
opgraving aan de Westberg van Romeins
puin en dakpannen met opschrift, alsmede
een klein grafveld, XLII (1939) XXVIII; over-
dracht van grafvondsten aan de G.A.S. door
het B.A.I. te Groningen, LVI (1957) XXXI; on-
derzoek Frankisch grafveld, vondsten, LI
(1951) 105; schenking aan de G.A.S. van een
Frankisch kannetje, LIX (1960) XXV; conser-
vering van een aantal archeologische vond-
sten uit een grafveld, LIX (1960) XXIII; aan-
koop door en schenking aan de G.A.S. van
archeologische vondsten, LVII (1958) X.XII;
vondst middeleeuws aardewerk, LIV (1954)
XXX; staat van voorwerpen van de Oudheid-
kamer, XLVIII (1946) XLII,XLIII.

Wageningen,
ontdekking overkluizing van een waterloop
onder door Lubbert Adolf Torck in 1743/44
gebouwde huizen, gereedgekomen restaura-
tie Nudepoortrondeel, LXIV (1970) XX.XXI; het
Huis Torck aan de Herenstraat 2-4 uit 1741
geheel door brand verwoest, alsmede een
brand in het stadhuis, afb. van het beeld in de
gevel van het stadhuis voorstellende "Justitia",
LXVII (1973)XXX,XXXIII.

Wageningen,
Zie ook: Belmonte, buitenplaats; Lawick huis
de, Spikerskamp, huis.

Wageningen, boekaank.:
H.L. Driessen, Inventaris van het oud-archief
der gemeente Wageningen, XLII l (1940) 345.

Wagensfeit, Gijsbert van,
kerkmeester te Arnhem, in 1502 geldschieter
voor de commanderie van St. Jan te Arnhem,
voor zijn voorschotten ontving hij de gehele
commanderie met alle goederen in gebruik
en beheer, XLIII (1940) 170.

Wagensfeit, Jacobus van,
pastoor-kanunnik te Eist, LIV (1954) 77,78.

Wagenvoorde, goed te Harfsen,

gelegateerd aan de St. Pieterskerk te Utrecht
door de stichter van een vicarie ald., een
pachtcontract van 1571, LXI (1962/64) 189,
205,207.

Wall, Johannes,
prior van het Regulierenklooster Bethlehem te
Zwolle, LXIV (1970) 89,91.

Waldeck, Franz von,
bisschop van Munster, LXXI (1980) 71.

Waldeck Pyrmont, Georg Friedrich graaf van,
graaf van Culemborg, in dienst van de Sta-
ten-Generaal, later ook van de stadhou-
der-koning, proces tegen mr Cornelis Loots,
raad van Culemborg, LV (1955/56) 83-94.

Waldeck Pyrmont, Philips Theodoor graaf van,
graaf van Culemborg, deze laat in 1643/44 de
standerdmolen annex rosmolen te Lienden
vervangen door een torenmolen, de windko-
renmolen "de Zwaan", de aanbesteding en
kosten der molen, LXVI (1972) 215-235.

Wale, Stephanus die,
rector van het klooster Bethanië bij Arnhem,
LXVII (1973) 56.

Wale (Wael), geslacht Van den,
LUI (1953)41-51. passim.

Walenborch, geslacht Van,
LUI (1953) 28.

Wall, Jan van de,
schepen van Nijmegen, in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVIII (1946)
213.

Wall, Diderick van den,
schepen van Zutphen, LXXII (1981) 159.

Walter,
abt van de abdij St. Maarten te Laon, mede
door zijn toedoen stichting van de abdij Ma-
riënweerd onder Beesd, LVI (1957) 181.

Wamel,
klaarbank, LM (1952) 51-57; LIV (1954) 50-56;
stichting van het Clarissenklooster "Clare-
camp" of "Clarevelt" en de stichting van het
convent van de zusters des Gemeenen Le-
vens "Mariënhof, LXIX (1976/77) 1-6; gege-
vens over de in de kerk van W. gevestigde
vicarieën, LXVIII (1974/75) 136.

Wamel l, Walraven van,
monnik van Prüm, pastoor te Arnhem, verricht
de overbrenging van relieken van St. Euse-
bius en andere heiligen in 1453, zijn betrok-
kenheid bij de verpachting van de Prümer
molen te A., LIX (1960) 176,189,195,196;
tijdens zijn pastoraat (1451-1482) werd de
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St. Maartens- en St. Eusebiuskerk voltooid,
LIX(1960) 158.

Wanray, H. van,
rentmeester van de commanderie van St. Jan
te Arnhem in 1721, XLIII (1940) 174.

Wanray, J.l. van,
administrateur van de commanderie van
St. Jan te Arnhem van 1756-1777 en pachter
van de commanderiegoederen, XLIII (1940)
174.

Wantelersgoed,
hoeve onder Ede, LXvïll (1974/75) 32.

Wapenboek (Codex Gelre),
wanneer en door wie vervaardigd, LVI (1957)
176; LIV (1954) 180-189. met afb.

Wapenboeken,
vindplaatsen van een aantal citaten uit de
wapenboeken van de Gelders-Overijsselse
studentenverenigingen, LXIX (1976/77)
267-272.

Wapenherauten,
Lodewijk van Nassau, heraut Gelre, wonend
in het huis "de Ezel" aan de Burchtstraat te
Nijmegen, LVI (1957) 176,177; Claes Hey-
nensz. en Herman die Coningk, LIV (1954)
180-186. met afb.

Wapens,
het wapen van de souvereine provincie Gel-
derland (1588-1795), zijn voorgeschiedenis
en het huidige wapen der provincie, het wa-
pen van de graven, vanaf 1339 hertogen van
Gelre vóór 1473, 42; van Karel de Stoute en
zijn opvolgers uit de Bourgondisch-Habs-
burgse dynastie als hertogen van Gelre en
graven van Zutphen, 43-56; van Karel van
Egmond en dat van Willem van Kleef
1538-1543, 56-61; het wapen van Karel V en
dat van Philips II 1543-1581, 61-71; wapen
van het vorstendom Gelre en graafschap
Zutphen 1581-1795 (sedert 1588 souverein),
71-89; wapen van de opeenvolgende bestu-
ren 1795-1814, 89-91; het huidige wapen der
provincie, 40,41, LXVI (1972) 39-92. met afb.

Wapens,
de Gelderse bloem (esculus of mispelbloem)
in het grafelijke wapen, verandering hierin
gebracht ten tijde van graaf Otto II
(1229-1271), LXVI (1972) 1-37 passim, met
afb. Zie ook: 's-Gravendaal.

Warmelo, Gerritvan,
drost van Salland, onder zijn leiding de inna-
me en plundering van kasteel de Cannenburg

in 1590, LXX (1978/79) 59,64-73.
Warnsborn, landgoed bij Arnhem,

ontginningen in de 19e eeuw door de 3
broers C.H., M. en A. de Bruin, LXXIV (1983)
118; overdracht van grafvondsten aan de
GAS. door het B.A.I. te Groningen, LVI
(1957) XXXI.

Warnsveld,
schutterszilver van Vierakker in haar bezit, LIV
(1954) 232,233; politie (veldwachters) eind
18e begin 19e eeuw, het functioneren van
veldwachters, hun beloning en pensioen, de
verordening op de "nagtwagten" van 1818, L
(1950)96-100.

Warnsveld,
onderwijstoestanden eind 18e begin 19e
eeuw, benoeming en functioneren van onder-
wijzers, staat schoolgebouw, XLIX (1949)
219-231.

Warnsveld,
register armenzorg over 1677-1686, XLIX
(1949)205-217.

Warnsveld,
kerk, bouwgeschiedenis, 181,182; de kerk
wordt in 1121 door Godebold, bisschop van
Utrecht opgedragen aan het kapittel van
St. Pieterte U., 183; kerkzorg en bestuur door
de 8 markerichters en de eigenaren van de
huizen de Voorst en de Dam, 184,185; finan-
ciën, namen van erven en eigenaren, die
verplicht zijn tot levering van kostersgasten
(inkomsten van de kerk in natura), de afkoop
ervan 1854-1856, 186-190; kerkgebouw en
interieur, 190-192; avondmaalszilver, 192;
grafzerken, 192,193; orgel, 193; torenklok,
194-196; school, 196; lijst van pastoors en
predikanten, 197,198, XLVIII (1946) 181-198,
avondmaalszilver, LIV (1954) 240, verkoop
torenklokken in 1591, LIV (1954) 309,310;
ontdekking grafzerk van Hendrick van Boshof
tot Suderas en Margaretha van Leefdael,
voltooiing restauratie korenmolen "Nooit Ge-
dagf'.LVI (1957) XX.

Warnsveld.
Zie ook: Velde, huis 't,

Warnsveld, richterambt,
betreft grensscheiding met het richterambt
Almen en Gorssel, XLIII (1940) 232-234.

Wart, Cornelis van de,
schepen van Nijmegen, in begin 17e eeuw
aanhanger der Remonstranten, XLVIII (1946)
213.
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Wassenaar, geslacht Van,

bezitters van het huis Hoekelum in de 19e en
20e eeuw, XLIII (1940) 245,246.

Wassenaer van Twickel, M.C. gravin van,
bouw landhuis op het terrein van het Hof te
Dieren, LH (1952) 14.

Wassenberg, Gerard van,
zn. van Dirk, in bezit van een graafschap in de
gouw Veluwe in 1076, waarin de Broekerhof
(het latere Biljoen te Velp) gelegen was, LUI
(1953) 72.

Wassenberg-Gelre, graven van,
hun afstamming, 1 bijl. met hypothetische
afstammingstabel, XLVIII (1946) 1-27; afstam-
melingen van Gerard Flamens en aanverwan-
te geslachten, de graven van Kleef, 4,5; de
heren van Kriekenbeek, 5-7; de heren van
Heinsberg-Valkenburg, 7-10; de heren van
Fouron-Valkenburg, 8-10; de graven Montai-
gu, 9,10; de Erzoniden, 10,11; de Gozwini-
den, 11,12; de Conradijnen, 11,12; het Huis
van Ardennen of Verdun, 12,13; de graven
van Namen, 13; betekenis van de naam Fla-
mens en de stamboom, 14-23; XLI (1938)
1-23.

Water(s), dr Willem,
provisioneel regent, later raad van de stad
Nijmegen, LXXII (1981) 150,157,158; LXXV
(1984) 125.

Water, geslacht Van de,
leden van dat geslacht waren rentmeesters
van het kwartier van Nijmegen, tevens voer-
den zij het beheer over de goederen van het
zusterklooster O.L. Vrouwenberg in Eimeren,
LI V (1954) 91.

Water, Willem toe,
provisioneel regent van Elburg, LXXII (1981)
156.

Waterberg, de,
landgoed bij Arnhem, ontginningen in de 19e
eeuw door H.J.C.J. baron van Heeckeren van
Enghuizen, LXXIV (1983) 117-123.

Waterbolk, dr H.T.,
toelichting op zijn dissertatie, de praehistori-
sche mens en zijn milieu, LIV (1954) 1-8.

Watercamp,
goed onder Heerde, LXVIII (1974/75) 213.

Watermerken,
aanwijzing voor datering van afschriften van
acten, LVIII (1959) 148-150.

Watersnoden,
watersnood in de Bommelerwaard in jan.

1861, verslag van een tocht door het met ijs
bedekte overstroomd gebied door A.J. baron
Schimmelpenninck van der Oije, LXIV (1970)
182-195. met afb.; watersnood te Nederhe-
mert in 1757, LXV (1971) 92.

Wavrin, Jehan de,
seigneur du Forestel, kroniekschrijver, LVI
(1957) 54.

Wayfort, Nicolaas van der,
vicaris van de St. Petersvicarie te Bergharen
en de St. Antoniusvicarie te Hemen, LXVIII
(1974/75) 129.

Wechelo, buurschap onder Diepenveen,
land ald. in bezit van Henricus van Apeldoren,
LVII (1958) 139.

Wederdopers,
wederdopers in de stad Zutphen ca. 1540,
LXXI (1980) 62-64.

Wedum of Pastoorshof,
goed, behorend tot de havezate de Padevoort
bijZeddam, XLIII (1940) 250,251,255,256.

Weekbladen.
Zie: Tijdschriften en periodieken.

Weeling, J.,
in 1816 conrector te Zwolle, daarna conrector
te Doesburg, preceptor te Oldenzaal, vervol-
gens rector ald., LXVIII (1974/75) 280.

Weeninck, Wanardt,
provisioneel regent van Lochem, LXXII (1981)
153.

Weerde, hof te,
in Terwolde, Willem van Steenbergen in 1387
daarmee beleend, XLI l (1939) 38.

Weerdt, Antony de,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Weerdt, Johan Roelandt van,
rentmeester der geestelijke goederen van Eist
en van het klooster te Eimeren, LIV (1954) 91.

Weersomstandigheden,
aantekeningen van de gerichtsbode in het
"weet- of giedeboek" van 1747-1761, dit be-
treft voornamelijk weersomstandigheden,
watersnood, brand, aardbevingen, LXV
(1971)84,92,114.

Weerts, Johan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 241,242.

Weeshuizen.
Zie: Arnhem, boekaank.; Harderwijk, boek-
aank.; Nijmegen, boekaank.; Zutphen, Bur-
gerweeshuis.

Weesp,
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oprichting van een porceleinfabriek door de
graaf van Saint-Germain, later voortgezet in
Oud-Loosdrecht door ds J. de Mol, XLIV
(1941) 97,98.

Weeze (Wesius), Theodorus de,
pater Jezuïet, bij zijn komst in 1617 kwam de
eerste Jezuïetenstatie in Zutphen tot stand,
LXXII (1981) 90,91.

Wegen, Romeinse,
Romeinse wegen in de Over-Betuwe, XUX
(1949) 9,10; probleem van de ligging van
deze wegen in het rivierkleigebied Over- en
Neder-Betuwe en het Land van Maas en
Waal, LM (1952) 21-28. met afb.; Romeinse
wegen in Midden-Nederland, Over- en Ne-
der-Betuwe volgens het Itinerarium Antonini,
LV (1955/56) 1-20. met afb. Zie ook: Kaarten.

Wegen, Koninklijke,
(viae regiae), de Koningstraat te Arnhem en
andere viae regiae volgens de Peutingerkaart,
LXIV(1983) 18-21.

Wegen, Oude,
op de Veluwe, nadere betekenis van hessen-
wegen, de Dieden weg van Bennekom naar
Wageningen, diedenwegen, springtol, spring-
wegen, heidewallen, XLIV (1941) 21-27; (ou-
de) wegen op de Veluwe, zoals hessenwe-
gen, 99-110; hanzewegen, 110-125; konings-
wegen, 125-140; buurt en andere wegen,
140-147; 1 bijl. uit het resolutieboek van het
maalschap Speulderbosch over de aanleg
van koningswegen, XLIII (1940) 93-152, met
afb.; de Koningsweg te Beekbergen, de oude
toestand en het beloop ervan, XLV (1942)
107,108.

Wegen, Zandwegen,
onderhoud van zandwegen, verbetering er-
van, financieel beheer, in het ambt Lymers
1791-1800, L (1950) 115-121. Zie ook: Kaar-
ten.

Wegen, boekaank.:
J. Heringa, Het Hollandse spoor, LXI
(1962/64)372.

Wegewart, geslacht,
leden van dat geslacht klokken- en geschut-
gieters te Deventer en Kampen, LX (1961) 10,
63,67,69.

Wehl, (Welle),
inkomsten van goederen te W. t.b.v. het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, LVIII
(1959) 45,79,80; ontdekking van een met hout
beschoeide waterput uit de Vroege Ijzertijd

en aardewerkscherven (Uzertijd en Middel-
eeuwen), alsmede een bronzen ring-brpche,
LXXVII (1986) 145,147,155. met afb.

Weideman, Reint,
beurder van de opcenten 1531-1542 en rent-
meester van Zutphen, LXV (1971) 61,71.

Weijers, H.,
1815-1848, rector van de Latijnse school te
Wageningen, LXVIII (1974/75) 281.

Weinreich, Johan,
rector van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Weissbrod, Karl,
graveur, pleegzoon van Charlotte Sophie
gravin van Aldenburg, LXI l (1965/67) 252,254.

Wekerom,
aankoop door de G.A.S. van een stenen
ploegpunt, LVI (1957) XXVIII.

Welcker, Hendrik,
schout van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Weideren, Bemard van,
raadsheer van het Hof van Gelre, collator van
canonisieën in de St. Werenfriedskerk te Eist,
LIV (1954) 100.

Weideren, Diderick van,
heer tot Leeuwenborgh, burggraaf van het
Rijk van Nijmegen en richter van stad en
schependom van N., LXXII (1981) 144,150,
157,165,166; LXXV (1984) 124-129 passim.

Weideren, Dirck van,
abt van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
LVI (1957) 182.

Weideren, Johan van,
burgemeester van Nijmegen, LXXII (1981)
142,157,158.

Well, kasteel te Bergen (L.),
belegering en inname door de Staatse troe-
pen in 1580, LXVIII (1974/75) 99; gerestau-
reerd door W.D.B. Amtz, steenfabrikant,
LXXVIII (1987) 145.

Welsum, goed te W.,
onder Olst, Reinier van Apeldoren tot Duister-
voorde daarmee beleend, LVII (1958) 158.

Wensinck,
goed onder Eerbeek, in bezit van de St. Anto-
nie Groote Broederschap te Zutphen, XUII
(1940) 185.

Wentholt, drArnold,
stadssecretaris van Zutphen, LXXII (1981)
151,159.

Wentholt, Bartholomaeus,
pred.te Brummen, LXXII (1981) 82,85.
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Werd, Wynalt van de,

gerichtsman tePannerden, LVI (1957) 41,42.
Werden, St. Salvatorklooster,

gesticht door Ludger, bisschop van Munster,
grondbezit en horigheid te Zelhem en Halte,
XLVIII (1946) 45-62 passim; Meginhard, als
voogd (advocatus) van dit klooster, genoemd
in oorkonden van 841 en 847 en waarschijn-
lijk getuige en ondertekenaar bij overdracht
van goederen op de Veluwe in 845 en 846

. aan voornoemd klooster, LXXIV (1983) 16.
Werenbertsz., Tielman,

heer van Ubbergen, de door hem gebouwde
kapel te Nijmegen op de plaats van het latere,
in 1293 gestichte, Dominicanenklooster, LXIX
(1976/77) 48-58 passim.

Werenfried,
metgezel van Willibrord, zijn ijver voor de
kerstening van de Over-Betuwe en de Ly-
mers, overl. te Westervoort ca. 760, begraven
te Eist. De beide kerken te W. en E. zijn later
gewijd aan Werenfried, LXXIV (1983) 8; LIV
(1954)57-65.

Werken, Abraham van der,
schepen van Deil, XLII (1939) 246.

Werkverschaffingsprojecten,
Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in
1818, die zich richtte op de ontginning van
woeste gronden ter bestrijding van armoede
en werkloosheid, LXXIV (1983) 113,114.

Wernherus,
bisschop van Munster, LVIII (1959) 10,19,20.

Werninckhof, mr Jorgen,
overrentmeester van Zutphen 1543, LXV
(1971)61,69.

Wesel, boekaank.:
Friedrich Gorissen, Regesten zur politischen
Geschichte des Niederrheins, l. Stadtrech-
nungen von Wesel, 5 delen, omvattende het
tijdvak 1349-1450. Publikationen der
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde
LV, LXIV (1970) 199-202.

Wesen Johan ter,
betrokkene bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Wesenhorst (Wesenthorst),
goed onder Gendn'ngen, LVIII (1959) 30.

Wesenhorst (Wesenthorst), geslacht Van,
wapen op een zegel aan een oorkonde van
1329, LVIII (1959) 29-92 passim.

Wesius.
Zie: Weeze, Theodorus de.

Wesselink, Klein,
goed onder Vorden, XLI (1938) 209.

Westenberch, Johan,
provisioneel regent van Lochem in 1674,
LXXII (1981) 153.

Westenberg, Joannes,
hoogleraar te Harderwijk, LXXI (1980) 103.

Westenberg, Johan,
plaatsvervangend scholtis van Lochem in
1731, LXXII (1981) 190.

Westendorp,
buurschap onder Varsseveld, LVIII (1959) 6,9,
49,64,76.

Westerholt, Borchart van,
afgevaardigde om te onderhandelen in 1589
en 1590 in Rees en Rijnberk over de contribu-
tiën, LXXVIII (1987) 37,50,63.

Westerveld, A.P. van,
lid van het Departementaal Bestuur van de
Rijn, lid van de Commissie tot de Hogere en
Lagere Scholen, LXIX (1976/77) 197.

Westervoort, fort,
aangelegd in 1770, plannen voor vernieu-
wing, 161-164; de bruggen bij W. 169,170;
bouw en locatie van het sperfort W.
1864-1866, 170-173; verdedigingsplan en
bewapening rondom het fort in 1870 en tij-
dens de periode 1930-1940, de verdediging
bij de Duitse inval in 1940 en de strijd om het
fort in 1945, 174-213, LXXI (1980) 159-213.
met afb.

Westervoort, kerk,
de kerk van W. gewijd aan Werenfried, die
ald. ca. 760 is overleden, LXXIV (1983) 8;
plaatsing van het gerestaureerde orgel uit
Eibergen in de voornoemde kerk, LIX (1960)
XII.

Westervoort,
restauratie van de havezate Hamerden, LXI
(1962/64) XLVIII.

Westerwoert, Jacobus van,
pastoor te Arnhem, LIX (1960) 156.

Westfalen, boekaank.:
H. Aubin, F. Petri, Der Raum Westfalen, Band
II. Untersuchungen zu seiner Geschichte und
Kultur, ErsterTeil, LVI (1957) 245-248.

Westfalen, boekaank.:
M. Zender, H. Aubin, F. Petri e.a., Der Raum
Westfalen, Bd. IV. Wesenzüge seiner Kultur,
zweiter Teil, Beftrage zur Volkskunde und
Baugeschichte, LXII (1965/67) 286-290.

Westfalen, boekaank.:
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F. Petri, P. Scholier, A. Hartlieb von Wallthor,
Der Raum Westfalen, Band VI. Fortschritte der
Forschung und Schlussbilanz, Erste Liefe-
rung, LXXVII (1986) 136,137.

Westfalen, boekaank.:
CarlHaase, Die Entstehung der Westfalischen
Stadte. Veröffentlichungen des Provinzialinsti-
tuts für Westfalische Undes- und Volkskun-
de; Reihe l, Heft 11, LIX (1960) 229,230.

Westfalen, boekaank.:
Alfred Hartlieb von Wallthor und Heinz Quirin,
Landschaft als interdisziplinares Forschungs-
problem. Veröffentlichungen des Provinzial-
instituts für westfalische Landes- und Volks-
forschung, Reihe l, Heft 21, LXIX (1976/77)
282.

Westfalen, boekaank.:
W. Leesch, W. Kohl, S. Reekers, e.a.,
Geschichtlicher Handatlas von Westfalen.
Herausgegeben von Provinzialinstitut für
Westfalische Landes- und Volksforschung
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.
Erste Lieferung, LXIX (1976/77) 281.

Weteringe, geslacht Van der,
LUI (1953) 28.

Wettenburgh, huis,
te Wijtem (Wijthmen), in bezit van Peter van
Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 177.

Wetter(s), drGerard,
provisioneel regent, later burgemeester van
Doesburg, LXXV (1984) 105,106, LXXII (1981)
152.

Weurt,
hoeve de Kloosterhof met 16e eeuwse muur-
ankers, LXI (1962/64) XXXVIII.XXXIX; enkele
historische gegevens, LXI l (1965/67) XXVI,
XXVII; afbraak van dit monument in 1969,
LXIV (1970) XIII.XIV; LXVI (1972) XVI.

Wevelinchoven, mr Jacob van,
raad van stadhouder prins Willem III, LXXII
(1981) 144-168 passim.

Wevelinghoven, Florenz van,
bisschop van Munster, LVII l (1959) 26.

Wever, Jacob,
ontvangt concessie van Deventer voor het
leggen van een watermolen (schipmolen) op
deIJssel, LVII (1958)234.

Weverinc, Philips,
burgemeester van Nijmegen, in begin 17e
eeuw aanhanger der Remonstranten, XLVIII
(1946) 213.

Weyde, Steven van der,

tynsmeester van het tynsgerecht te Beusi-
chem, L (1950) 55.

Weyenborgh, de,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147-175 pas-
sim.

Weyer.
Zie: Wier, dr Johannes.

Weylandt, Goddardt,
pandhouder van Prümense goederen en
tienden van 1598-1606, verplichting tot uitke-
ringen aan Arnhemse predikanten, LIX (1960)
160.

Weyns, Augustus,
zilversmid te Haarlem, XLIX (1949) 79.

Wichartzs., Willem,
gerechtsbode te Zutphen, LXVI (1972) 206,
210.

Wichert, Henricus,
dominicaan te Doesburg, aanhanger der
Reformatie, LXXI (1980) 66.

Wichman, graaf van Hamaland,
en de hof van het Arnhemse domein, LXXIV
(1983) 12-15; schenking door hem van goe-
deren aan de St. Vitusabdij te Hoog-Elten,
LXVI l (1973) 2,3; alsmede de schenking van
de hof te Lienden aan deze abdij, UX (1960)
38,39.

Wichmond,
kerk gesticht door Liudger, haar grondbezit,
de horigheid te W., XLVIII (1946) 45,49,52;
LXII (1965/67) 88,89,91.

Wickrade (Dld.), heerlijkheid,
Frederik van Flertzhem daarmee beleend, LVI
(1957) 56,88.

Wickraedt, mr Hendrik,
grafelijk raad van Culemborg, LVII (1958) 193.

Widukind (Wittekind),
aanvoerder der Saksen, mogelijkerwijs de
stamvader van de graven van Lohn, de lig-
ging van zijn huisgoederen bij Wildeshausen,
LVIII(1959)11,13.

Wied, Friedrich von,
bisschop van Munster, collatierecht pastoors-
plaats in Silvolde, LVI 11 (1959) 66,67; LXXI
(1980)74.

Wieken, buurschap onder Gendringen,
vondst van urnen en resten van Uzertijdaar-
dewerk, LXIV (1970) XXXIV. met afb.; opgra-
ving urnenveld, LXI 11 (1968/69) XXXVIII.

Wier (Weyer) dr Johannes,
medicus te Arnhem, later lijfarts van Willem II,
hertog van Kleef, Gulik en Gelre, zijn bewo-
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genheid met slachtoffers van duivelbannerij,
LXI (1962/64) 111; brief aangaande de ziekte
(ernstige verwonding opgelopen bij het beleg
van Zutphen) van Sir Philip Sidney in 1586, LV
(1955/56) 197-200; pionier in de bestrijding
van heksenprocessen hier te lande, in het
bijzonder in een proces te 's-Heerenberg,
LXXII(1981)55.

Wier, Johannes, boekaank.:
L. Dooren, Doctor Johannes Wier, Leven en
Werken, XLIV (1941) 222,223.

Wierdsma, E.F.,
rector van de Latijnse school te Groenlo,
LXVIII (1974/75) 247.

Wieringen, IJsbrant van,
proost van het klooster Bethlehem bij Doetin-
chem, visitator van het klooster Bethanië bij
Arnhem in 1431, LXXIII (1982) 168; LXVII
(1973) 54,55.

Wieringen, Nicolaas van,
in 1646 boekdrukker voor het Athenaeum te
Harderwijk, LXIII (1968/69) 100.

Wierts, mr Johan,
raad van stadhouder prins Willem III, LXXII
(1981) 144-168 passim.

Wij, Gerrrt Jan,
chirurgijn-vroedmeester te Arnhem, lid van de
Arnhemse Commissie van Geneeskundig
Bestuur in het Departement van de Rijn in
1801, LXIX (1976/77) 214.

Wij, G.J. van,
stadslector te Arnhem, belast met vroedkun-
dig onderwijs in 1809, XLI (1938) 165.

Wijchen,
eventuele bestaande vicarieën zijn bij het
kapittelvermogen van het kapittel van Zipich
gevoegd, LXVIII (1974/75) 137; ontdekking
van resten van bewoning uit de Ijzertijd, aar-
dewerkscherven en fragmenten van glazen
armbanden, LXVI (1972) XLIV.XLV; vondsten
van begraving en bewoning uit de Ijzertijd,
LXIV (1970) XXXV. met afb.; schenking door
regenten van het Oud-Burgeren-Gasthuis te
Nijmegen aan de G.A.S. van voorwerpen uit
de Ijzertijd in de buurschap Alvema onder W.
gevonden, LIV (1954) XXXI; ontdekking graf-
kuil met crematieresten, voorwerpen en aar-
dewerk uit de Romeinse tijd, LXVI (1972)
XLVIII; Romeinse muntvondsten, LXVI (1972)
LVI; opgraving urnenveld alsmede 11e en 12e
eeuwse bewoning, LXIII (1968/69) XXXVIII;
ontdekking van drie boomputten ca. 12e

eeuw, aardewerkscherven, LXIV (1970) XLVI.
Wijck, Huybert van,

rentmeester der Culemborgse goederen in de
Neder-Betuwe, LXVI (1972) 224.

Wijck, Petrus van,
kanunnik van de abdij Mariënweerd, schrijver
van een processionale, LVI (1957) 183.

Wijck, S.M. van,
steenfabrikant te Maurik, bestuurslid van de
Vereeniging van Nederlandsche Steenfabri-
kanten, LXXVIII (1987) 149.

Wijckerheld Bisdom, D.R.,
raadsheer van de Hoge Raad van Holland en
Zeeland, LXIV (1970) 150.

Wijhe, Jacoba Isabella van,
collator van de St. Annavicarie te Beuningen,
LXVIII (1974/75) 130.

Wijk, J. van,
ondermeester te Oudewater, later te Amster-
dam, vanaf 1800 hoofd van een leerschool,
na 1816 eerst kostschoolhouder te Hattem,
later te Kampen, LXVIII (1974/75) 281.

Wijk, R. van,
1801-1838, hulponderwijzer te Hattem, stu-
deerde o.a. klassieke talen, promoveerde in
1831, van 1834-1839 rector te Kampen, LXVIM
(1974/75) 281.

Wijnaendts van Resandt, dr Comelis,
provisioneel regent van Tiel, LXXII (1981) 151.

Wijnbeek, mr Henricus,
hoofdinspecteur van het Nederlandse niet-
universitaire onderwijs, zijn verslag aangaan-
de de Latijnse scholen in Gld. over 1817,
1820, 1821, 1822, 1825, 1826, 1827, 1830,
1831 en 1841, LXVIII (1974/75) 240-281; en
van de Latijnse scholen over 1834, 1846,
1849; LXVII (1973) 109-122; verslag aangaan-
de de lagere scholen in Gld. over 1835, LXI
(1962/64) 291-327; over 1841, LXV (1971)
153-195; en over 1842, LXVII (1973) 86-108.

Wijnbergen,
GAS. ontvangt in bruikleen twee uit rendier-
gewei vervaardigde Lyngbybijlen gevonden
te W., LIX (1960) XXIV. met afb.

Wijnbergen, Johan van,
lid van de Veluwse ridderschap, raad van het
Hof van Gelre, LXXII (1981) 141; stadhouder
der lenen, LXVIII (1974/75) 166; aankoop
door hem van de heerlijkheid Horssen in 1648
en maakt het tot een Gelders leen in 1649, Uil
(1953) 21; LIV (1954) 32,33; collator van de
St. Anthoniusvicarie te H., LXVIII (1974/75)
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132.

Wijnbergen, mrA.J.M.J. baron van,
(1869-1950), voorzitter van de Raad van Be-
roep te Arnhem, lid van de Tweede Kamer,
zijn vele andere functies binnen de katholieke
beweging te Arnhem, LXXVII (1986) 115,127.

Wijnbergen, Sywert van,
heer van Oudenaller, provisioneel gedepu-
teerde van het kwartier van Veluwe, LXXII
(1981) 146.

Wijnen, Gerard,
hoogleraar te Harderwijk, LXIII (1968/69) 116.

Wijnen, Hieronymus,
baljuw te Voorst, in bezit van turfvenen nabij
Oosterwolde, LXI (1962/64) 262.

Wijnhof, Johan,
burgemeester van Zutphen, schoolopziener
van de Latijnse school ald., LXXII (1981) 70.

Wijnhof, Melchior,
schepen van Zutphen, LXXII (1981) 159.

Wijnhoff, Johan,
raadsvriend van Zutphen, betrokken bij een
proces voor het Appellationsgericht van Zut-
phen in 1603, LXVI (1972) 124.

Wijnken, Jan,
zilversmid te Nijmegen, aankoop van zilveren
bekers voor de abdij Mariënweerd door de
abt Peter van Zuyren, LVI (1957) 193.

Wijns, Jacques,
goudsmid te Culemborg, XLIX (1949) 79.

Wildenborch de,
kasteel bij Vorden, geschil betreffende de
afwatering van de Veengoot op de Berkel
voor het overtollige water in de Barchemse
mark en bij de Wildenborch; beschrijving van
de staat van de W. en de landerijen ca. 1780,
XLIV (1941) 28-60. met afb.

Wildrik, Barent,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Wilkens, Paschasius,
pastoor te Groenlo, LXXI (1980) 74.

Willem l, hertog van Gulik en Gelre,
oorkonden betreffende de belening met Gelre
en Zutphen (1377, 1383 en 1384) en een
schikking over een uitkering uit de tol van
Nijmegen, LVI 11 (1959) 146; het omstreden
beheer der financiën door zijn rentmeester
Claes Liefger, XLIX (1949) 19-37.

Willem l, prins,
in 1581 beschermheer aangaande de abdij en
goederen van Mariënweerd onder Beesd, LVI

(1957) 187.
Willem II, hertog van Kleef en Gulik,

oudste zoon van Johan III van Kleef, opvolger
van hertog Karel van Egmond in 1538 als
hertog van Gelre en graaf van Zutphen, zijn
houding en die van de overheid in Gld. ten
aanzien van kerk en godsdienst in het graaf-
schap Zutphen van 1538-1543, LXXI (1980)
67-75; zijn wapenschild op zegels en gedenk-
penningen, LXVI (1972) 56-61. met afb.; zijn
portret vervaardigd door de graveur Heinrich
Aldegrever, UX (1960) 149,150. met afb.;
afstand van zijn recht op Gelre in 1543, zijn
archivalia, LVI 11 (1959) 142-144,151.

Willem II, prins, stadhouder,
aankoop in 1647 van het commandeurshuis
van de Duitse orde te Dieren en van bossen in
de Veluwezoom, het hof te D., Lll (1952) 4-9;
een maaltijd voor hem aangericht te Arnhem
in 1647, LX (1961) 178.

Willem II, prins, stadhouder, boekaank.:
J.J. Poelhekke, Geen blijder maer in tachtigh
jaer. Verspreide Studiën over de Crisisperiode
1648-1651. De Gelderse Bloem, LXVI11
(1974/75) 282.

Willem III, prins, stadhouder-koning,
stadhouder prins Willem III en het provisione-
le regeringsbestel in Gelre en Zutphen van
1674. LXXII (1981) 139-174; LXXV (1984) 124-
131; de Gelderse souvereiniteitsaanbieding in
1675. LXIX (1976/77) 124-155; zijn aankoop
van het huis Coldenhove bij Eerbeek, UI
(1952) 11.

Willem IV, prins, stadhouder,
gedicht op zijn verheffing tot stadhouder van
Gld. in 1722, Lll (1952) 78.

Willem V, prins, stadhouder,
aankoop in 1776 van de heerlijkheden Borcu-
lo en Lichtenvoorde, alsmede de havezate
Marhulzen (Marhuisen), LUI (1953) 288-298.

Willem van Beieren, graaf van Holland,
conflicten met Gelre over Gorinchem en het
land van Arkel, zijn betrekkingen met de her-
togen van Gelre en Brabant, XLV (1942) 9-49
passim.

Willemier, D.,
in 1804 preceptor te Haarlem, daarna prorec-
tor en conrector, in 1816 rector te Oldenzaal
en in hetzelfde jaar vertrok hij naar Culem-
borg, van 1818-1849 rector te Gouda, LXVI 11
(1974/75) 280.
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Willemse, J.,

pastoor te Arnhem, voorstander van vrijheid
van onderwijs voor katholieken, LXX
(1978/79) 186.

Willemse, Johannes,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Willemse, Martinus,
vicaris van de O.L. Vrouwevicarie te Druten,
LXVIII (1974/75) 131.

Willemss., Gabriël,
steenhouwer te Utrecht, belast met de ver-
plaatsing van het Heilig-Sacramentshuis in de
parochiekerk te Zaltbommel in 1564, LIV
(1954) 277.

Wilp,
stichting O.L. Vrouwe-vicarie in 1494, LVII
(1958) 159; vondst van 2 grafzerken uit de
16e eeuw in de Ned. Herv. kerk, L (1950)
XXXI.

Wiltbaen, de,
goed te Leuvenheim onder Brummen, na de
dood van hertog Karel in bezit gekomen van
zijn oudste bastaardzoon, Karel van Gelre
gen. de Oude, L (1950) 27.

Wiltvanck, Baltus,
rentmeester van het Gasthuis te Zaltbommel,
LXXII (1981) 149.

Win, Daniel Louis de,
heer van 's-Gravenhoef, richter van Lienden
en de Marsch, LIX (1960) 46.

Winckel, Johan te,
ontvanger en stadssecretaris van Lochem,
LXXII (1981) 153.

Windesheim,
klooster van de Broeders des Gemeenen
Levens onder Zwolle, aansluiting van andere
kloosters bij dat van W., LXIV (1970) 91-93.

Winekinus (Winkonus, Winandus),
richter van Arnhem ca. 1281, waarschijnlijk lid
van het geslacht Van Arnhem, LXXIV (1983)
10-12; LIX (1960) 182.

Winshem, Andries Steven van,
provisioneel regent, later schepen van
Zutphen, LXXII (1981) 151,159.

Winshem, Jacob van,
schepen van Zutphen, LXXII (1981) 159.

Winssen,
gegevens over de ald. gevestigde vicarieên,
LXVIII (1974/75) 136,137; diverse Romeinse
vondsten, LXV (1971) XX.

Winssen, Frederik van,

coadjutor van de abdij Mariënweerd onder
Beesd, LVI (1957) 180,185,186.

Winssen, Johan van,
rentmeester der adbijgoederen van de abdij
Mariënweerd onder Beesd, LVI (1957) 186.

Winterswijk (Winethereswik),
behorend tot het bisdom Munster, grafelijke
rechten uitgeoefend door de graven van
Lohn, LVI 11 (1959) 1-113 passim; vestiging van
een wonderdokter in 1808, UI (1952) 142;
pogingen tot oprichting van een landbouw-
school verbonden aan de H.B.S. ald. in 1870
en 1872, LXVIII (1974/75) 177,192; vondst
neolithische voorwerpen, LVI (1957) XXXII;
lijst van voorwerpen in het museum, verloren
gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog,
XLVIII (1946) LI.LII.

Winterswijk, boekaank.:
G.J.H. Krosenbrink, Wenterswick is minen
naem. Uit de Historie van Winterswijk, LXIII
(1968/69) 143-146.

Winthuysen, Jacobus van,
pastoor te Hurwenen, LXVII (1973) 77.

Wisch,
schenking aan de G.A.S. van archeologische
vondsten, LIX (1960) XXV; archeologische
vondsten, LVII (1958) XII; LiX (1960) XXII.

Wisch, heerlijkheid,
LVIII (1959) 50.

Wisch, Hof van,
te Doesburg, toebehorend aan Willem Maurits
vorst van Nassau-Siegen, heer van Half-
Wisch, de brand ald. in 1683, XUV (1941) 173,
174.

Wisch, mark,
LVIII (1959) 75.

Wisch, geslacht Van,
LVIII (1959) 25-99 passim.

Wisch, Armgard van, vrouwe van Stirum en
Bronkhorst,

door haar toedoen komen de kastelen Bronk-
horst, Keppel en de Wildenborch in Spaanse
handen, LXVIII (1974/75) 104,114.

Wisch, Dirk van,
eind 14e eeuw, voorzitter van de klaring, ge-
houden te Groenlo in plaats van in de stad
Zutphen, als vertegenwoordiger van de lands-
vorst, LXVI (1972) 109.

Wisch, Joachim van,
broer van Armgard, de laatste mannelijke telg
van dat geslacht begraven in het klooster
Bethlehem, LXXVII (1986)51.
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Wisch, Robert van,

proost van Eist en kanunnik ten Oom te
Utrecht, UV (1954) 62,67.

Wissink (Wysinc), hoeve onder Sinderen,
toponymie, LVIII (1959) 84,85.

Wit, Laurens,
schepen van Culemborg, LV (1955/56) 84.

Witsant,
hoeve te Empe, LXII (1965/67) 147.

Witte, Ernst,
betrokken bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Wittem (Witthum), Werner van,
kapitein van Venlo, LVI (1957) 93.

Wittenhorst.
Zie: Wyttenhorst, geslacht Van.

Witteveen, goed,
buurschap Teuge, in bezit van Reinier van
Apeldoren tot Duistervoorde, LVII (1958) 157.

Witzenhausen, Prampier von,
hopman van het in 1574 te Culemborg in
garnizoen liggend Duitse vendel soldaten,
LVII (1958) 196.

Wllenho (Vollenhove), Bernardus van,
kanunnik der St. Lebuïnuskerk te Deventer,
schenkt zijn huis met inboedel aan proost en
convent van Bethiehem bij Doetinchem, LXIV
(1970) 90.

Woerden,
stichting kasteel door Godfried van Rhenen,
bisschop van Utrecht, LVIII (1959) 37.

Woezik, buurschap onder Wijchen,
ontdekking resten van 11e-12e eeuwse bewo-
ning, LXIV (1970) XLV.XLVI.

Wolboom (Walboom), De,
buurschap onder Aalten, de ligging van een
landweer ald., XLV (1942) 100; XLVI (1943)
44,45.

Wolde, Steven van der,
vanaf 1682 boekdrukker te Arnhem, alsmede
drukker van overheidspublicaties, LXXIV
(1983) 79,94.

Wolf, Engelbertus,
beleend met de hoeve Harterink onder Vars-
seveld, LVIII (1959) 89.

Wolf, Herbert,
landrentmeester, LXIX (1976/77) 15.

Wolferen.
Zie: Loenen en Wolferen.

Wolffsen, mrArndt,
burgemeester van Elburg, dagboekaanteke-
ningen betreffende de bezetting van E. in

1672 en 1673, XLIII (1940) 297,298; provisio-
neel regent van E., LXXII (1981) 156.

Wolfheze, goed Laag-W.,
pachtcontract uit 1745, LXII l (1968/69) 95-97.

Wolfs waard,
hoge heerlijkheid onder Wageningen, het
rechterlijke bestel. In de 14e eeuw werd door
Herman van Keppel de Wolfswaard als een
"borchleen ter Horst" In leen gehouden van de
bisschop van Utrecht. Bezitters en aandeel-
houders van de onverdeelde jurisdictie in de
18e eeuw waren: R.W. van Pabst, O. van By-
landt en E. Menthen, in 1765 verkreeg Van
Pabst de hoge en lage jurisdictie, geding
hierover met de Wageningse magistraat, XLIX
(1949) 49-52.

Wolteri, Joannes,
pred. te Silvolde, LXIX (1976/77) 114.

Wolters, Albert,
betrokken bij de beeldenstorm van Harder-
wijk, LXVIII (1974/75) 80.

Wolters, Gerrit,
burgemeester van Doesburg, genealogische
gegevens, LXXV (1984) 120.

Wolters, Quirijn,
provisioneel regent, hoofdschout van Groen-
lo, LXXII (1981) 153.

Woltersz, Willem,
rector van de St. Antoniusvicarie te Leeuwen,
LXVIII (1974/75) 134.

Wolzak, H.,
in 1944 wethouder te Nijmegen, LXXVI (1985)
122.

Worckum, Johannes van,
collator van vicarieën te Maasbommel, LXVIII
(1974/75) 134.

Worm, Theoderious,
pastoor-kanunnik te Eist, LIV (1954) 77,78.

Wort, Ter, huis,
onder Drempt, in bezit van het geslacht Van
Buerlo (Boerio), in 1626 verkocht aan Herman
van Amburen, LXII (1965/67) 205.

Wou, Geert (Gerit) van,
klokkengieter, 3 klokken door hem gegoten
voor de kerk te 's-Heerenberg in 1496, bijzon-
derheden over de techniek van het gieten van
deze klokken, XU (1938) 241-256; LX (1961)
15; het overgieten van de kerkklok van Bem-
mel in 1500, LIV (1954) 222.

Woudhuis, het,
goed onder Apeldoorn, in bezit van Frans van
Apeldoren tot de Poll, LVII (1958) 187.
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X, Y, Z zie ook S

Wree, Olivier de,
wapenafbeeldingen op zegels in zijn boek
"De seghelen der graven van Vlaanderen",
LXVI (1972) 43,44,46,47. met afb.

Wueste, Hendrik die,
gildemeester der lakenbereiders te Zutphen,
LXV (1971) 53,58,72.

Wulff, Johan,
provisioneel regent van Groenlo, LXXII (1981)
153.

Wunderinck,
hof teHarfsen, LXI (1962/64) 196-202.

Wüstungen,
verlaten nederzettingen en die van in cultuur
gebrachte gronden (14e en 15e eeuw) In
West-Europa en op de Veluwe, het causaal
verband tussen de agrarische crisis en terug-
gang van het bevolkingsaantal, LX VI11
(1974/75) 28-34.

Wy, Hendrik van,
collatierecht der 4 canonisieën in de St. We-
renfriedskerk te Eist door S. ingen Nulandt
aan hem overgedragen, UV (1954) 73.

Wychen, Willem van,
gerechtigd in een deel van een prebende uit
één der 4 canonisieën in de St. Werenfrieds-
kerkteElst, LIV (1954) 73.

Wycken, Egbert,
burgemeester van Terborg, LXIX (1976/77)
118.

Wycken, Garrit,
burgemeester van Terborg, LXIX (1976/77)
118.

Wye, Johan van,
heer tot Dreumel, zijn proces in 1596 met
Joost van Heeckeren tot Ruurlo voor het Ap-
pellationsgericht van Zutphen, LXVI (1972)
116.

Wyers, Gerr'rt Jan,
lid van de municipaliteit van Zutphen, XLVIII
(1946) 242.

Wylack, Godefridus Christophorus van,
collator van de St. Andreasvicarie te Wamel,
LXVIII (1974/75) 136.

Wylack, Otto van,
heer van Grubbenvorst, collator van de
St. Andreasvicarie te Wamel, LXVIII (1974/75)
136.

Wylick, Johan Christoffel van,
heer van Lottum, collator van de St. Andreas-
vicarie te Wamel, LXVIII (1974/75) 136.

Wyse, Nioasius de,

kapelaan van het gasthuis te Doesburg, LXIX
(1976/77) 107.

Wytenhorst, Herman van,
proces voor het Hof van Gelre, LVI (1957) 72.

Wytenhorst, Johannes van,
pastoor te Varsseveld, LVIII (1959) 27-78
passim.

Wyttenhorst, geslacht Van,
een uitgestorven tak, genealogische aanteke-
ningen uit een 16e eeuws album amicorum,
kwartierstaat, XLVII (1944) 104-106.

Xanten,
beschildering van altaarvleugels in de kerk
van X. door Barthel Bruyn, LIX (1960) 144.

Xanten, boekaank.:
C. Wilkes, duellen zur Rechts- und
Wirtschaftsgeschichte des Archidiakonats
und Stifts Xanten. Band l, XLI (1938) 392. Zie
ook: Keulen, boekaank.; Oorkonden, boek-
aank.

Xanten, magister Bartold van,
LVIII (1959) 33.

Ysendoorn, convent te Zutphen,
geschil met Joerden van der Hanewick, LVI
(1957) 80.

Yseren, Arnt,
richter en schepen van Zutphen, LXVI (1972)
211,212.

Yseren, mr Wilhelm,
deken van het kapittel van St. Walburg te
Zutphen, LXXI (1980) 59,60.

Yvoy, P.E. van Hangest d',
secretaris van curatoren van de hogeschool
te Harderwijk, LIX (1960) 199,201.

Yzendoorn, Rutger Henricks van,
schepen van Lienden, LIX (1960) 44.

Zaadpacht.
Zie: Pacht, pachtvormen.

Zaltbommel,
Z. en zijn waarden, de relatie tussen een klei-
ne stad en het platteland in het begin der 16e
eeuw op grond van fiscaal bronnenonderzoek
d.m.v. bestudering van afgangregisters met
namen van Bommelse en Tielse burgers als
grondeigenaren in de Bommeler- en Tieler-
waarden, LXIX (1976/77) 80-101. met afb.

Zaltbommel,
inname der stad door de geuzen, LVII (1958)
194.

Zaltbommel,
handel en migratie te Z. in de 16e en 17e
eeuw, LXX (1978/79) 79-95.
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Z zie ook S

Zaltbommel,
Latijnse school, LXVII (1973) 110,111.

Zaltbommel,
verplaatsing preekstoel van de R.K. kerk naar
Rossum.XLV (1942) XVIII.

Zaltbommel, Grote of St. Maartenskerk,
beschrijving van grafzerken in de kerk, XLVI
(1943) 136-235. met afb.; XLVII (1944)
123-171. met index en afb.; de Gelderse
bloem op misericorden van koorbanken uit
ca. 1420, ontdekt bij de restauratie der kerk,
LXXII (1981) 225-227; verplaatsing van het
Heilig-Sacramentshuis in de kerk in 1564, LIV
(1954) 277-279; restauratie van de vroeg 17e
eeuwse tekstborden, LIX (1960) XV; beide
torenklokken na de Tweede Wereldoorlog
weer teruggevonden en aangebracht in 1947,
XLIX(1949)LV.

Zaltbommel, Gasthuis,
leverantie van een uurwerk voor de Gasthuis-
toren te Z. in 1652/1653, LXVII l (1974/75) 290,
291.

Zaltbommel,
restauratie van schilderijen in het Marlen van
Rossem-museum en in het stadhuis, LIX
(1960) XV.XVI; LVI (1957) XXI; gedenksteen
van de watermolen van Nieuwaal overge-
bracht naar de Oudheidkamer te Z., XLVI
(1943) XIV; vondst aardewerkscherven, reliëf-
bandaardewerk en zgn. blauwgrijze waar,
LXVI (1972) LVIII.LJX.

Zaltbommel, stad en schependom,
beschrijving algemene toestand in 1808, LVI
(1957) 236-244.

Zande, Arnoldus van den,
abt van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
LVI (1957) 183,184.

Zandverstuivingen,
2 inspectietochten op de Veluwe ter voorko-
ming van bos- en heidebranden, alsmede van
Zandverstuivingen, de 2 daarbij behorende
rapporten uit 1560 en 1598, LXXVI (1985)
152-164.

Zandwijk,
buurschap onder Tiel, kerk te Z. geschonken
aan de St. Paulusabdij te Utrecht in de 11e
eeuw, LXV (1971) 16. Zie ook: Tiel en Zand-
wijk.

Zandwijk, schepenbank,
rechtszittingen, LVI 11 (1959) 130.

Zebrechts, mrAnthonis,
grafelijk raad van Culemborg, LVII (1958) 193.

Zeddam,
schuttersgilde, XLVII (1944) 117; collatie vica-
rie van St. Nicolaas in de kerk van Z. venbon-
den aan de eigenaar van de havezate de
Padevoort, XLIII (1940) 251,253; oprichting
vicarie van het Heilige Kruis (1385), XLIII
(1940) 249.

Zeddam.
Zie ook: Padevoort, havezate de.

Zeeland, heerlijkheid,
beschrijving algemene toestand in 1808, LXII
(1965/67) 270-272.

Zeelhorst,
goed onder Harderwijk, één der 4 zetelhoven
op de Veluwe van het kapittel van St. Marie te
Utrecht, XLVI (1943) 4,5.

Zegels,
de Gelderse bloem (esculus of mispelbloem)
als afbeelding op zegels van de graven van
Gelre en Zutphen vóór 1229, verandering
hierin gebracht ten tijde van graaf Otto II
(1229-1271), LXVI (1972) 1-35 passim, met
afb.

beschrijving van een onbekend zegel (klein-
zegel) van hertog Reinald II aan een onbeken-
de oorkonde van 1341, vermelding inhoud
oorkonde, LXXII l (1982) 7-11. met afb.

Zegels,
het wapen van de souvereine provincie Gld.
(1588-1795) op zegels, de voorgeschiedenis
ervan en het huidige wapen der provincie,
LXVI (1972) 39-92. met afb. Zie ook; Wapens.

Zegels,
zegel van Johan van Rossem en Henric van
Aerd aan een oorkonde uit 1454 betrekking
hebbend op Herwen, XLI (1938) 214.

Zelant, mr Jan uyt,
griffier van de Raadkamer te Zutphen, LVI
(1957) 76.

Zelhem (Selehem),
de parochie behoorde tot het bisdom Mun-
ster, 11,14; grafelijke rechten uitgeoefend
door de graven van Lohn, 17; patrocinium van
St. Ludgerus, 57; jurisdictie door Herman II
graaf van Lohn verkocht aan Otto II graaf van
Gelre en Zutphen, 99; betrekking Varsseveld,
Winterswijk en Z., 52-54, LVIII (1959) 11-99
passim.

Zelhem, Ludgeruskerk,
stichting kerk, LXII (1965/67) 90,91; bouwge-
schiedenis, opgravingen, LI (1951) 107-110.
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met afb.; opgravingen in de kerk van voor-
gaande bouwwerken, XLIX (1949) LV.

Zelhem, hof te,
in bezit van het klooster Werden, horigheid,
XLVIII (1946) 54,55,62.

Zellar, Johan van,
betrokken bij de overdracht van geld aan
hertog Adolf uit de tol te Nijmegen, LXIX
(1976/77) 66.

Zeiler, Reyner van,
kanunnik-pastoor te Eist, LIV (1954) 70.

Zeist, Gerardt van,
provisioneel regent van Doetinchem, LXXII
(1981) 152.

Zelvolden, hof,
in de buurschap Teuge, in bezit van het ge-
slacht Van Apeldoren tot Duistervoorde, LVII
(1958) 144,149,152.

Zengher, Johannes,
pachter van de hof Nijenbeek onder Arnhem,
LIX (1960) 183.

Zennewijnen, klooster te,
kroniekmatige aantekeningen over de ge-
schiedenis van dit klooster, LVII l (1959) 149;
verplaatsing van de grafzerk van een abdis
van een woning naar de toren te Varik, XLIV
(1941) XXIV.

Zennewijnen, uithof,
in bezit van de abdij Mariënweerd, in 1206 te
Z. de vestiging van het nonnenklooster Ma-
riënschoot, LA/1 (1957) 181.

Zetelhoven,
op de Veluwe, de Zeelhorst te Harderwijk, de
hof te Apeldoorn, de hof te Oene en de Ryp-
likkerhof onder Wilp, als centra der horigen
van het kapittel van St. Marie te Utrecht, XLVI
(1943) 1-7.

Zetten,
vondst middeleeuws aardewerk, LIV (1954)
XXX.

Zevenaar (Seivenharen),
schenking van grond ald.in 1200 door Gerar-
dus Paleke aan het klooster Bethlehem bij
Doetinchem, LVII l (1959) 40; schuttersgilden,
Oude (St. Jan) en de Jonge schutters en het
in 1905 opgerichte St. Andreasgilde, XLVII
(1944) 117-121; Latijnse school, LXVIII
(1974/75) 240-281 passim; LXVII (1973) 114;
geschil gem. Z. met de dorpspolder Babbe-
rich ca. 1843-1847, XLIX (1949) 149-162 pas-
sim; grafzerken in de R. K. kerk van het echt-
paar Spiering-Smulling, enkele kerkschatten

mogelijk afkomstig uit de slotkapel van Lo-
bith, LX (1961) 155,156; afbraak van het huis
De Doelen, instorting van het torentje daar-
van, LIX (1960) XVI; voltooiing restauratie van
de 16e eeuwse torenmolen, LXVI (1972)
XXXV.

Zeyst, geslacht Van,
genealogische gegevens, LUI (1953) 28.

Zezincx, Henrix,
rentmeester van Zutphen, LXV (1971) 64.

Ziekten.
Zie: Epidemieën.

Zieuwent, boekaank.:
L.J. van der Heyden, De parochies LJchten-
voorde-Harreveld-Zieuwent, XLIII (1940) 344,
345.

Zijdecultuur,
in de 18e en 19e eeuw zijdewinning op het
landgoed Empe, LXII (1965/67) 213.

Zijpenberg, de,
landgoed onder De Steeg, Lll (1952) 16.

Zijpendaal,
landgoed bij Arnhem, ontginningen in de 19ë
eeuw door D.W.G.J.H. baron Brantsen van de
Zijp en door zijn zoon, W.G. baron Brantsen,
LXXIV(1983)117-123.

Zilveren Spyker,
bij Arnhem, na de dood van hertog Karel in
bezit gekomen van Steven van Ruytenborch,
in 1545 werd de Gelderse kanselier, Joost van
Sasbout, met dit goed beleend, L (1950) 28,
29.

Zimmers, Wouter,
stadsverver, glazenier, ziekentrooster en
dichter te Arnhem, zijn dichtkunst en houding
aangaande de Plooierijen, XLV (1942)
119-130.

Zoeten, kerspel, hoge heerlijkheid,
jurisdictie, LVII (1958) 18,21,22.

Zoelen, Klaarbank,
samenstelling gericht, rechtspraak, LVIII
(1959) 129-140 passim.

Zoelen,
vondsten uit de Ijzertijd, Romeinse tijd en van
aardewerkscherven uit de Bronstijd, alsmede
fragmenten van glazen armbanden, LXVI
(1972) XUII.XLV.

Zoelmond,
korte historische notities over Z. door Aernout
van Buchell, LXII (1965/67) 264,265; meent-
gronden, geërfdenorganisatie, rechterlijk
bestuur, XLIX (1949) 163-204 passim; in de
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Ned. Herv. kerk vondst van sarcofaagdeksels
en 17e eeuwse graftegels, LUI (1953) XXIX.

Zon, Rutgervan,
eerste rector van het convent St. Hieronymus-
berg te Hulsbergen, LXVIII (1974/75) 196.

Zuilichem,
schepenbank vanaf 1335; leenbrief voor het
huis en gericht Z.. LXX (1978/79) 6-28 passim.

Zutphen, stad,
datering stadsrechtprivilege van 1190-1191,
LXXIV (1983) 42-44; opgraving op het plein
van de Grote of St. Walburgskerk, onderzoek
en locatie van de palts ('s-Gravenhof), LI
(1951) 110-118. met afb.

Zutphen, stad,
een 15e eeuwse schipmolen, LXI (1962/64)
128,129; geschiedenis zeemsmolens, de
Bongarts, de Blauwe en de Nieuwe molen
(1605-1846) voornamelijk geëxploiteerd door
Doopsgezinden, XLVIII (1946) 173-180. met
afb.

Zutphen, stad,
het geslacht Van Apeldoren van de 13e tot het
begin van de 18e eeuw ald. gevestigd, LVII
(1958)131-151.

Zutphen, stad,
ernstige verwonding van Sir Philip Sidney bij
het beleg ald. In 1586, zijn laatste brief en
overlijden te Arnhem, LV (1955/56) 197-200.

Zutphen, stad,
vestingwerken en plannen voor fortificaties
ca. 1543, advies daarbij gevraagd aan Marlen
van Rossem, LUI (1953) 149-159.

Zutphen, stad,
huwelijk bij de begrafenis van een echtgenoot
ald. toch erkend (1575), L (1950) 126,127.

Zutphen, stad,
17e eeuws stucwerk in panden aan de Hout-
markt en de Kuiperstraat alsmede in het stad-
huis door J. Muirer en J. Craeckenborch, XLIX
(1949) 64-66.

Zutphen, Edelsmeedkunst,
stadszilver Z. 225-231; geschenken door Z.
aangeboden, 228,230,231,236,237; kerkzilver
vervaardigd te Z., van Al men, 240, Borculo,
235, Doetinchem, 242, Hoog-Keppel, 243,
Lochem, 240, Vorden, 235, Warnsveld, 240,
Zutphen, 235,238,241,242; schutterszilver
vervaardigd te Z., van Ampsen, 232,233,
Borculo, 235, Bronkhorst, 232, Brummen,
232,233, Doetinchem, 235, Vierakker (Gem.
Warnsveld), 232,233; zilvermerken, 243-245;

jaarletters, 245-247; meestertekens, 247,248;
goudsmidsgilde, 248-253; index zilversme-
den, 257,258; lijst van bekende zilverstukken,
258-263, UV (1954) 223-263. met afb.; ge-
schenken van en aan de stad Z. van begin
15e tot in de 18e eeuw, LUI (1953) 161-1.95.

Zutphen, stad,
de drie St. Antoniusgilden ald., XLIII (1940)
179-231.

Zutphen, stad,
het Collegium musicum ald. begin 17e eeuw,
LXXII (1981) 82,83.

Zutphen, stad,
varia 16e-18e eeuw o.a. over diaconie, medi-
sche toestanden, diefstal in de librije, poort-
klokje, maatregelen tegen de pest, postge-
schiedenis, verkoop torenklok, verkeersvoor-
schriften, patriottentijd, LIV (1954) 291-312.

Zutphen, stad,
de wederdopers ald. en de aanhangers der
Reformatie ca. 1540, de houding van de ma-
gistraat, LXXI (1980) 62-64,72,73.

Zutphen, stad,
sociaal-economische ontwikkeling, levens-
standaard en stedelijke economie in de 15e
en 16e eeuw, prijzen en lonen tot 1500, 5-12;
ontwikkeling koopkracht tot 1500, 12-18;
prijzen en lonen vanaf 1483,18-20; ontwikke-
ling koopkracht vanaf 1483, 20-26; handel en
verkeer, 29-34; productie en consumptie,
34-37, 5 tabellen, 6 grafieken, LXXII (1981)
1-45. met afb.

Zutphen, stad,
het optreden der gemeenslieden te Z.
1538-1543 en de personen, die daarbij be-
trokken zijn geweest naar de memorie van
burgemeester Johan van Voorthuisen, LXV
(1971)39-83. met afb.

Zutphen, stad,
ontdekking van een geval van oplichting in
1720 aangaande het collecteren voor de
wederopbouw van de afgebrande kerk van
Rehebourg (Hannover)?, LXI 11 (1968/69)
118-120. met afb.

Zutphen, stad,
gevangenneming in 1795 en 1797 van Johan-
na Magdalena Catharina Judfth van Dorth van
Harreveld en haar ontvluchting uit de gevan-
genis van het stadhuis te Z. In 1798, UI
(1952)170-182. met afb.

Zutphen, stad,
feestelijkheden bij de planting van vrijheids-
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bomen in 1795, 1797 en 1798, 241-243; op-
richting van een Comité van Algemene Waak-
zaamheid en Toezicht, 244; vieringen van de
totstandkoming van het Haagse tractaat van
1795 en van de eerste staatsregeling van
1798, 244-250, XLVIII (1946) 241-250.

Zutphen, stad,
korte schets van het leven van adel en stede-
lijke regentenfamilies eind 18e, begin 19e
eeuw, het ontstaan van genootschappen en
van het gezelschap dames vergaderend on-
der de naam "Koffij-Patrouille", LXVI (1972)
237-249. met afb.

Zutphen, Onderwijs,
de maatschappelijke herkomst van studenten
en promovendi aan de hogeschool te Harder-
wijk afkomstig uit de stad Z., LXXII (1981)
133-135.

Zutphen,
de Latijnse school begin 17e eeuw, de in
1611 benoemde rector dr Marcelis Francken,
de godsdiensttroebelen te dien tijde, LXXII
(1981) 69-98; Latijnse school, veranderd in
gymnasium in 1840, LXVII (1973) 114,118,
119; LXVIII (1974/75) 240-281 passim.

Zutphen, stad,
pogingen tot oprichting van een veeartsenij-
school (1805-1813), LXX (1978/79) 97-139.

Zutphen, Raadkamer, Hof van Justitie,
ingesteld door Karel de Stoute in 1473, func-
tionarissen, politiek-administratieve en justi-
tiële werkzaamheden, vestiging op het 's-Gra-
venhof, LVI (1957) 75-82; vondst in het oudar-
chief van de gem. Doesburg van het origineel
exemplaar van de ordinantie van 1474 voor
de "Governancy ind Raid" te Z., vermelding
van correcties door vergelijking van het af-
schrift met het origineel, aanvulling op XXVI
(1933) 27-33, XLVI (1943) 46-48.

Zutphen,
proces van de stad Z. voor het Hof (Raadka-
mer) te Arnhem tegen de hertogin-weduwe
Catharina van Kleef, hertogin van Gelre, de
zaak werd overgebracht naar Mechelen, we-
gens de dood der hertogin (1476) niet tot een
einde gebracht, LVI (1957) 71.

Zutphen,
proces voor het Hof (Raadkamer) te Z. tussen
Joerden van der Hanewick en het convent
van Ysendoorn te Z. ca. 1475, LVI (1957) 80.

Zutphen,
een erfhuisproces in 1490 tussen de erfgena-

men van Jacob van Hackfort, ridder, overl.
1488, en die van zijn echtgenote, Lutgart van
Raesfelt, overl. 1488/89, stamtafels van de
geslachten Hackfort en Raesfelt, LXVI (1972)
197-214.

Zutphen,
scherprechters ald. vanaf het midden der 15e
eeuw, Lll (1952) 143-169.

Zutphen, Leengericht,
rechtspraak Gelders leengericht onder de
eikeboom op het 's-Gravenhof, LXI (1962/64)
280.

Zutphen, Schepengericht,
samenstelling van het gericht, jurisdictie,

Zutphen, Kerken,
geschil over de toewijzing der Grote of
St. Walburgskerk, Broederenkerk en de
Nieuwstadskerk aan Hervormden en Rooms-
Katholieken in 1798, opgave van het aantal
leden van Hervormden, Katholieken, Luther-
sen, Doopsgezinden en Joden, 4 plannen tot
oplossing van het geschil, in 1809 toewijzing
van de Nieuwstadskerk aan de Rooms-Katho-
lieken, L (1950) 101-114.

Zutphen, Broederenkerk,
beschrijving van grafzerken, index., XLIII
(1940)299-319. met afb.

Zutphen, Grote of St. Walburgskerk,
geschil in 1298/99 tussen graaf Reinald l en
het kapittel van de St. Walburgskerk over de
collatie van de proosdij en de kapittelpreben-
den, LXIII (1968/69) 31-37; de organist van
hertog Karel van Gelre, Antoin Ridler, beveelt
de stad Z. de orgelmaker Jan Kobelentz aan
voor de bouw van een nieuw orgel in de kerk.
Dit heeft waarschijnlijk niet geleid tot de bouw
van een orgel, LXXI (1980) 214-216; geschil
over de toewijzing van het gebouw aan
Rooms-Katholieken of Hervormden in 1798, L
(1950) 101-114; wangedrag van een stadsor-
ganist begin 18e eeuw, LUI (1953) 196-200.

Zutphen, Dominicanenklooster,
stichting in 1293 door Margaretha van Vlaan-
deren, echtgen. van Reinald l, graaf van Gel-
re, LXIX (1976/77) 38.

Zutphen, Franciscanenklooster,
in 1529 verkrijgen de Franciscanen van het
klooster Galilea geld van de stad om brood te
kopen, LXXII (1981) 25. met afb.

Zutphen, Burgerweeshuis,
in 1564 gesticht in een huis bij het 's-Graven-
hof. Een gebouw daartoe behorend werd in
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1567 eveneens voor dit doel afgestaan door
koning Philips II, verplaatsing weeshuis in
1663 naar het voormalig Vrouwenconvent
Rondeel. Verkoop oude gebouw aan G.B. von
Pelnitz (Pöllnitz), daarna overgegaan op de
geslachten Ten Broeck, Valck, Van Heecke-
ren tot Waliën, Van Braam Houckgeest, Van
Löben Sels, Langenberg, Van de Kasteele,
LVII (1958) 223-231. met afb.

Zutphen,
restauratie van een memorie-paneel uit ca.
1540, toegeschreven aan Jan van Scorel, in
bezit van het Stedelijk Museum, LXIV (1970)
XXI. met afb.; lijsten van gespaarde en tijdens
de Tweede Wereldoorlog verloren gegane
voorwerpen van het museum, afkomstig uit
de Graafschap, Elspeet en Steenwijk, XLVIII
(1946) XLVIII-XLVI. Zie ook: Genootschappen.

Zutphen, boekaank.:
H.H. Kiezebrink, Wandeling door de St. Wal-
burgskerk teZ., LXI (1962/64) 358.

Zutphen, boekaank.:
M.M. Doornink-Hoogenraad, W. Zondervan,
Het oud-archief van de gemeente Zutphen.
Derde stuk: regestenlijsten van brieven, in-
dex, LXXIII (1982) 181-184.

Zutphen, boekaank.:
M.M. Doornink-Hoogenraad, Th. Rothfusz,
G. van Herwijnen, C. van de Kieft, Historische
stedenatlas van Nederland; afl. 3 Zutfen,
LXXV(1984) 176,177.

Zutphen, boekaank.:
H.J. Leloux, F.W.J. Scholten, Het Zutphens
Liedboek; ms. Weimar, oct. 146, LXXVI (1985)
185,186.

Zutphen, boekaank.:
M.M. Doornink-Hoogenraad, De Proosdij te
Zutphen. De Walburg Reeks, dl. IX, LXIX
(1976/77)281.

Zutphen, graafschap,
opsporing naar en onderzoek van overblijf-
selen van de oude smeedijzerindustrie, LXIV
(1970) 25.

Zutphen, graafschap,
afschaffing drostendiensten, LV (1955/56) 78.

Zutphen, graafschap,
geschiedenis van nederzettingen tot 1500,
bodemgesteldheid, oorspronkelijke bewo-
ners, archeologische vondsten, opgravingen,
29-37; cultuurinvloeden, 38,39,51; horigheid,
52-55; functies van hoven, 60-65; nederzet-
tingsperioden, ontginningsvormen, boerderij-

en plaatsnamen, 40-61; bezittingen van kloos-
ters, kapittels en proosdijen, 62; loop van de
grens tussen de bisdommen Utrecht en Mun-
ster, 45-47; marken (maatschappen), 66-76,
XLVIII (1946) 28-82. met afb.

Zutphen, graafschap,
uitingen van afwijkend kerkelijk-godsdienstig
gedrag (ketterij) ald. in de beginfase van de
vroege Reformatie, ca. 1520-1543, LXXI
(1980)51-80. met afb.

Zutphen, graafschap,
het Appellationsgericht en zijn voorgeschie-
denis, het Zutphense heimaal als klaring
(1372-1493), 107-112; de herziening van het
Zutphense landrecht en de wederinvoering
van het appel, 112-117; het Appellationsge-
richt van het graafschap Z. in werking tot
1676, 117-124, LXVI (1972) 107-124.

Zutphen, graafschap (of kwartier) van Z.,
opkomst en groei daarvan in de loop der
eeuwen, het rechterlijk bestel, LXI (1962/64)
77-91; het rechterlijk bestel ald. buiten de
daarin gelegen hoge heerlijkheden, uitoefe-
ning van de criminele justitie met name in de
stad en het schoutambt Zutphen, Doesburg,
Doetinchem, Groenlo, Lochem, LXI l (1965/67)
61-79.

Zutphen, kwartier van,
inwonersaantal in 1747 en 1782, LXI l
(1965/67) 80; een memorie van ca. 1672/73
voor koning Lodewijk XIV over de financiële
toestand in het kwartier van Z., 3 bijl. met een
specificatie van inkomsten en uitgaven van dit
kwartier en het saldo en verwachte inkomsten
voor de koning, LXXI (1980) 110-125. met afb.

Zutphen, kwartier van, boekaank.:
E. Zandstra, W. van Heusden, D.J.G. Buur-
man, Het Kwartier van Zutphen. Gelderse
Kastelen. Gelderse Bloem IV, LIX (1960) 233,
234.

Zutphen, scholtambt,
opgave in 1555 van pastorieën, vicarieën en
kosterieën van de 5 kerspelkerken, LXI
(1962/64) 211,212.

Zutphen, Ch rist off el van,
bedienaarvan de wederdoop, LXXI (1980) 63.

Zutphen, Jacobus Constantinus van,
schout van Beesd en Rhenoy, genealogische
gegevens, familiewapen, verhaal van ca. 1815
over zijn wederwaardigheden tijdens de pa-
triottentijd en zijn betrekkingen met de latere
koning Willem l, XLVIII (1946) 223-240.
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Zuuk, kerspel Epe,
verkoop tienden door Jacob van Apeldoren,
LVII (1958) 146.

Zuylen van Nijeveld, Willem Stevensz. van,
beleend met het halve goed Over die Vechte,
LVII (1958) 156.

Zuylen van Nijevelt van de Ehze, Arnoud van,
erfmarkerichter van de marken Almen en
Harfsen, XLII (1939) 131.

Zuylen van Nijevelt van de Ehze, mr Jacob
Pieter Pompejus van,

erfmarkerichter van de marken Almen en
Harfsen, XLII (1939) 132.

Zuyren, Peter van,
abt van de abdij Mariënweerd onder Beesd,
opdrachtgever tot het vervaardigen van klok-
ken voor de abdij, alsmede van 2 orgels en
het verwerven van een kostbare inventaris,
zijn grafzerk, LVI (1957) 184,189,192-194. met
afb.

Zwieten, Dirckvan,
secretaris Gelderse Raadkamer te Arnhem,
LVI (1957) 61.

Zwieten, mr Willem van,
raadsheer van de Gelderse Raadkamer te
Arnhem, ontvanger der exploten van het Hof,
LVI (1957) 54-98 passim.

Zwol, Gerhard van,
richter van Lienden, LIX (1960) 42,43,45.

Zwolle,
Regulierenklooster van St. Maria in Bethle-
hem te Zwolle heeft een voorname rol ge-
speeld bij de vorming van de kloostervereni-
ging van Nuis (Neusz) bij Keulen. Het was een
dochterinstelling van het klooster Bethlehem
bij Doetinchem, LXIV (1970) 90-93.

Zwolle, buurschap onder Groenlo,
het goed Oostendorp, fonds voor de memo-
riestichting van Godschalk van Varsseveld,
LVIII (1959) 26-75 passim.
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Alvema, buurschap onder Wijchen,
aardewerkscherven, waarschijnlijk Midden
Neolithicum, LXXVII (1986) 142.

Amsterdam, Oude kerk,
grafzerk (1610) ald. van Geertruid van Steen-
bergen, echtgenote van Adolf van Gelre, LVI
(1957) 198.

Andelst,
één der pijlers van het voor restauratie in
aanmerking komende hek van het voormalige
huis Andelst, LXVI (1972) XXXIII; schaal van
aardewerk, mogelijk uit de Ijzertijd, LXV
(1971) teg. XXII.

Angerlo,
hoge pot en een klein bakje Ijzertijd, LXVI
(1972)XLIX.

Angerlo, Ned. Herv. kerk,
bronzen kandelaar gevonden tijdens de op-
graving in de kerk; kapiteel in de N.O. travee
(torentravee) van de zijbeuk; noordmuur van
het schip der kerk, fundamenten van het bin-
nen het Gotische koor ontgraven Romaanse
absidiale koor; ruïne (1945); LI (1951) tussen
120 en 121; tekening plattegrond der kerk, LI
(1951) 10.

Antwerpen,
aftocht van de Geldersen voor A., 1542, LVI 11
(1959) teg. 197.

Apeldoorn.
Zie: Kaarten.

Appeltern, huis,
gravure uit 1732, LX (1961) teg. 213.

Archem, huis onder Ommen,
de kleine kamer met de tafelklok van Ruem-
pol op de schoorsteenmantel, LXXIII (1982)
80.

Arnhem,
de tweede naoorlogse restauratie (na 1973)
van de Grote of St. Eusebiuskerk, LXXIV
(1983) 202; restauratie portierswoningen van
het park Sonsbeek, LXXIV (1983) 198; het
verwoeste stadshart in 1945, LXXIV (1983)
190; de Bolkstoren aan de Langstraat, in
1944/45 zwaar beschadigd, later afgebroken,
LXXIV (1983) 192; park Sonsbeek, LXXIV
(1983) 194; Motorrijwielenfabriek Kaptein, ca.
1955, LXXIV (1983) 184; de N.V. Hollandsche
Metallurgische Bedrijven, alias "de Holmetal",
alias "de Billiton", het gieten van tin ca. 1955,
LXXIV (1983) 180; AKU, garenlaboratorium,
ca. 1955, LXXIV (1983) 176; de Nieuwe Ha-
ven, aangelegd ca. 1920, LXXIV (1983) 172;

Broodfabriek Ceres aan de Westervoortse-
dijk, ca. 1925, LXXIV (1983) 168; Arnhemse
Stoomsleephelling-Maatschappij, de tewater-
lating van het stoomschip Prima II, gebouwd
voor een rederij in Bergen (Noorwegen),
1916, LXXIV (1983) 164; fabriekscomplex met
o.a. de Arnhemse Passement- en Bandfabriek
bij de Frombergstraat, LXXIV (1983) 158;
reclame voor de rijtuigfabriek van Veth, opge-
richt in 1840, LXXIV (1983) 158; Bierbrouwerij
A. van Pernis aan de Prinsessestraat, ca.
1910, LXXIV (1983) 160; spoorwegemplace-
ment en station, ca. 1875, LXXIV (1983) 148.

Arnhem,
koetsier en knecht van de familie Quintus, die
het huis "De Raaphorst" aan de Velperweg
bewoonde, 1897, LXXIV (1983) 144; de Jans-
singels, ca. 1930, LXXIV (1983) 152; bouwte-
kening voor het huis van F.G. Staatskin baron
van Brakell tot den Brakell aan de Velperbin-
nensingel, 1854, LXXIV (1983) 136; plan voor
arbeiderswoningen in Klarendal, 1895, LXXIV
(1983) 138; het Land van de Markt, eind 19e
eeuw, LXXIV (1983) 140.

Arnhem,
uitvergroting van een houtsnede met afbeel-
ding van de stad Arnhem (1614), LXXIV
(1983) 76; het huis "De Crabbe" in de Bak-
kerstraat nr. 17 in de huidige toestand. Hier
woonden van 1735-1868 achtereenvolgens
de drukkers c.q. boekverkopers Gideon en
zijn zoon Louis de Gast, Paulus Nijhoff, zijn
zoon Isaac Anne en diens zoon Paulus, LXXIV
(1983) 81; kopergravure uit 1792 met het huis
"De Klok" naast het waaggebouw en het be-
lendende pand "Bij de Pomp" in de Turfstraat,
in welke de drukker Jacob Nijhoff resp. vanaf
1766 en 1788 gevestigd was, LXXIV (1983)
83.

Arnhem,
verbranding van de Post van den Neder-Rhijn
door de beul op het schavot voor het, in 1830
afgebroken, oude stadhuis aan de markt,
LXXII (1981) 193; foto van de Rijnkade te A.
(1864) met aan de overzijde van de Rijn het
steenfabriekcomplex van J. Verwaayen, LXX
(1978/79) 157; markt en gouverneurshuis,
daguerreotypen, 1852, LXIX (1976/77) 229,
230; gezicht op A. en Hoog-Elten, gezien
vanuit het noordwesten, aquarel door Hendrik
Hoogere, LXVI (1972) 179.
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Arnhem,
leenrichterszetel, 1786, LXVI (1972) 79; pand
Grote Oord 2, LXII (1965/67) XXXII; de Blijk,
sepfetek. door P. van Cuyk, 1767, LIX (1960)
teg. 179; vondst Pingsdorfpotje met sieraden
en munten, LI (1951) tussen 120 en 121; graf-
kruis in het gemeentemuseum, XLIII (1940)
329; gezicht op de stad (1703) in de dichtbun-
del van Wolter Zimmer, XLI (1938) teg. 148.

Arnhem, Gemeentehuis, Openbare Bibliotheek,
het achtergebouw (1855), alsmede een plat-
tegrond van een gedeelte van dat gebouw,
waar de O.B. in 1856 werd gevestigd, XLI
(1938) teg. 186; 2 pentekeningen van het
gemeentehuis (Duivelshuis) van ca. 1880 met
de toegang tot de O.B., XLI (1938) 91; 2 plat-
tegronden van het achtergebouw van en het
ontwerp voor een aanbouw tegen het ge-
meentehuis voor de O.B. te A. (1855, 1872),
XLI (1938) 88; 2 plattegronden van het achter-
gebouw van het gemeentehuis, behorend bij
de plannen tot verbouwing en verhuizing van
de O.B. in 1894/95, XLI (1938) 115.

Arnhem, Openbare Bibliotheek, Mariënburg-
straat,

afb. van de trap naar de magazijnen en een
kastje (1802) met de atlas van Blaeu, XLI
(1938) teg. 123; afb. van de magazijnen, XLI
(1938) teg. 122; afb. van de voorgevel, XLI
(1938) teg. 25, teg. 118; afb. achtergevel en
de oude leeszaal, XLI (1938) teg. 119.

Arnhem, Grote of St. Eusebiuskerk,
tekens en merken op grafzerken en memorie-
stenen, XUI (1939) 261,301,345; grafmonu-
ment van Karel van Egmond, hertog van Gel-
re, LXI (1960) tussen 150 en 151.

Arnhem, St. Janskerk,
tekening van de grafzerk van Walraven van
Meurs met wapenafbeeldingen, LXVI (1972)
95.

Arnhem.
Zie ook: Kaarten; Ontginningen; Gelders
Spyker; Dullert-Spyker.

Asperden (Dld.).
Zie: 's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij
Goch.
Assel, buurschap bij Apeldoorn,

ijzerkuilen, LXI 11 (1968/69) teg. 20.
Baer, kasteel,
tekening van het kasteel in 1404, mogelijk
door W. van Angerlo (18e eeuw), LXVI (1972)
99; tekening van het kasteel, detail van een

copie van een kaart uit de 17e eeuw, LXVI
(1972) 96.

Baksteenindustrie,
Schoolwandplaat: de steenbakker, LXX
(1978/79) 149; steenvormmachine vervaar-
digd door de firma Aberson in Olst, LXX
(1978/79) 151; stoomlokomobiel van 6 p.k. tot
aandrijving van steenvormmachines, LXX
(1978/79) 153.

Balgoij, voormalig kasteel,
plattegrond, XLVII (1944) 27; fragmenten van
opgegraven funderingen en vondsten, XLVII
(1944) teg. 22, teg. 23, teg. 24, 29,31; recon-
structie afvalkoker, XLVII (1944) 32; overblijf-
selen van het huis B., XLVII (1944) teg. 21.

Balgoij.
Zie ook: Kaarten.

Beekbergen,
archeologische vondsten bij een slakken-
hoop (ijzerindustrie) in het Spelderholt, LXI 11
(1968/69) teg. 21; leembedding bij B. (ijzerin-
dustrie), LVI (1957) 23.

Beesd,
de Voorstraat met de Ned. Herv. kerk en het
raadhuis in de 18e eeuw, LX (1961) teg. 231.

Belmonte, huis onder Wageningen,
3 afb., een gezicht op de westzijde en oostzij-
de van het huis, alsmede op de koepel, Lll
(1952) tussen 108 en 109.

Bennekom,
6 afb. profiel van een tumulus, een meerperio-
denheuvel en 2 klokbekers uit een tumulus,
U V (1954) tussen 24 en 25.

Bennekom.
Zie ook: Kaarten; Hoekelum, huis.

Berchen, Willem van.
Zie: Facsimiles.

Bergh, huis,
schilderij ald. voorstellende de muntmeester
Clemens van Eembrugge en zijn gezellen, ca;
1580, LXVIII (1974/75) XXXII; haardplaat,
vervaardigd door de "Olde Hut" te Ulft, LV
(1955/56) teg. 102; gezicht op de kerk en het
huis B., XLI (1938) 241.

Bethlehem of Bielheim, klooster bij Doetin-
chem.

Zie: Kaarten.
Beusichem,

restauratieplan van het Heerenlogement, LXIV
(1970) teg. XVIII.

Bloemen,
Gelderse roos, Vibumum opulus, LXVI (1972)
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26; mispelbloem (Gelderse bloem), LXVI
(1972) 25.

Boeken, Openbare Bibliotheek,
ex-libris op satijn in de boeken van de schen-
king Tulleken in de O.B. te Arnhem, XU (1938)
teg. 129; perkamenten band van een stads-
boek (1606), XLI (1938) teg. 42; 2 boekban-
den van de schenking Tulleken, XU (1938)
teg. 46; perkamenten band van de bibliotheek
der provincie, alsmede een afb. uit de Hortus
Floridus (1614), XU (1938) teg. 43; eigen-
domsbewijs in no. 14 van de lijst der incuna-
belen, XLI (1938) teg. 129.

Boekstempels,
van de provincie Gld., de stad Arnhem, het
genootschap "Prodesse Conamur", de Open-
bare Bibliotheek en de "Regtsgeleerde" Biblio-
theek, XU (1938) teg. 34.

Bommelerwaard.
Zie: Kaarten.

Boschlust, huis,
onder Neerbosch, LX (1961) teg. 212.

Breedeweg, buurschap onder G roesbeek,
bijl van amfiboliet, LXVI (1972) XU.

Bronkhorst,
schutterszilver, UV (1954) tussen 232 en 233.

Bronkhorst, Johannes van, proost van Eist.
Zie: Zegels.

Bulckesteyn, kasteel,
te Deil in 1750, XLII (1939) teg. 61; restant van
het poortgebouw in 1938, XUI (1939) teg. 67.

Buren,
6 fragmenten van 5 vuurstenen sikkels,
LXXVIII (1987) 209; aardewerkscherven uit de
Bronstijd en een benen bijl met steelgat,
LXXVII (1986) 143.

Cannenburg, de, kasteel bij Vaassen,
afb. tussen ca. 16e en 17e eeuw, LXX
(1978/79) 57; een gedeelte van de kelders,
LXX (1978/79) 66.

Catharina van Kleef, hertogin van Gelre,
haar gebedenboek, LVII (1958) tussen 202 en
203. Zie ook: Wapens.

Crayesteyn, huis bij Tricht,
tekening van het huis in 1728, XLVII (1944)
teg. 41; ets naar J. de Beyer, XLVII (1944) 51;
poortgebouw, XLVII (1944) teg. 61; situatiete-
kening, XLVII (1944) 62.

Culemborg,
huis Tusculum of de Bol, LXI (1962/64) teg.
XL; het dichten van de doorbraak in de Lek-
dijk aan het Spoel beneden C. in 1795, Uil

(1953) teg. 215; prijsband van de Latijnse
school in 1845 uitgereikt aan A.J. Beltjes, LUI
(1953) teg. 113.

Culemborg, Edelsmeedkunst,
zilveren bodeteken van het St. Nicolaas- of
Coopmansgilde, 1643, XUX (1949) teg. 80;
kerkelijk wapen en zilvermerken op kerkzllver,
XUX (1949) 87; 2 zilveren avondmaalsbekers
uit 1606, XUX (1949) teg. 92; 2 zilveren
avondmaalskannen en 2 lekbordjes uit 1654
vervaardigd door H. Step, 1 zilveren avond-
maalsschotel uit 1689 door P. Beumer, XUX
(1949) tussen 92 en 93.

Culemborg, Grote of St. Barbarakerk,
tekens en merken op grafzerken, XLV (1942)
143,177.

Culemborg.
Zie ook: Kaarten.

Daguerreotypie,
voorbeelden daarvan, LXIX (1976/77) 219-230
passim. Zie ook: Portretten; Arnhem.

Deelerwoud,
vondst ijzeren voorwerpen opgegraven bij het
Schooiersgat en een randfragment van Pings-
dorfer aardewerk, LI (1951) tussen 120 en
121.

Deil.
Zie: Bulckesteyn, kasteel.

Derft,
luidklok van de Oude Kerk, gegoten door
Hendrik van Trier, 1570, LX (1961) teg. 37.

Deventer,
schets van de grafzerk in de Minderbroede-
ren kerk van hertogin Eleonora van Gelre,
dochter van Eduard II, koning van Engeland,
LV1 (1957) XXVI. Zie ook; Gedenkpenningen;
Kaarten.

Dieren,
achterzijde huis van dr Herman Thorbecke,
LXXIII (1982) 112; tekening voorzijde van het
doktershuis op de Dierense enk, LXXIII (1982)
106; haven met veerhuls, dr Herman Thorbec-
ke begon zijn praktijk in een woning naast het
veerhuis, LXXIII (1982) 104.

Doesburg, Grote of St. Maartenskerk,
tekens en merken op grafzerken en memorie-
stenen, XLI (1938) 279,289,299,309,325,339,
351.

Doetinchem,
restant van de wal nabij het klooster Bethle-
hem, gegraven in de periode 1207-1218 en
genoemd als grens in de ongedateerde versie
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van de getuigenverklaring van gravin-weduwe
Hichardis, abdis van de Munsterabdij te Roer-
mond, LXXVIII (1987) 18.

Doetinchem, Grote of St. Catharinakerk,
tekens en merken op grafzerken, XLVII (1944)
177.

Doetinchem,
Zie ook: Kaarten; Zegels; de Slangenburg,
kasteel.

Doornenburg, kasteel,
vondsten van aardewerk en glas in de kas-
teelgracht, XLIV (1941) teg. 186, teg. 187,
187.

Doornspijk.
Zie: Zegels.

Doorwerth, kasteel,
plattegrond, LI (1951) 15.

Drempt, Ned. Herv. kerk,
verschillende vondsten, U (1951) tussen 120
en 121.

Dreumel,
restanten van een aardewerken pot met cre-
matie, LXXVII (1986) 144.

Drie, buurschap onder Ermelo,
klokbeker, LXIV (1970) tussen XXVIII en XXIX;
potbeker en de wijze van plaatsing ervan
aangetroffen op de vindplaats, LXIV (1970)
tussen XXVIII en XXIX.

Driel,
kruik, 1ste eeuw na Chr. met inscriptie, LXIV
(1970) teg. XLI.

Drumpt,
een gladwandige grijs gesmoorde knikpot en
een ruwwandige grijs gesmoorde kookpot,
LXXVII (1986) 152.

Druten,
gem van comalijn, LXVI (1972) L; geëmailleer-
de schipbula van brons, LXVI (1972) XLIX;
pand met Gelderse topgevel, LXII (1965/67)
teg. XXXIII; het Witte Huis, LXI (1962/64) tus-
sen XL en XLI.

Duistervoorde, huis te Twello,
2 tekeningen door F. Berkhuys (1717) en
J. de Beyer (1744), LVII (1958) teg. 154.

Dullert-Spyker,
te Arnhem in de 19e eeuw, LXIV (1970) tussen
120 en 121.

Eberbach,
plattegrond van het Cisterciënzerklooster,
LXII (1965/67) teg. 27.

Echteld,
fragmenten van een koperen ketel (1ste-2e

eeuw na Chr.), LXXVIII (1987) 211.
Ede,

opgraving urnenveld op de Zuid-Ginkel, LXV
(1971) teg. XV; gerestaureerde tumuli op de
Drieberg, LXIV (1970) tussen XXXII en XXXIII.
Zie ook: Kaarten.

Edelsmeedkunst,
2 afb. van een 15e eeuwse miskelk met het
wapen van Catharina van Kleef, hertogin van
Gelre, LX (1961) tussen 148 en 149. Zie ook:
Culemborg; Zutphen.

Eembrugge, Clemens van,
muntmeester. Zie: Bergh, huis.

Eerbeek.
Zie: Kaarten.

Eimeren, buurschap onder Eist,
2 bronzen hielbijlen, LXV (1971) tussen XIV en
XV.

Elburg, Grote of St. Nicolaaskerk,
tekens op grafzerken, graftombes, XLIX
(1949)325,331.

Eleonora,
ook Alianora genoemd, hertogin van Gelre,
haar grafzerk in de Minderbroederenkerk te
Deventer, LVI (1957) XXVI.

Ellecom,
grafkruis 16e eeuw bij de Ned. Herv. kerk, LI
(1951) tussen 120 en 121.

Ellecom, Ned. Herv. kerk,
westelijk gedeelte van het oost-west-profiel
van een muur aan de noordzijde, LI (1951)
tussen 120 en 121; gedeelte van de oostmuur
van het afgebroken schip van de Romaanse
kerk, U (1951) tussen 120 en 121; oost-west-
profiel van de muur in de noordelijke helft van
het schip, LI (1951) tussen 120 en 121; platte-
grond, LI (1951) 18; tekening grafkelder, 15e
eeuw, LI (1951) 2.

Elspeet,
potbeker en de wijze van plaatsing ervan
aangetroffen op de vindplaats, LXIV (1970)
teg. XXXII.

Eist,
bronzen beslagstuk (Karolingische tijd),
LXXVIII (1987) 218.

Eist, Grote of St. Werenfriedskerk,
maquette van een reconstructie van de twee-
de grote Romeinse tempel; Gotische kapite-
len uit de kerk, die bij de restauratie niet ge-
bruikt konden worden; steen van Baldericus
vóór de verwoesting van de kerk; steen van
Baldericus in huidige toestand; kalkstenen
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Romeins kapiteel; Romeins kalkstenen rozet;
fundering huidige toren, LI (1951) tussen 120
en 121.

Eist, Grote of St. Werenfriedskerk,
kryptfundamenten; noordelijke van de beide
westingangen van de krypt; tufstenen muur
van de oudste middeleeuwse kerk, een
vroeg-middeleeuwse sacrofaag; fundamen-
ten noord- en oostmuur van het koor van de
versmald-rechtgesloten (devotie) kapel; ge-
deelte noordmuur van de krypt; gedeelte
noordmuur van het romaanse koor; westelijke
ante van de omgangsmuur met trap van de
grote tempel; vondst van 3 dierenschedels in
het koor van de kerk, U (1951) tussen 120 en
121.

Eist, Grote of St. Werenfriedskerk,
buitenzijde westelijke omgangsmuur van de
grote tempel; fundering van de tweede tem-
pel; binnenzijde oostelijke cellamuur grote
tempel; fundamenten grote Romeinse tem-
pel; noord-oosthoek van de cellamuren van
de grote tempel; oostelijk cellamuur van de
grote tempel; noord-westhoek van de klein-
ste, tevens de oudere Romeinse tempel;
interieur ruïne, (1945); exterieur ruïne (1945),
LI (1951) tussen 120 en 121; bouwoverzicht
en opgravingsresultaten in 1947, LI (1951) 24,
25. Zie ook: Kaarten, Zegels.

Elten.
Zie: Hoog-Elten.

Empe,
droogliggende voormalige rivierbedding van
de Oude Ussel bij E., LXII (1965/67) teg. 154.
Zie ook: Kaarten.

Empe, huis,
detail uit 1573, LXII (1965/67) teg. 186; voor-
zijde 1718, LXII (1965/67) teg. 186; voorzijde
ca. 1830, LXII (1965/67) teg. 187; achterzijde
ca. 1830, LXII (1965/67) teg. 187; voorzijde
ca. 1900, LXII (1965/67) tussen 202 en 203;
voorzijde na de verbouwing van 1906, LXII
(1965/67) tussen 202 en 203; voorzijde na de
verbouwing van 1930, LXII (1965/67) teg. 203;
achterzijde na de verbouwing van 1930, LXII
(1965/67) teg. 203; luchtfoto van huis en om-
geving, LXII (1965/67) teg. 202.

Epe.
Zie: Kaarten.

Epse.
Zie: Kaarten.

Erichem.

Zie: Kaarten.
Erkelenz.

Zie: Zegels.
Ermelo,

standvoetbeker met touwversiering, LIX
(1960) teg. XXV.

Esch, huis de E.,
te Hien, afb. huis, LX (1961) teg. 179.

Etten, Ned. Herv. kerk,
plattegrond, LI (1951) 36.

Facsimiles,
oorkonde van 21 juli 1229. Gravin-weduwe
Richardis, abdis van de Munsterabdij te Roer-
mond, verklaart als ooggetuige dat markge-
noten aan het klooster Bethlehem een bij het
klooster gelegen heuvel en grond hebben
geschonken, LXXVIII (1987) 14.

Facsimiles,
oorkonde van waarschijnlijk kort na 21 juli
1229. Gravin-weduwe Richardis, abdis van de
Munsterabdij te Roermond, verklaart als oog-
getuige, dat op verzoek van haarzelf en van
haar zoon, graaf Gerard IV, markgenoten aan
het klooster Bethlehem een stuk heuvel en
broek gegeven, LXXVIII (1987) 15.

Facsimiles,
oorkonde van 1231 (vóór 20 augustus). Wil-
brand, bisschop van Utrecht, bevestigt het
klooster Bethlehem in het bezit van een im-
muniteitsgebied en neemt het klooster met al
zijn personen en bezittingen in bescherming;
degenen die zich om godsdienstige redenen
vestigen binnen de immuniteit ontslaat hij van
alle parochieplichten, LXXVIII (1987) 22.

Facsimiles,
Harderwijkse stadsrechtoorkonde van 11 juni
1231, LXXVIII (1987) 20.

Facsimiles,
oorkonde van 1207. Hendrik II, abt van
St. Pantaleon te Keulen, verklaart het huis
Mullink verpacht te hebben aan het klooster
Bethlehem, LXXVII (1986) 8.

Facsimiles,
oorkonde van 1212. Drie door de paus gede-
legeerde rechters, waaronder de proost van
Bethlehem, bekrachtigen een scheidsrechter-
lijke uitspraak inzake een geschil tussen de
kloosters Bedburg en Zyfflich, LXXVII (1986)
14.

Facsimiles,
oorkonde van 1218. Bernard, proost van
Emmerik en aartsdiaken, bevestigt de door
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zijn voorganger Simon gesloten pachtover-
eenkomst met het klooster Bethlehem inzake
anderhalve hoeve te Gaanderen, LXXVII
(1986) 12.

Facsimiles,
oorkonde van 1211. Otto, domproost van
Utrecht, bevestigt de inhoud van een oorkon-
de van zijn voorganger, Koen raad, inzake de
betaling van zekere tienden in de parochie
Zeddam, LXXVII (1986) 10.

Facsimiles,
oorkonde van 13 juli 1250 in het archief van
's-Gravendaal of Nieuwklooster, thans in
Gaesdonk (Hassum, Kreis Kleve), LXII
(1965/67) tussen 26 en 27.

Facsimiles,
oorkonde bevattend de verheffing van de
graaf van Gelre tot hertog en van het graaf-
schap Gelre tot hertogdom 19 maart 1339,
LVIII (1959)teg. 142.

Facsimiles,
fragment van een oorkonde met onderschrift
en notarismerk van Willem van Berchen, LV
(1955/56) teg. 45.

Facsimiles,
eerste bladzijde van de Arnhemse stadsreke-
ning 1358/1359, LXXIV (1983) 51; eerste blad
van de lijst van klachten ca. 1455 tegen Johan
van der Donck, LXXVI (1985) 26; brief van de
N.S.B.-districtsleider aan mr H.P.J. Bloemers,
burgemeester van Arnhem, over een paar-
denkeuring januari 1941, LXXVIII (1987) 192;
tekst van pamfletten die op 23 februari 1945
naar de Engelse linie werden geschoten,
LXXV (1984) 156.

Facsimiles,
folio 2 van het oudste leenregister van Culem-
borg, LXXV (1984) 38; folio 55 verso van het
oudste leenregister van Culemborg, LXXV
(1984) 37.

Facsimiles,
afdruk van een houtsnede op de titelpagina
van een in 1726 door Wilhelmus Heggers
gedrukte overheidspublicatie getiteld: Water-
recht, enz., LXXIV (1983) 90; één van de eer-
ste in Arnhem gedrukte overheidspublicaties
uitgevaardigd op 13 oktober 1581, gedrukt
door Willem Janssoen van Campen, LXXIV
(1983) 74; titelpagina van een boekje (1614)
bevattende reglementen voor het leger met
een houtsnede, waarop de stad Arnhem is
afgebeeld, LXXIV (1983) 76; advertentie uit de

Arnhemse Courant van 29 augustus 1826,
LXXII (1981) 217; eerste pagina van het Staat-
kundig Dagblad van het departement van den
Boven-IJssel, LXXII (1981) 205.

Facsimiles,
illustratie van het titelblad van Marlowe's
"Tragical history of dr Faustus", 17e eeuw,
LXXII l (1982) 20; voor- en achterzijde van een
fragment van een necrologium afkomstig van
het klooster Bethlehem, LXXII l (1982) teg. 1.

Facsimiles,
de stad Zutphen verstrekt het Franciscanen-
klooster Galilea geld om brood te kopen
(1529), LXXII (1981) 25; het Zutphens brood-
zettingsregister van 1483-1553, opengesla-
gen op het jaar 1525, LXXII (1981) 19; post uit
de Zutphense stadsrekening van 1482/83,
LXXII (1981) 17; 2 bladzijden uit een memorie
voor koning Lodewijk XIV over de financiële
toestand van het kwartier van Zutphen, LXXI
(1980) 110,120; brief van hertog Karel aan mr
Wilhelm Yseren, deken van het kapittel van
St. Walburg te Zutphen, 8 mei 1525, LXXI
(1980) 60.

Facsimiles,
tekst van de horoscoop van Adolf van Eg-
mond, hertog van Gelre, manuscript te Parijs,
16e eeuw, LXX (1978/79) 36; brief van Wolter
Hegeman van 19 april 1578 aan het kwartier
van Veluwe, LXVIII (1974/75) 88; tynsrol, met
de tynsen in Putten ontvangen van
1348-1351, LXVIII (1974/75) 5.

Facsimiles,
lesrooster uit 1646 van het Atheneum te Har-
derwijk, LXIII (1968/69) teg. 101; afdruk van
leges scholae Culemborgicae van 1731, LUI
(1953) 117; bladzijde uit het A-B-C boek,
LXVII (1973) 101; benoemingsacte tot gene-
raalmajoor van Johan Carel van Dieden, heer
van Hurwenen, gegeven door tsaar Peter de
Grote, alsmede de Duitse vertaling ervan,
LXVII (1973) 79,80; titelblad van het krijgsr^
glement van Karel de Stoute, 1473, LXVI
(1972) 50.

Facsimiles,
Willem l, hertog van Gelre, voor Karel VI, ko-
ning van Frankrijk, in het kamp bij Körrenzig,
1388, op de mantel van de hertog de Gelder-
se bloemen, LXVI (1972) 34; gekweekte Gel-
derse roos (rechts) in het "Kruydtboeck" van
Lobelius 1581, links de wilde vorm, die thans
Gelderse roos genoemd wordt, LXVI (1972)
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27; titelblad van de gedrukte kroniek van
Gelre, eindigend ca. 1559, met de draak die
"Gelre" roept en een beschrijving van het
wapen met de bloemen, LXVI (1972) 15; blad-
zijde uit de kroniek van Gelre gedrukt door
Peter van Elszen te Nijmegen ca. 1546, met
het wapen van Otto Van Nassau, LXVI (1972)
14; bladzijde uit de kroniek van Gelre achter
de "Fasciculus Temporum" door Jan Velde-
naar, LXVI (1972) 13; autograaf van Willem
van Berchen in de kroniek van Ar kei, LV
(1955/56) teg. 44; fragment van p. 59 uit boek
V van de boeken der Gelderse geschiedenis-
sen door A. van de Slichtenhorst, LXVII (1973)
3.

Facsimiles,
laatste pagina van de memorie van Johan van
Voorthuisen, LXV (1971) teg. 77; 2 bladzijden
van een boekje, gebruikt voor het collecteren
tot wederopbouw van de afgebrande kerk van
Reheburg (Hannover)?, LXIII (1968/69) teg.
118; bladzijde uit het cartularium Werthinen-
se, LXII (1965/67) tussen 98 en 99; gedeelte
uit het testament van Cornelia Ceporinus
betreffende de schenking van avondmaalszil-
ver voor de Nederlandse Hervormde gemeen-
te van Kerkdriel, LXII (1965/67) tussen 258 en
259; brief van Andries van Anderlecht aan
Requesens, LXI (1962/64) teg. 140; gedrukte
brief vanuit Doesburg over de oorlogstoe-
stand te Zutphen in 1673, XLIV (1941) 63.

Facsimiles,
muziek en tekst van 1576 betreffende een
Arnhemse duivelsgeboorte, LXI (1962/64)
117; titelblad van de Tijding' met het verhaal
van een Arnhemse duivelsgeboorte, LXI
(1962/64) teg. 93; handtekeningen van leden
van het klokkengietersgeslacht Van Trier en
de klokkengieter Rutger Peckel, LX (1961)
teg. 69; laatste deel van de petitie van inwo-
ners van Ulft aan de boven-geërfden, juni
1760, LV (1955/56) 108; rekening en kwitantie
van H. Step voor de 2 zilveren avondmaals-
kannen en lekbordjes, vervaardigd voor de
Nederlandse Hervormde Gemeente te Culem-
borg, XUX (1949) teg. 81.

Facsimiles,
2 bladen van het Novum Testamentum uit
1433 in de O.B. te Arnhem, afkomstig van het
klooster Bethlehem bij Doetinchem, XLI
(1938) teg. 128; blad van een psalmboek voor
een blinde (1753) in de O.B., XLI (1938) teg.

123; eerste bladzijde van de catalogus (stads-
bibliotheek) van 1673 eveneens in de O.B. te
Arnhem, XLI (1938) teg. 42.

Flieren, buurschap onder Gendt,
fragment van een ronde schijffibula, LXXVIII
(1987) 216; fragment van een bronzen beu-
gelfibula, LXXVII (1986) 150.

Fotografie.
Zie: Daguerreotypie,

Friezen,
ornamentfriezen op klokken en vijzels ge-
bruikt door leden van het klokkengietersge-
slacht Van Trier, LX (1961) tussen 68 en 69.

Gaanderen.
Zie Kaarten.

Gameren,
kruikfragment, tweede helft 14e eeuw, LXV
(1971) teg. 7. Zie ook: Kaarten.

Gameren, kasteel,
18e eeuwse gewassen pentekening van
H. Spilman, LXV (1971) teg. 4; het in 1969 ge-
sloopte huis, (overblijfsel van het kasteel),
LXV (1971) teg. 4; kelderplattegrond en door-
sneden van het kasteel, LXV (1971) teg. 5;
geschematiseerde profielen met gracht,
muurwerk en werksleuf van het kasteel, LXV
(1971) teg. 7.

Gander, buurschap,
later het dorp Gaanderen. Zie: Kaarten.

Garderen,
foto leemschijven, leemrollen, klapperstenen,
leemballen, LVI (1957) teg. 8.

Gedenkpenningen,
geslagen n.a.v. het ontzet van Deventer en
Kampen in 1578, LXVIII (1974/75) 98; van
hertog Willem van Kleef van ca. 1540 en van
na 1543 naar een gravure bij Van Mieris "His-
tori der Nederlandse Vorsten", LXVI (1972) 56.

Geldem.
Zie: Zegels.

Gelders Spyker, te Arnhem,
in de 19e eeuw, LXI V (1970) tussen 120 en
121.

Gelre, Gelderland,
afb. van de heraut G., LIV (1954) tussen 180
en 181. Zie ook: Wapens.

Gelre, Vereniging,
2 foto's, genomen tijdens toespraken bij het
75-jarig jubileum, LXVII (1973) XXI. Zie ook:
Groepfoto's.

Gendringen,
plattegrond koor der Ned. Herv. kerk, LVI
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(1957) XXV.
Gendt (Gld),

luidklok, gegoten door Peter van Trier en
Johan Philipsen, 1638, LX (1961) teg. 37.

Gent (België),
grafmonument van Hugo II van Gent, LXII
(1965/67) tussen 26 en 27.

Gevelstenen,
gevelsteen uit 1617 met wapen van Gelre,
afkomstig van het Gelders Spyker te Arnhem,
LXIV (1970) teg. 120.

Gietelo.
Zie: Poll, huis de.

Gilden en schutterijen,
koningsplaat uit 1723 voor A. Backer van het
St. Antoniusgilde te Overasselt, LXI (1962/64)
teg. XLI; 2 afb., het draagteken van de schut-
terskoningin en de keten van de schutters-
koning van Bronkhorst, 15e eeuw, LIV (1954)
tussen 232 en 233.

Ginsheim (Dld.).
Zie: Molens.

Glasramen,
glasraam met het wapen van Gld., geschon-
ken door de Landschap in 1644 aan de kerk
van Ravenswaaij, naar een gekleurde teke-
ning uit 1786, LXVI (1972) 77.

Grafzerken, grafborden, grafmonumenten,
memoriestenen.

Zie: Amsterdam, Oude kerk; Arnhem, Grote of
St. Eusebiuskerk, St. Janskerk, Gemeentemu-
seum; Culemborg, Grote of St. Barbarakerk;
Deventer, Broederenkerk; Doesburg, Grote of
St. Maartenskerk; Doetinchem, Grote of
St. Catharinakerk; Elburg, Grote of St. Nico-
laaskerk; Gent; Harderwijk, Grote of
O.L. Vrouwekerk; Mariënweerd, huis onder
Beesd; 's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij
bij Goch; Tiel, Grote of St. Maartenskerk;
Wageningen, Grote of St. Janskerk; Zaltbom-
mel, Grote of St. Maartenskerk; Zutphen,
Broederenkerk.

's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij Goch,
2 schetsen van de westzijde van de oostvleu-
gel na verwijdering van de pleisterlaag; 2 afb.
van de bovenverdieping van de noordvleugel
van het kloostercomplex; noordvleugel kloos-
tercomplex; duiventoren; poortgebouw, beeld
van knielende non; de kansel en een houten
beeld van de kruisdragende Christus, zich
bevindend in de St. Martinuskerk te Pfalzdorf;
miskelk en kazuifel met familiewapen Kollo-

nitsch-Blaspiel zich bevindend in de St. Step-
hanuskerk te Kessel en een afb. van een
detail van de miskelk, LXXII (1965/67) tussen
26 en 27.

's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij Goch,
beeldengroep met Anna en Maria zich bevin-
dend in de St. Stephanuskerk te Kessel; vo-
tiefreliëf van de abdis Beatrix van Honseler
zich bevindend in de St. Vincentiuskerk te
Asperden; gedenktafel met namen van abdis-
sen zich bevindend in het Collegium Augus-
tianum Gaesdonk te Hassum; grafmonument
van Otto II graaf van Gelre; LXII (1965/67)
tussen 26 en 27.

's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij Goch,
buitenzijde kruisgang van de abdij; binnenzij-
de kruisgang van de abdij; oostelijke klooster-
vleugel; 2 afb. van het kloostercomplex vanuit
het noordoosten; 3 afb. van de abdij en abdij-
gebouwen vanuit het zuidwesten; grafsteen
van Elisabeth van Bimmelsberg; binnenhof
kloostercomplex met kerk en abdijgebouwen;
plattegrond van de noord- en oostvleugel van
de laatste verbouwing van de abdij; 2 gewelf-
consoles in de kruisgang van de abdij; kapge-
bint noordvleugel kloostercomplex, LXII
(1965/67) tussen 26 en 27. tekening van het
kloostercomplex, LXXII (1965/67) teg. 26. Zie
ook: Kaarten; Wapens; Zegels.

Groepfoto's,
manschappen van de Landstorm Nederland
ontvingen het Uzeren Kruis voor hun prestatie
bij de overval op boerderij De Hoeven onder
Randwijk, begin 1945, LXXV (1984) 151; uit-
deling van rantsoenen aan manschappen van
de Landstorm Nederland, begin 1945, LXXV
(1984) 152; soldaten van het peloton van ser-
geant Newman op weg naar het krijgsgevan-
genschap, begin 1945, LXXV (1984) 152.

Groepfoto's,
foto van dr E. Giltay met een groep leerlingen
van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosch-
bouwschool te Wageningen ca. 1905, LXVI 11
(1974/75) 189.

Groepfoto's, Excursies Ver. Gelre,
te Brakel, LXVIII (1974/75) XV; Byvanck, huis
onder Beek, LXII (1965/67) teg. XVI; Cuyk, bij
het gymnasium van het klooster St. Agatha,
LXI (1962/64) teg. XXXIII; kasteel de Doornen-
burg, bij de voorpoott, LXI (1962/64) teg.
XXIX; Duiven, bij het huis Loowaard, LXII
(1965/67) teg. XVI; Emmerik, 2 afb. St. Alde-
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gundiskerk, LXIII (1968/69) teg. XXXII; tussen
XXXII en XXXIII; Emmerik, bij de havezate
Borghees, LXIII (1968/69) teg. XXXII; in de
Ned. Herv. kerk te Ede, LXVI (1972) XII; Gel-
dern, LXVIII (1974/75) XI; Grave, LXI (1962/64)
teg. XXXII; bij het raadhuis en bij het Daen-
delshuis te Hattem, LXIII (1968/69) teg. XXVIII;
hotel en huis Molecaten bij Hattem, LXIII
(1968/69) tussen XXVIII en XXIX; 's-Heeren-
berg, in de Plantage van het huis Bergh bij de
Kaatsbaan, LXVI l (1973) XII; bij en in de St. Vi-
tuskerk te Hoog-Elten, LXIII (1968/69) tussen
XXXII en XXXIII; bij kasteel Horn, LXV (1971)
teg. IX; Kerkwijk, in de Ned. Hen/. Kerk, LXVIII
(1974/75) XV; Nijkerk, hofstede Ehrental, LXI
(1962/64) teg. XXVIII; Nijkerk, Ned. Herv.
Kerk, LXI (1962/64) teg. XXIX; Putten, arbore-
tum de Schovenhorst, LXVI (1972) XI.XII; te
Roermond, LXV (1971) teg. VIII; bij het slot
Rossum, LXVIIi (1974/75) XV; Thorn, LXV
(1971) teg. IX; Uddel, de Huneschans, LXVI
(1972) XI; Schloss Wissen, LXVIII (1974/75)
XI; Zeddam, bij de havezate Padevoort, LXVI l
(1973) XIII; Zevenaar, bij het huis Sevenaer,
LXII (1965/67) teg. XVII.

Groesbeek,
maalsteen (Late Ijzertijd tot de Romeinse
Tijd), LXXVIII (1987) 212.

Harderwijk,
gedenksteen uit 1708 van het Nassau-Veluws
gymnasium als herinnering aan de stads-
brand van 1503, LXVII (1973) 64.

Harderwijk, Grote of O.L. Vrouwekerk,
merken en tekens op grafzerken, L (1950)
131,143.

Harderwijk, academie te,
verlucht initiaal op de stichtingsbrief met het
wapen van Gld., 1647, LXVI (1972) 80.

Harskamp,
scherven klokbeker, LVII (1958) teg. 11; klok-
beker (Steen-Bronstijd), LVII (1958) tussen 10
en 11; 4 foto's afgraving tumulus uit de
Steen-Bronstijd, LVII (1958) teg. 3, teg.10;
plattegrond tumulus (Steen-Bronstijd), LVII
(1958) tussen 10 en 11; afgraving tumulus,
LVII (1958) teg. 2; horizontale doorsnede van
een tumulus, XLVI (1943) XXIV; 2 afb. solda-
tenbarakken in de legerplaats Harskamp en
de aankomst der troepen ald. ca. 1918,
LXXVIII (1987) 164; soldatenbarakken na het
oproer en de brand in 1918 in de legerplaats
H., LXXVIII (1987) 181.

Hassum, Kreis Kleve.
Zie: 's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij
Goch.

Hattem,
beslag vermoedelijk een onderdeel van een
zwaardgarnituur en een beslagplaat (Karolin-
gische Tijd), LXXVIII (1987) 218; 2 bronzen
schipbulae, een bronzen riemtong en een
schedepuntbeschermer (Karolingische Tijd),
LXXVIII (1987) 216.

Hazerswoude,
afb. molen 1849, LXVI (1972) 220.

Heerde,
uitspanning van de Burg in de Dellen, LXI
(1962/64) teg. 267; archeologische vondsten,
LVII (1958) teg. VIII. Zie ook: Kaarten.

Heerde, ambt van.
Zie: Kaarten.

's-Heerenberg,
gezicht op de kerk en het kasteel Bergh, XLI
(1938) 241. Zie ook: Bergh, huis.

Heerewaarden,
lanspunt uit de Karolingische periode, LXXVII
(1986) 152; voorraadvat 4e-5e eeuw na Chr.,
LIX (1960) teg. XXIV.

Helden (L),
luidklok van de R.K. kerk, gegoten door Peter
van Trier, 1574, LX (1961) teg. 36.

Hemmen.
Zie: Valburg.

Hemmen, kasteel,
interieur eetkamer, LXI (1962/64) teg. 223.

Hengelo (Gld),
boerderij Gotinck in bezit van van de St. Anto-
nie Groote Broederschap te Zutphen, XLI 11
(1940) teg. 213.

Herveld,
bronzen plaatvormige hanger van een zoge-
naamde phalera uit de Romeinse Tijd, LXXVII
(1986) 148.

Herwen,
5 Romeinse fragmenten van o.a. een ge-
bouw, een gedenkteken, XLII (1939) teg. 3;
afb. van beschreven gedenktekens, XLII
(1939) 5, teg. 8, 9.

Heteren,
plattegrond voormalig kasteel De Nijburg,
LXXVII (1986) 156.

Heumen,
trechterhalsurn uit de Late Bronstijd, LXXVIII
(1987)208.
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Heumen, voormalig kasteel,
fragmenten van opgravingen, XLIV (1941) teg.
178, teg. 179, teg. 180; plattegrond van de
opmetingen, in 1939 en 1940 verricht, van
resten van het kasteel, XLIV (1941) 177; frag-
menten van opgegraven kruiken ald., XLIV
(1941) teg. 181, teg. 182.

Hien,
opgraving nederzetting uit de Bronstijd, LXIV
(1970) tussen XXXII en XXXIII; huis de Esch,
LX (1961) teg. 179.

Hoekelum, huis onder Bennekom,
in 1731 en ca. 1850, XLIII (1940) teg. 241.

Hoenderlo.
Zie: Kaarten.

Hoog Buurlo,
2klokbekers uit het vlakgraf, LXI (1962/64) 73.
Zie ook: Kaarten.

Hoog-Elten,
gezicht op H.-E. naar een schets van Vinke-
boom, LXII (1965/67) teg. 102. Zie ook: Kaar-
ten.

Huissen,
woontoren op de burchtheuvel tekening ge-
dateerd 1577, LI (1951) tussen 120 en 121.
Zie ook: Kaarten; Molens.

Hummelo,
gerestaureerde 19e eeuwse pomp, LXVIII
(1974/75) XLV.

Ussel, rivier de.
Zie: Kaarten.

Usseloord, schans.
Zie: Kaarten.

Uzendoom, Ned. Herv. kerk,
klokkengieterij, gevonden in het westelijk deel
van het schip der kerk, LI (1951) tussen 120
en 121; binnenzijde muren van het koor. Bo-
ven de vensters vier groepen van drie klank-
potten, LI (1951) tussen 120 en 121.

Uzerindustrie,
een oven in werking, ter verkrijging van
smeedijzer uit klapperstenen, proefneming
door J.D. Moerman, LXIV (1970) teg. 38, tus-
sen 38 en 39, teg. 39; ijzerslak van de boven-
kant gezien, LIX (1960) teg. 6; afb. van ovens,
LIX (1960) tussen 6 en 7. Zie ook: Assel,
Beekbergen, Garderen, Ugchelen, Wapen-
veld, Zijpendaal, Kaarten.

Ingen,
fragment ruiterspoor 12e-14e eeuw, LXXVII
(1986) 156.

Kaarten,

kaart van vindplaatsen van overblijfselen
(slakkenhopen) van de oude smeedijzerin-
dustrie in het Orderbos bij Apeldoorn, alsme-
de een doorsnede van een slakkenhoop, LXI 11
(1968/69) teg. 6; teg. 8; kaart van het zandgat
bij Ugchelen onder Apeldoorn met ijzerkuilen,
LVI (1957) 6; plaatsbepaling van ijzerkuilen bij
Apeldoorn, LVI (1957) tussen 4 en 5; 3 kaar-
ten met profielen aangaande de ijzerindustrie,
LVI (1957) teg. 16, teg. 32, teg. 33.

Kaarten,
plattegrond van Arnhem in 1813, LXXII (1981)
211; kaart van de "Nederrhijn en Leckstroom
van de stad Arnhem enz. 1789-1793", detail,
LXVI (1972) 180; kaartgedeelten van de mili-
taire topografische kaart van Nederland be-
treffende de veranderingen tussen 1850 en
1876 bij Arnhem door ontginningen en aanleg
van wegen, LXXIV (1983) 124,125; platte-
grond van Arnhem (1873), met op de linker
Rijnoever de steenfabriek van J. Verwaayen,
LXX (1978/79) 161; gedeelte van de grond-
kaart van de onteigeningen voor de Rijn-
spoorweg in de provincie Gelderland, ge-
meente Arnhem (1853), LIX (1960) teg. 183;
gedeelte van het Buiten-Westerkwartier van
Arnhem, LIX (1960) tussen 182 en 183; kaart
van de schaapsdrift bij het landgoed Zijpen-
daal onder Arnhem, LXXIV (1983) 120; kaart
van het schependom Arnhem, getekend door
Van Geelkercken ca. 1650, LXXIV (1983) 106;
fragment van Arnhem in vogelvlucht ca. 1640,
LXII (1965/67) teg. 130; plattegrond van Am-
hem in de 16e eeuw, kaartboek van G. Braun
en F. Hogenberg, LXXIV (1983) 7; kaart van
de St. Janskerk te Arnhem en de wijk Emaus
ca. 1560, LIX (1960) teg. 182.

Kaarten,
3 kaarten: schets van de verandering in de
loop van de Maas bij Balgoij, van de bodem-
gesteldheid omgeving van B., van de verka-
veling van B., LIV (1954) 144-146; topografi-
sche en kadastrale kaart betreffende de lig-
ging van Bennekom, LIV (1954) tussen 24 en
25; plattegrond tumulus, een meerperioden-
heuvel te Bennekom, LIV (1954) tussen 24 en
25.

Kaarten,
van de Bommelerwaard in 1861 met de aan-
gegeven dijkdoorbraken, LXIV (1970) teg.
188; verbreiding van burgers in de Bommeler-
en Tielerwaarden, 1519-1522, LXIX (1976/77)
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87; verbreiding van burgers in de Bommeler-
en Tielerwaarden volgens de pondschatting
van 1519, LXIX (1976/77) 85.

Kaarten,
plattegrond doorbraak Lekdijk bij Culemborg,
LUI (1953) teg. 214; plan verbouwing St. Pie-
tersgasthuis en de kapel tot Latijnse school
en rectorswoning te Culemborg, LUI (1953)
teg. 112.

Kaarten,
beleg van Deventer 1578, LXVIII (1974/75) 96;
stadsweiden van Deventer in 1546, LXVIII
(1974/75) 90; gebied nabij het klooster
Bethlehem bij Doetinchem afgestaan door
markgenoten volgens verklaring van gravin-
weduwe Richardis, abdis van de Munsterabdij
te Roermond, omschrijving in ongedateerde
versie en gedateerde versie, LXXVIII (1987)
17; kerspel- en markegrenzen, marken en
hoven vóór 1500 in het graafschap Zutphen,
de omvang van de mark Doetinchem, XLVIII
(1946) 79.

Kaarten,
kaart van 1642 van het huis Eerbeek en om-
geving, LVII (1958) teg. 222; van het kerspel
Eist ca. 1400, UV (1954) 85; stadsplan van
Emmerik, LVII l (1959) 158; ligging van het
huis Empe en de Emperbrug, LXII (1965/67)
teg. 155; kelderplattegrond van het huis Em-
pe, LXII (1965/67) tussen 202 en 203; kaart uit
1629 met de militaire posities bij Empe van
graaf Jan van Nassau, LXII (1965/67) teg. 170;
de Empermark en de loop van de (Oude)
Ussel bij Zutphen, LXII (1965/67) teg. 154.

Kaarten,
de marken van de gemeente Epe, de daarin
gelegen boerderijen in 1810 behorend tot
kasteel de Cannenburg bij Vaassen, LXXV
(1984) 134; kaart van de mark Epse, LV
(1955/56) 59; Erichem en omgeving, XLIX
(1949) 164; de meent te Erichem in 1628,
XLIX (1949) 180.

Kaarten,
deel van de kadastrale kaart uit 1830 van de
buurschap Gander (Gaanderen) ten westen
van de boerderij Elshof, LXXVIII (1987) 126;
kaart van de buurschap Gander, (Gaande-
ren), LXXVIII (1987) 107; het kadastrale mi-
nuutplan van het dorp Gameren ca. 1830,
LXV (1971) teg. 5; kadastrale situatie van het
kasteel Gameren op verschillende tijdstippen,
LXV (1971) teg. 6.

Kaarten,
overzicht van het werkgebied van Lebuinus
en Ludger in Gelderland, Overijssel en West-
falen, LXII (1965/67) tussen 98 en 99;
verspreidingskaart der Van Trierklokken in
Gelderland, Limburg en het Rijnland, LX
(1961) teg. 85; situatietekening gebouwen-
complex van de abdij 's-Gravendaal en een
kaart van het kloostercomplex 's-Gravendaal,
LXII (1965/67) tussen 26 en 27.

Kaarten,
kaart van het ambt van Meerde in 1648, LXVIII
(1974/75) 202; de Hulsbergerlanden in het
ambt van Heerde na 1737, LXVIII (1974/75)
229; gemiddelde pacht van weilanden en
weilandcomplexen (1648) van de Hulsberger-
landen in het ambt van Heerde, LXVIII
(1974/75) 211; 3 afb. van de ligging van de
Hulsbergerlanden in het ambt van Heerde,
LXVIII (1974/75) 207,209,210; het ambt van
Heerde, het Usseldal en de Moderne Devotie,
LXVIII (1974/75) 197; kaart van de Dellen bij
Heerde 1807, LXI (1962/64) teg. 266.

Kaarten,
ligging ijzerkuilen tussen Hoenderlo en de
Woeste Hoeve, LVI (1957) teg. 12; situatie
vindplaats van crematieresten, klokbeker-
scherven en de gevonden grondsporen te
Hoog Buurlo, LXI (1962/64) 72; situatieschets
gebouwencomplex van Hoog-Elten (10e
eeuw), LXII (1965/67) teg. 103.

Kaarten,
detail van de kaart van Huissen, ca. 1835,
LXVIII (1974/75) 66; detail van een kaart uit
het 'Kaartboek Domein Landerijen en Tien-
den onder Huissen" van 1632, LXVIII
(1974/75) 62; detail van een kaart uit het
"Legerboick" van Huissen, 1577-1607, LXVIII
(1974/75)61.

Kaarten,
de loop van de Ussel bij Zutphen, LXII
(1965/67) 141; ligging van het "Reduit (Wacht-
huys) en Schans nabij de Veerweg, alsmede
de Oude Schans Usseloort bij de splitsing
van Rijn en Ussel", detail kaart van Nic. van
Geelkerken (1653), LXXI (1980) 162.

Kaarten,
van Lienden en omgeving, LV (1955/56) 13;
3 kaartjes (1654, ca. 1750 en 1846) betreffen-
de de afwatering (de Veengoot) van de Wil-
denborch naar Lochem, XLIV (1941) 28; kaart
(1801) van de geprojecteerde waterweg van
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K zie ook C

de Wildenborch naar Lochem, XUV (1941)
40,41; ligging van de havezate het Medler
onder Vorden, LXI (1962/64) teg. 132.

Kaarten,
kaart van het kerspel Neede, LXVII (1973) 31;
2 situatiekaarten van slot Nijenbeek bij Voorst,
LXXV (1984) 8,26; plattegrond van het voor-
plein en de huidige poort van het slot Nijen-
beek bij Voorst, LXXV (1984) 23; loop van de
"Nyhe Rijn1 bij Nijkerk begin 16e eeuw, UV
(1954) 283.

Kaarten,
kaart van Nijmegen ca. 1425, LXIX (1976/77)
19; plattegrond van Nijmegen door Jacob van
Deventer, LXIX (1976/77) 52; situatietekening
der bouwontwikkeling van kerk en klooster
van de Dominicanen te Nijmegen, LXIX
(1976/77) 59; reconstructie van bezittingen
van de Dominicanen te Nijmegen ca. 1425,
LXIX (1976/77) 57; reconstructie van bezittin-
gen van Dominicanen in de omgeving van het
klooster te Nijmegen in 1648 en 1649, LXIX
(1976/77) 55.

Kaarten,
fragment van de Tabula Peutingeriana van het
gebied van de Over-Betuwe, LXXIV (1983) 2;
inundatiefront van de Over-Betuwe, decem-
ber 1944, LXXIII (1982) 156; kaart van woon-
plaatsen in het rivierengebied (Land van Maas
en Waal, Neder- en Over-Betuwe) uit de 2e
eeuw na Chr., UI (1952) teg. 21; bodemkaart
van Over- en Neder-Betuwe met woonplaat-
sen in de Romeinse tijd, XLIX (1949) teg. 1.

Kaarten,
kaart van de gemeente Pannerden (1867) met
steenovens in de Pannerdense Waard en de
Lobberden (Kijfwaard), LXX (1978/79) 143;
plan voor een nieuwe vesting voor infanterie
en cavalerie op de Plei door ir J.C. Ninaber,
LXXI (1980) 163; sterk vergroot detail van de
luchtfoto van 14 maart 1945 aangaande de
verwoesting van boerderij De Hoeven onder
Randwijk in febr. 1945, LXXV (1984) 150;
ligging van de in febr. 1945 verwoeste boer-
derij De Hoeven en het zuidoostelijk deel van
Randwijk naar een luchtfoto van 14 maart
1945, LXXV (1984) 148.

Kaarten,
ligging ijzermolen van Rekhem in 1752, Lll
(1952) teg. 128, teg. 129; ligging van detiend-
blokken te Renkum, LXVII (1973) 16; fragment
van de kaart van de domeinbossen onder

Renkum en Ede, genaamd "De Moft", 1649,
LXVII (1973) 14; kaart van de aard en sprei-
ding van de kloostergoederen van het Ren-
kumse O.L. Vrouweklooster volgens het 17e
eeuws cartularium, LXVII (1973) 10; het cen-
trum van Rheden naar de kadastrale kaart
1817, LUI (1953) 71; ligging van de tardenoi-
sien-nederzetting in het Rozendaalse Zand bij
Rheden, XLV (1942) teg. 81; kaart van de loop
van de Rijn tussen Rhenen en Wageningen,
XLIII (1940) 157; Rijnberk (Rheinberg Dtsl.)
kaart van 1633, LXXVIII (1987) 40,41; kaart
van de Rouwenberg en omgeving, Lll (1952)
teg. 3; schets van de ligging van huis Rey-
gersfoort onder Tricht, XUX (1949) teg. 291.

Kaarten,
2 kaarten met plaatsbepaling van schipmo-
lens in Europa, LVII (1958) 240,241; van Sil-
volde en Varsseveld, LVIII (1959) teg. 85;
ligging gebouwen van de ijzermolen te Ulft,
LV (1955/56) 124.

Kaarten,
kaart van Vaassen uit de gemeenteatlas van
J. Kuiper 1867, LXXIII (1982) 40; het landgoed
Overbeek te Velp volgens de kadastrale kaart
van 1832, LXXIII (1982) 128; fragment van een
kaart van de Veluwe door Christiaan Sgroten,
LXI (1962/64) teg. 125; fragment van een
kaart van de Veluwe (1957), LXI (1962/64) teg.
124; kaart van oude wegen op de Veluwe
(gedeeltelijk gereconstrueerd), XLIII (1940)
teg. 93; ligging kasteel Sinderen bij Voorst,
kaart van Bernardt Kempinck, ca. 1598, LXIII
(1968/69) teg. 69.

Kaarten,
verdedigingsvak 4-111-35 Rl bij het fort Wes-
tervoort in 1940. Tekening vervaardigd door
de compagniescommandant kapitein
C.F. Heijnen en behorend bij de gevechtsver-
slagen 35 Rl, LXXI (1980) 188; vuurplan fort
Westetvoort in 1940 naar een tekening in:
Krijgsverrichtingen ten oosten van de Ussel,
LXXI (1980) 181; plattegrond fort Westervoort
in 1864 en 1904, LXXI (1980) 172,173; luchtfo-
to van het fort Westervoort ca. 1935, LXXI
(1980) 176; getekend kaartje van de tegen-
woordige gemeente Wisch, LXIX (1976/77)
105.

Kaarten,
Zetten en omgeving naar een vooroorlogse
stafkaart en een luchtfoto van sept. 1944,
LXXIII (1982) 158,160; vestingplan van Zut-
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phen (1596), Uil (1953) t eg. 150; plattegrond
van Zutphen ca. 1600, Uil (1953) teg. 151;
schema van het landschap van het graaf-
schap Zutphen in 1850, XLVIII (1946) 28; ne-
derzettingsperioden naar de plaatsnamen in
het graafschap Zutphen, XLVIII (1946) 77;
Karolingische invloed op de plaatsnamen in
het graafschap Zutphen, XLVIII (1946) 78;
kaart betreffende een overzicht van plaatsna-
men op -ingen en -hem in Gld. en gedeeltelijk
in Overijssel, XLVII (1944) 94,95; het -ing-ge-
bied in het graafschap Zutphen, XLVIII (1946)
80; kerspel- en markengrenzen, marken en
hoven vóór 1500 in het graafschap Zutphen,
XLVIII (1946) 79; bezittingen van verschillende
groot-grondbezitters in het graafschap Zut-
phen, XLVIII (1946) 82; hoven en bezittingen
van de graaf van Zutphen (Gelre), XLVIII
(1946) 81; 2 getekende kaarten vervaardigd
door DJ. Thomkins, ingenieur van bruggen
en wegen, van de situatie voor de stichting
van een veeartsenijschool te Zutphen, LXX
(1978/79) 106,107.

Kampen.
Zie: Gedenkpenningen.

Kapel-Avezaath,
scheepsf rag ment (Romeinse Tijd), LXV
(1971) teg. XXII.

Karel van Egmond, hertog van Gelre,
zijn beeltenis op het grafmonument in de
Grote of St. Eusebiuskerk te Arnhem, LIX
(1960) tussen 150 en 151. Zie ook: Portretten.

Karel V, keizer,
afb. van de boeg van het schip in de uitvaart-
stoet van de keizer te Brussel in 1558, met de
vlag (standaard) van het graafschap Zutphen,
LXVI (1972) 69; schip, medegevoerd in de
uitvaartstoet van de keizer, LXVI (1972) 68;
paard en standaard van Gelre in deze uit-
vaartstoet, LXVI (1972) 67.

Kerkdriel,
avondmaalsbekers en schotel, LXII (1965/67)
tussen 258 en 259.

Kerkdriel,
voormalige Ned. Hen/. Kerk, verwoest in april
1945, LXII (1965/67) teg. 258; kapitelen in het
schip der kerk, LI (1951) tussen 120 en 121;
consoles in het kerkgebouw, LI (1951) tussen
120 en 121; kapitelen afkomstig uit de kerk, U
(1951) tussen 120 en 121; fundamenten van
het rechtgesloten koor met altaarstenen en
consoles, U (1951) tussen 120 en 121; ver-

woeste Gotische kerk (1945), LI (1951) tussen
120 en 121; plattegrond, U (1951) 42.

Kerksieraden, boeken,
met betrekking tot St. Ludger, LXII (1965/67)
tussen 98 en 99.

Kessel, Kreis «leve.
Zie: 's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij
Goch.

Kesteren,
2 afb. van aardewerk (2e eeuw) als bijgaven
van een graf, LXIV (1970) teg. XLVI;

Kesteren, Ned. Herv. kerk,
plattegrond, LI (1951) 54; opgravingen in het
schip van de kerk, U (1951) tussen 120 en
121; profiel schip en koor, U (1951) 48.

Klokken.
Zie: Uurwerken.

Kranenburg,
altaarretabel afkomstig uit de Söftskerk, mo-
gelijk uit het atelier van Maelwael, LIV (1954)
tussen 180 en 181.

Lathum,
huis en kerk vanuit het zuiden, tekening 18e
eeuw, LXVI (1972) 100.

Lathum, huis te,
voor de restauratie in 1916, LXVI (1972) 104.

Lathum, kasteel,
tekening door J. de Beyer (1742), LXVI (1972)
103.

Leegpoel, huis de,
te Rumpt, XUV (1941) teg. 131.

Leengericht.
Zie: Zutphen.

Leenrichterszetels.
Zie: Arnhem; Zutphen.

Ljenden,
windkorenmolen de Zwaan, LXVI (1972) 219.
Zie ook: Kaarten.

Lochem,
schotelkachel van aardewerk, eind 16e begin
17e eeuw, LXXVIII (1987) 221. Zie ook: Kaar-
ten.

Loo, Het,
grenspaal van de voormalige heerlijkheid,
LXVIII (1974/75) XXXVI.

Ludger St.,
eiken beeld, 2e helft 15e eeuw, LXII (1965/67)
teg. 98. Zie ook: Kerksieraden, boeken,

Lynden, Jan Elias baron van,
een zilveren wasbekken aan hem opgedra-
gen, vervaardigd door J.W. Pas te Nijmegen,
LXI (1962/64) teg. 222.
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M.N

Maas en Waal, Land van. Zie: Kaarten.
Mariënweerd, huis, onder Beesd, afb. van de
noordzijde, LVI (1957) teg. 188; grafzerk van
de abt Peter van Zuyren, LVI (1957) teg. 189.

Maris, drAJ.,
haar benoeming tot erelid van de Ver. Gelre,
LXVIII (1974/75) XIX.

Maurik,
vroeg-middeleeuwse gouden vingerring
(muntring), LXXVIII (1987) 216; vuurstenen bijl
behorend tot het Midden Neolithicum, LXXVII
(1986) 142.

Maximiliaan van Oostenrijk, keizer,
standaard van Gelre in de "Triumphzug" van
de keizer ca. 1515, LXVI (1972) 53; afb. van
keizer Maximiliaan met de keurvorsten, LIV
(1954) tussen 180 en 181.

Medler, het, havezate.
Zie: Kaarten.

Meinerswijk, onder Arnhem,
inscriptiesteen, afkomstig uit het Romeinse
castellum Castra Herculis, LXXIV (1983) 5.

Meurs, Walraven van,
tekening van zijn grafzerk met wapenafbeel-
dingen in de voormalige St. Janskerk te Arn-
hem, LXVI (1972) 95.

Millingen aan de Rijn,
2 bronzen zwaarden, LXIV (1970) teg. XXXIII.

Molens,
laatste schipmolen op de Rijn bij Ginsheim
(Dld.), LVII (1958) tussen 236 en 237; molen
bij Hazerswoude, 1849, LXVI (1972) 220;
molen te Huissen, LXVIII (1974/75) 58-73
passim; windkorenmolen de Zwaan te Lien-
den, LXVI (1972) 219; voormalige Griftse
molen bij Vaassen ca. 1937, LXXV (1984) 98;
de in 1940 afgebrande Cannenburger koren-
molen bij Vaassen, ca. 1936, LXXV (1984) 98;
Amsterdamse kopermolen op de Oosterhof te
Vaassen, 1869, LXXV (1984) 98; één van de
Zutphense watermolens in de Berkel, waarop
graan werd gemalen, LXXII (1981) 6; zeems-
molen te Zutphen, tekening door Herman
Saftleven, XLVIII (1946) teg. 173. Zie ook:
Nijmegen, Kaarten.

Monumenten,
monument voor de gesneuvelden bij de ge-
vechten om het fort Westervoort in mei 1940,
LXXI (1980) 198.

Morren, huis bij Oosterwolde,
voor- en achterzijde, XLV (1942) teg. 131.

Munten,

vergrote voor- en keerzijde van een gehal-
veerde as van keizer Augustus, geslagen te
Lugdunum en gevonden te 's-Hertogen-
bosch, LVIII (1959) tussen 118 en 120; Ro-
meinse koperen munten uit de Gallische
steden Lugdunum, Vienna en Nemausus,
LVIII (1959) tussen 118 en 120; voor- en keer-
zijde van gehalveerde Romeinse munten uit
Rossum, LVIII (1959) teg. 118.

Munten,
van Gelderse graven, waarop de Gelderse
bloem op verschillende plaatsen voorkomt,
LXVI (1972) 4; 2 munten met beeltenis van
hertog Karel van Gelre, LIX (1960) teg. 151;
muntvondst van 285 zilveren munten te Arn-
hem, U (1951) tussen 148 en 149.

Neder-Betuwe.
Zie: Kaarten.

Nederzettingen,
maquette Saksische nederzetting, LXII
(1965/67) tussen 98 en 99.

Neede.
Zie: Kaarten.

Neerbosch.
Zie: Boschlust, huis.

Neerrijnen,
bodem van een sigillata kom en een fragment
van een klein votiefaltaar (2e en 3e eeuw na
Chr.), LXXVIII (1987) 214.

Nijenbeek, slot bij Voorst,
in 1744, naar een gewassen pentekening van
J. de Beyer, LXXV (1984) 24; ca. 1825, naar
een litho van Sturm, LXXV (1984) 24; in 1837,
ets van J.A.R. Best, LXXV (1984) 25; de weste-
lijke muur van het voorplein en de poort, LXXV
(1984) 22; de woontoren gezien vanuit het
noordoosten, LXXV (1984) 22; zuidgevel van
de woontoren, LXXV (1984) 22; noordgevel
van de woontoren, LXXV (1984) 20; westgevel
van de woontoren, LXXV (1984) 20; de bouw-
naden van de kantelen uit bouwperiode l in
de westgevel, LXXV (1984) 20; tekening van
de 5 bouwperioden van het kasteel, LXXV
(1984) 18; 2 doorsneden van de opstanden
naar de opmeting uit 1884, LXXV (1984) 16;
grondplan van de begane grond, entresol, de
1ste en 2e verdieping naar de opmeting uit
1884, LXXV (1984) 14; 4 tekeningen van de
gevelaanzichten naar de opmeting uit 1884,
LXXV (1984) 12; 4 tekeningen van de huidige
gevelaanzichten, LXXV (1984) 10. Zie ook:
Kaarten.
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O. P

Nijkerk,
pand Venestraat 16 ca. 1800, LXII (1965/67)
XXXII; het pand Gasthuisstraat 29; LXI
(1962/64) tussen XL en XLI. Zie ook: Kaarten.

Nijmegen,
Catharinaklok van de St. Stevenskerk, gego-
ten door Peter en Hendrik van Trier, 1566, LX
(1961) teg. 36; Waalkade met gierpont, kraan
en galerij, ca. 1825, LIV (1954) teg. 355; grote
markt in 1830, LIV (1954) teg. 354; steen met
opschrift: Hic pes imperii, UV (1954) teg. 264;
2 afb. van een dissel of schoenleestbljl, LXIV
(1970) teg. XXVIII.

Nijmegen, schipmolens,
op een penning voor de Vrede van N., alsme-
de een detail daarvan door J. van Dishoecke
(1678), LVII (1958) teg. 237; op een miniatuur
(begin 16e eeuw) in het grote Graduele Ro-
manum van het St. Agathaklooster bij Cuyck,
LVII (1958) tussen 236 en 237; schipmolens
op een aquarel door J. van Call (1663), LVII
(1958) tussen 236 en 237; op een tekening
door A.F. van der Meuten (na 1664), LVII
(1958) tussen 236 en 237; schipmolens, gra-
vure bij Pontanus (1639), LVII (1958) teg. 236;
op een schilderij Alb. Cuyp, LVII (1958) teg.
233. Zie ook: Kaarten.

Nulandt, geslacht Ingen N.
Zie: Zegels.

Oene, Ned. Herv. kerk,
waterverftekening C. Pronk, 1732, LI (1951)
tussen 120 en 121; vloer van de torenkapel, U
(1951) 56; reconstructie van de zuidelijke
nevenruimten, LI (1951) 55.

Oldenbamevelt, Johan van,
spotprent op zijn rechters, LXXII (1981) 100.

Onderwijs,
letterkast volgens de leermethode van Prin-
sen, LXVII (1973) 102. Zie ook: Facsimiles.

Onstein, huis onder Vorden,
vóór 1925, XLIV (1941) teg. 117.

Ontginningen,
nieuwe aanplant van grove dennen ter ver-
vanging van helde en ontginning van heide bij
Arnhem (1903), LXXIV (1983) 110,122.

Oosterbeek, Ned. Herv. kerk,
plattegrond der kerk, U (1951) 62; hagio-
scoop in de noordmuur van de praeRomaan-
se kerk; frescobeschildering in bruin en geel
van een dagkant van een der Romaanse
vensters in de noordmuur, LI (1951) tussen
120 en 121; vondst "sacrarlum" in de prae-

Romaanse kerk; kogelpot van het "sacrari-
um"; scherven met radstempelornament ge-
vonden in de mortelmantel van de kogelpot;
deksteen van het "sacrarium"; gedeelte van
de absis van het Romaanse koor der kerk, LI
(1951) tussen 120 en 121; heidense put van
veldstenen met daarbij een middeleeuwse
kogelpot in de prae-Romaanse kerk; binnen-
kant noordmuur van het schip met nisje; zuid-
muur van de buitenzijde vóór de restauratie;
fundering van de voormalige kerkhofmuur, U
(1951) tussen 120 en 121; grote doorgang In
het oostelijk deel van de noordmuur van het
schip met rechts de ronde hagioscoop, wes-
telijk deel van de noordmuur van het schip,
zuidmuur van het schip, LI (1951) tussen 120
en 121; overzicht opgravingen in de kerk;
interieur tijdens opgravingen; ruïne der kerk in
1946, noordelijke toegang na de restauratie,
U (1951) tussen 120 en 121; stukje glas in
lood der Romaanse kerk, LI (1951) 75; fres-
co's zuidmuur, LI (1951) 70.

Oosterwolde.
Zie: Morren, huis.

Opheusden,
randfragment van een wrijfschaal met hori-
zontale rand, LXVI (1972) L.

Ornamentfriezen.
Zie: Friezen.

Over-Betuwe,
Duitse troepen in het westelijk deel van het
Over-Betuwe front, waar vanaf ca. midden
februari 1945 eenheden van de Landstorm
Nederland waren gelegerd, LXXIII (1982) 164.
Zie ook: Kaarten.

Overasselt,
koortswerend lapje aan een der takken van
de eikeboom bij de St. Walrikskapel, U (1951)
tussen 120 en 121; ruïne van de St. Walrikska-
pel met de eikeboom, waaraan koortsweren-
de lapjes gebonden worden, LI (1951) tussen
120 en 121. Zie ook: Gilden en schutterijen.

Overboek, huis,
afb. huis ca. 1850, LXXIII (1982) 128. Zie ook:
Velp.

Oyen, (N.B.),
kasteel O. in 1611, LUI (1940) teg. 261.

Padevoort, havezate de, bijZeddam,
in 1727 en 1731, LUI (1940) teg. 249.

Pennerden.
Zie: Kaarten.
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Paveyen (Pavia), bij Culemborg,
grondsporen kerkje, LI (1951) 83; luchtfoto
kerkhof, LI (1951) tussen 120 en 121.

Pfalzdorf, Kreis Kleve.
Zie: 's-Gravendaal of Nieuwklooster, abdij bij
Goch.

Plei, de.
Zie: Kaarten.

Poll, huis de,
te Gietelo, 2 tekeningen van het huis, de een
van F. Berkhuys (1723), de ander van
C. Pronk (1730), LVII (1958) teg. 155.

Portretten,
portret van prof.dr W. Jappe Alberts, LXXVIII
(1987) 8,10; van Constantia von Arckel, abdis
van 's-Gravendaal, LXII (1965/67) tussen 26
en 27; gravure in Pontanus' Historia Gelrica
van hertog Arnold van Gelre, LIX (1960) tus-
sen 150 en 151; van Willem Arntz, LXXVIII
(1987) 146; portret van vermoedelijk een lid
van het geslacht Van Baer, LXIV (1970) teg.
44; van Elisabeth van Baer, LXIV (1970) teg.
44; van Gilles graaf van Barlaymont, heer van
Hierges, LXII (1965/67) teg. 171; van mr
P.J.W. Beltjes, sinds 1954 tweede secretaris
van de Vereniging Gelre, bij zijn afscheid als
secretaris op 20 juni 1979, LXXI (1980) VIII;
Willem Bentinck (1704-1774), LXXI (1980)
139; Reint Berenschot, 29 aug. 1842, daguer-
reotype, LXIX (1976/77) 219.

Portretten,
portret van Arnolt van Browiller door Barthel
Bruyn, LIX (1960) tussen 150 en 151; van de
acteur Richard Burbage, LXXIII (1982) 16;
Edmond Willem van Dam van Isselt door
N. Pieneman (1849), LXXVI (1985) 88; Aleyda
van Diemen, 1667-1743, LXII (1965/67) teg.
219; Barthold van Diemen en zijn gezin in
1701, schilderij op het huis Empe, LXII
(1965/67) teg. 218; van Z.Th.J.F. baron van
Dorth tot Medler, LXVIII (1974/75) XXIV; Elisa-
beth van Brunswijk-Lüneburg, echtgenote
van hertog Karel van Gelre, LIX (1960) tussen
150 en 151; van mevrouw J.J. Hacke-Oude-
mans, voorzitster GAS. 1951-1961, LXIII
(1968/69) teg. XXXIII.

Portretten,
portret van mr Johan Conrad van Hasselt,
1749-1804, directeur van het genootschap
"Prodesse Conamur", XLJ (1938) teg. 170;
Wilhelm van Hasselt, 1664-1715, LXII
(1965/67) teg. 219; Justine Cornelie en Willem

H.A.C, barones en baron van Heeckeren van
Keil met op de achtergrond huis Bingerden,
daguerreotype, 1850, LXIX (1976/77) 226;
Sophia J.J. barones van Heeckeren van Keil
geb. barones Taets van Amerongen, daguer-
reotype, ca. 1840, LXIX (1976/77) 220; Sophia
J.J. barones van Heeckeren van Keil geb.
barones Taets van Amerongen met haar oud-
ste twee kinderen, daguerreotype, 1850, LXIX
(1976/77) 227; Willem baron van Heeckeren,
visitekaartportret door Disdéri, 1865, LXIX
(1976/77) 233.

Portretten,
portret van dr Jan Herman van Heek, LVI
(1957) teg. 1; Frederic Adolph Hoefer, XLII
(1939) teg. 1; van Hendrik van Isendoorn a
Blois en Sophia van Stommel, gevelversiering
van kasteel de Cannenburg, LVIII (1959) tus-
sen 196 en 197; van Cornelis Jansenius,
geschilderd door Geldorp Gortzius (1604) en
een gravure op het frontispice van zijn boek
"Augustinus", LXXVI (1985) 48,52.

Portretten,
van hertog Karel van Gelre in het Gemeente-
museum te Arnhem (paneel), UX (1960) tus-
sen 150 en 151; gravure van hertog Karel in
Pontanus' Historia Gelrica, 1638, UX (1960)
tussen 150 en 151; gravure van hertog Karel
in het Gemeentemuseum te Arnhem, UX
(1960) tussen 150 en 151; zijn onderwerping
aan Karel V, reliëf op de cenotaaf van Maximi-
liaan van Oostenrijk, UX (1960) tussen 150 en
151; houtsnede van hertog Karel van 1519,
LIX (1960) tussen 150 en 151; Karel V en
hertog Karel van Gelre in de "Nieuwsbrief van
1528, UX (1960) teg. 150; zijn beeltenis op het
grafmonument in de Grote of St. Eusebius-
kerk te Arnhem, alsmede een houten figuur
met zijn wapenrusting ald., UX (1960) tussen
150 en 151.

Portretten,
zelfportret van H.P. Kretschmer, LXVI (1972)
247; van Anna Katharina von Lutzenrode,
abdis van 's-Gravendaal, LXII (1965/67) tus-
sen 26 en 27; van Jan Elias baron van Lyn-
den, LXI (1962/64) teg. 223; Margaretha van
Oostenrijk, haar portret en wapenafbeeldin-
gen, diptiek ca. 1494, LXVI (1972) 52; de
toneeldichter Christopher Marlowe
(1564-1593), LXXIII (1982) 20; Jhr mr Anthony
Hendrik Marlens van Sevenhoven, UI (1952)
teg. 1; van prof.dr A. Mayer, directeur van het
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Rijkslandbouwproefstation te Wageningen,
LXVIII (1974/75) 184; van sergeant J. New-
man, gesneuveld in februari 1945 bij de be-
zetting van de boerderij De Hoeven onder
Randwijk, LXXIII (1982) 164.

Portretten,
portret van Isaak Anne Nijhoff, secretaris van
het genootschap "Prodesse Conamur", XLI
(1938) teg. 171; Philips de Schone, koning
van Castilië, zijn portret en wapenafbeeldin-
gen, diptiek ca. 1494, LXVI (1972) 52; portret
van jkvr. H.AAS.M. gravin van Rechteren, LX
(1961) teg. 212; van dr J. Ritzema Bos, leraar
aan de gemeentelijke landbouwschool te
Wageningen, later hoogleraar aan de Land-
bouwhogeschool ald., LXVIII (1974/75) 179.

Portretten,
11 afb. van Marten van Rossem, een houtsne-
de; een sopraporte en een schilderij in kasteel
de Cannenburg; LVIII (1959) tussen 196 en
197; een schilderij van hem bij J. graaf de Pret
Roose de Calesberg te Schooien (België);
een gewassen tekening van Marten van Ros-
sem; zijn beeltenis als gevelversiering van het
"Duivelshuis" te Arnhem, LVIII (1959) tussen
196 en 197; een schilderij van hem in het
gemeentemuseum te Arnhem; een gravure in
J. Pontanus' Historia Gelrlca; een gravure van
hem in J. Wagenaar, Vaderiandsche Historie;
Marten van Rossem voor Antwerpen, LVIII
(1959) tussen 196 en 197; Marten van Ros-
sem te paard, houtsnede, LVIII (1959) teg.
196.

Portretten,
portret van de graaf van Saint-Germain, XLIV
(1941) teg. 87; van dr M. Salverda, inspecteur
van het middelbaar en landbouwonderwijs
van 1873-1886, LXVIII (1974/75) 175; mr
A.P. van Schilfgaarde in zijn werkkamer bo-
ven de "G root e Sociëteit" te Arnhem, ca. 1974,
LXXII (1981) X; mr A. Staring, LXXI (1980) X;
A.C.W. Staring van den Wildenborch, XLJII
(1940) 1-9 passim; Joost Gerard Godard
baron Taets van Amerongen, heer van Rens-
woude, daguerreotype, LXIX (1976/77) 224;
Sophia barones Taets van Amerongen, ano-
niem silhouetportret, 1834.LXIX (1976/77)
223.

Portretten,
portret van O.A.D. Thorbecke geb. Gordon
(1807-1849), LXXIII (1982) 112; Lubbert Adolf
Torek (1687-1758), LXXI (1980) 139; dr

A.J. van de Ven, LXVIII (1974/75) XXVI; gravu-
re van Willen II, hertog van Gelre, Kleef, Gulik
en Bergh, UX (1960) tussen 150 en 151; gra-
vure van hertog Willem II, voorstellend zijn
onderwerping aan Karel V, UX (1960) tussen
150 en 151; Wolter Zimmer, portret van deze
dichter bij zijn gedichten, XLI (1938) teg. 148.

Puiflijk,
een Laat-Middeleeuws type tuftkan en frag-
menten van een kook- en een kogelpot,
LXXVII (1986) 154.

Randwijk,
gezicht op het ontgraven deel van het schip
der Ned. Hetv. kerk met de tufstenen funda-
menten van het vroegere kerkgebouw, LI
(1951) tussen 120 en 121; ruïne der kerk in
1947, LJ (1951) tussen 120 en 121; platte-
grond der kerk, U (1951) 84; boerderij De
Hoeven onder Randwijk, in febr. 1945 een
belangrijke gevechtspost, LXXIII (1982) 162.
Zie ook: Kaarten.

Ravenswaaij,
tekening van een glasraam met het wapen
van Gld. door de Landschap in 1644 ge-
schonken aan de in dat jaar herbouwde kerk,
LXVI (1972) 77.

Rekhem.
Zie: Kaarten.

Renkum,
boerderij Everwijnsgoed uit 1805, LXVIII
(1974/75) XXXV; 14e eeuws beeld van
O.L. Vrouw van R., LXVII (1973) 9. Zie ook:
Kaarten.

Bessen,
plattegrond der Ned. Herv. kerk, U (1951) 86;
bronzen beslagstuk met Medusa-kop, LVII
(1958) IX. Reygersfoort, huis bij Tricht, XUX
(1949) teg. 290. Zie ook: Kaarten.

Rheden,
vuurstenen artefacten, gevonden in het Ro-
zendaalse Zand, XLV (1942) 78; klokbeker en
klokbekerscherven gevonden in het Rozen-
daalse Zand, XLV (1942) teg. 80. Zie ook:
Kaarten.

Rijn, rivier de,
kaart van de loop van de Rijn tussen Rhenen
en Wageningen, XLI 11 (1940) 157.

Rijnberk (Rheinberg Dtsl.)
Zie: Kaarten.

Rouwenberg, de, onder Rheden.
Zie: Kaarten.
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Rozendaal, kasteel bij Arnhem,
aardewerkvondsten en fragment duig van een
houten tonput, LXXVII (1986) 39; de grote
toren met de aanzet van de weermuur, LXXVII
(1986) 44; aardewerkvondsten, LXXVII (1986)
38; plattegrond van het kasteel met globale
aanduiding van de verspreiding der gracht-
vondsten, LXXVII (1986) 36; aanzicht opbouw
tweede aanleg, LXXVII (1986) 34; brugge-
hoofd, tweede aanleg, LXXVII (1986) 32; plat-
tegrond van het bruggehoofd, eerste aanleg,
de drie opeenvolgende globale bouwfasen,
LXXVII (1986) 30; plattegrond met een over-
zicht van de aangetroffen resten in samen-
hang met het bestaande gebouwencomplex
(kelderverdieping), LXXVII (1986) 28.

Rumpt.
Zie: Leegpoel, huis de.

Ruwenhof, buurschap onder Neede,
pot behorend tot de Trechterbekercultuur,
LXV(1971)teg.XIV.

Schilfgaarde, mr A.P. van,
overdracht van de voorzittershamer van de
Ver. Gelre aan prof.dr J J. Poelhekke en aan-
bieding van de feestbundel (vergadering Ver.
Gelre), LXVII (1973) XI.

Sieraden, Germaanse,
LXII (1965/67) tussen 98 en 99.

Silvolde.
Zie: Kaarten.

Sinderen, voormalig kasteel bijvoorst.
Zie: Kaarten.

Slangenburg, de, kasteel bij Doetinchem,
voorzijde kasteel teg. 101, aanzicht kasteel
vanuit het zuiden teg. 124, 3 interieurafb. teg.
124, 2 interieurafb. teg. 125, 2 interieurafb.
teg. 140, 2 plafondschilderingen teg. 141,
XLVIII (1946) teg. 101, teg. 124, teg. 125, teg.
140, teg. 141; 18 interieurschilderingen, LH
(1952) tussen 104 en 107.

Smeedijzerindustrie.
Zie: Uzerindustrie.

Spelderholt.
Zie: Beekbergen.

Spotprenten,
spotprent op de rechters van Johan van Ol-
denbarnevett, LXXII (1981) 100.

Steenbergen, Geertruid van,
echtgenote van Adolf van Gelre, haar grafzerk
in de Oude kerk te Amsterdam, LVI (1957)
198.

Steenfabrieken,

handvorm steenfabriek aan de Waal ca. 1900.
Overdekte veldoven, haaghut en vormtafel;
LXXVIII (1987) 142. Zie ook: Baksteenindus-
trie.

Stempels.
Zie: Zegels.

Terwolde,
2 voorbeelden van dijkbebouwing, LXVII l
(1974/75) XLI; dijkhuis met klassieke gevel,
LXVIII (1974/75) XLII.

Tiel,
bronzen ringfibula en een fragment van een
bronzen haarnaald (ca. 2e eeuw na Chr),
LXXVIII (1987) 214; bronzen ketel uit de eerste
eeuw of uit de eerste helft van de tweede
eeuw na Chr., LXXVII (1986) 146; vondst ijze-
ren snoeimes, LXVI (1972) LV; opgraving in
de Ambtmanstraat, houtresten van middel-
eeuwse bewoning en verschillende andere
vondsten, LI (1951) tussen 120 en 121.

Tiel, Grote of St. Maartenskerk,
merken en tekens op grafzerken, XLV (1942)
223.

Tielerwaard.
Zie: Kaarten.

Toneelspeelkunst,
16e eeuwse opvoering van een satirische
klucht door de Franse reizende groep "Les
enfants sans souci", LXXII l (1982) 34; een
scène uit het bloedige drama van Thomas
Kyd (1557-1594), LXXII l (1982) 16; een aantal
personages uit stukken die in het eerste kwart
van de 17e eeuw in Londen populair waren,
LXXIII (1982) 26; Shakespeare's tragedie
'Titus Andronicus" opgevoerd door reizende
Engelse komedianten, LXXIII (1982) 26; de
clowneske danser, acteur en toneelleider
William Kempe, LXXIII (1982) 12; vertoning
van een kluchtspel op de binnenplaats van
een herberg, LXXIII (1982) 12.

Tricht.
Zie: Kaarten; Reygersfoort, huis; Crayestein,
huis.

Twello.
Zie: Duistervoorde, huis.

Ubbergen, huis,
ca. 1845, XLIV (1941) teg. 99.

Uddel,
doorsnede door het zuidelijk wal- annex
grachtgedeelte van de Huneschans, LXIV
(1970) teg. XLVII.

Ugchelen,
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v, w
foto klapperstenen, leemrollen. LVI (1957)
teg. 8, teg. 9. Zie ook: Kaarten.

Ulft,
gebouwen Koninklijke DRU, luchtopname, LV
(1955/56) teg. 127; gebouwen DRU ca. 1870,
LV (1955/56) teg. 126; reconstructie hoog-
oven DRU en de blaasinrichting, LV (1955/56)
129; bronzen beeld ijzergieter op het terrein
van DRU, LV (1955/56) teg. 95; tekening van
het kasteel Ulft door H. Spilman ca. 1750, LV
(1955/56) teg. 102; pot en schaal (Vroege
Ijzertijd), LXXVIII (1987) 208; 2 afb. geslepen
bijl van kwartsitisch gesteente, LXIV (1970)
tussen XXVIII en XXIX. Zie ook: Kaarten.

Uurwerken,
tafelklok van Goslink Ruempol gezien van de
voor- en achterzijde, alsmede detail wijzer-
plaat, LXXIII (1982) 78,80.

Vaassen,
Zie: Kaarten; Molens. Cannenburg, kasteel
de.

Valburg,
gemeentehuis, 2 marmeren borstbeelden, de
een van Euripides en de ander van Socrates,
afkomstig uit het voormalige kasteel Hem-
men, LXIV (1970) teg. 162, teg. 163; geslepen
vuurstenen bijl, LXVI (1972) XLII.

Varsseveld,
oudste afb. van de kerk, LVI 11 (1959) teg. 84.
Zie ook: Kaarten; Zegels.

Velde, huis het, onder Warnsveld,
2 afb. uit de 18e eeuw; 2 afb. uit 1925, LH
(1952) teg. 170, teg. 171.

Veldhuizen,
buurschap onder Ede, onderzoek van een
inheemse nederzetting, LXV (1971) teg. XXIII.

Velp,
het landhuis Overboek ca. 1850, LXXIII (1982)
128; ontwerp voor het villapark Overbeek in
1901 vervaardigd door de parkarchitect Hugo
A.C. Poortman, LXXIII (1982) 136; aanzicht
van het middengedeelte van het villapark,
LXXIII (1982) 140; voorbeeld van de geva-
rieerde bebouwing in het villapark Overbeek,
LXXIII (1982) 140; plattegrond der Ned. Herv.
kerk, LI (1951) 104; noordmuur van het schip
der kerk vóór de restauratie en de oostgevel
der kerk vóór de restauratie, LI (1951) tussen
120 en 121; 2 afb. van een potbeker en de
wijze van plaatsing ervan aangetroffen op de
vindplaats, LXIV (1970) teg. XXIX; kruikjes,
verloren gegaan in het tijdens de Tweede

Wereldoorlog verwoeste streekmuseum,
XLVIII (1946) teg. XL, teg. XLI. Zie ook: Kaar-
ten.

Veluwe,
plattegrond en opstand van een boerenwo-
ning, alsmede van een hut op de V., LXXV
(1984) 142. Zie ook: Kaarten.

Vijzels,
twee 17e eeuwse exemplaren vermoedelijk
vervaardigd door leden van het geslacht Van
Trier, LX (1961) teg. 52, teg. 53.

Voorst.
Zie: Nijenbeek, slot.

Vorden.
Zie: Onstein, huis.

Vuren,
fragmenten van inheems aardewerk 1ste-2e
eeuw, LXIV (1970) teg. XLVII.

Wadenoijen,
wandfragment van een versierde sigillata
kom, eerste helft 2e eeuw, wandfragment van
een beker van groen glas, bronzen beugelfi-
bula, LXXVII (1986) 148,150.

Wageningen,
hoofdgebouw van de Rijkslandbouwschool
ca. 1880, LXVIII (1974/75) 183; beeld voorstel-
lende "Justitia" in de gevel van het stadhuis,
LXVII (1973) XXXI; tekening (vóór 1725) van
het kasteel en een deel van de vesting van W.,
XLII (1939) 49; gezicht op het kasteel van W.
(1579), XLII (1939) teg. 60;

Wageningen, Grote of St. Janskerk,
merken en tekens op grafzerken en memorie-
stenen, XLI (1938) 371. Zie ook: Belmonte,
huis; Kaarten; Zegels.

Wapens,
wapen van "die Here van Baer", 2e helft 14e
eeuw, LXIV (1970) teg. 45; kwartieren van
Joachim van Eek, LXI (1962/64) teg. 133;
tekening van de grafzerk van Walraven van
Meurs met wapenafbeeldingen in de voorma-
lige St. Janskerk te Arnhem, LXVI (1972) 95;
wapenbord van Willem van Montfoort, eertijds
in de kerk te Zoelmond, LXI l (1965/67) teg.
266; wapen van het geslacht Van Stalbergen,
XLI (1938) 230; van het geslacht Van Voort-
huisen te Zutphen, LXV (1971) teg. 42.

Wapens,
wapen van de provincie Gld., 1814, LXVI
(1972) 88; tweemaal het wapen van Gld. op
de bodebus, 18e eeuw, LXVI (1972) 86; wa-
pen van Gld. op een tas van blauw fluweel,
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ca. 1700, LXVI (1972) 85; wapen van Gld. in
een verlucht initiaal op de stichtingsbrief van
de academie te Harderwijk, 1647, LXVI (1972)
80; wapen van "Wichardus der V Voecht van
Gelre" en zijn gemalin, "des Graven van
Sutphen dochter", LXVI (1972) 54; wapen van
Wichard van Pont met de 3 mispelbloemen,
gekleurde tekening in de kroniek van Malhias
Baux (1569), LXVI (1972) 16; wapen van her-
tog Willen van Kleef, gekleurde tekening in
de Gelderse Kroniek, ca. 1550, LXVI (1972)
55; van de hertog van Gelre en Gelderse adel
voorkomend in de Codex Gelre, UV (1954)
tussen 180 en 181.

Wapens,
gevelsteen uit 1617 met wapen van Gelre,
afkomstig van het Gelders Spyker te Arnhem,
LXIV (1970) teg. 120; drinkglas uit 1765 met
wapens van Gelre en Op ten Noort, vervaar-
digd door Jacob Sang, LXIV (1970) tussen
120 en 121; rouwbord met wapen van Maria
Carolina Bernarda van Gelre, abdis van
's-Gravendaal, LXII (1965/67) tussen 26 en 27;
wapenstenen in de kruisgang van de abdij
's-Gravendaal of Nieuwklooster van de ge-
slachten: Van Gelre, Van Arenthal, Van Stra-
ten, Van Redinchoven, Van Vlodorp, Van
Rossum, Van Dornick, Van Alpen, Tengnagel,
LXII (1965/67) tussen 26 en 27.

Wapens,
2 afb. van een 15e eeuwse miskelk met het
wapen van Catharina van Kleef, hertogin van
Gelre, LX (1961) tussen 148 en 149; borduur-
sel op een parament met het alliantiewapen
Gelre-Gulik, Kleef-Mark eveneens van haar
afkomstig, LVII (1958) teg. 203; wapens van
haar voorouders, LVII (1958) teg. 202; haar
gebedenboek fol 1 verso, fol 2 recto, met
wapenafb., LVII (1958) tussen 202 en 203.

Wapenveld,
foto van klapperstenen, LVI (1957) teg. 9.

Warken, buurschap onder Warnsveld,
boerderij van het goed Aelderinck in bezit van
de St. Antonie G root e Broederschap te
Zutphen, XLIII (1940) teg. 213.

Warnsveld.
Zie: het Velde, huis.

Wegen.
Zie: Kaarten.

Wehl,
bronzen ring-broche, LXXVII (1986) 156; aar-
dewerkscherven uit de Ijzertijd, LXXVII (1986)

146; een met hout beschoeide waterput en
aardewerkscherven uit de Vroege Uzertijd,
LXXVII (1986) 144.

Well,
kosterswoning, LXII (1965/67) XXXIII.

Westervooit,
infanterie in de loopgraaf op de wallen van
fort W. gedurende de mobilisatie 1939-1940,
LXXI (1980) 190; opgeblazen spoor- en ver-
keersbruggen bij W. mei 1940, LXXI (1980)
190; monument voor de gesneuvelden, mei
1940, LXXI (1980) 198; de door de Canade-
zen gelegde pontonbrug in 1945, LXXI (1980)
202; rivierkazemat Noord, toestand in 1980,
LXXI (1980) 205; 2 afb. van terreplein, bom-
vrije onderkomens en poterne, toestand in
1980, LXXI (1980) 204; boerderij aan de Klap-
straat 102, vermoedelijk de opvolger van de
16e eeuwse havezate Emmerik, LXVI l (1973)
XXXII. Zie ook: Kaarten.

Wieken, buurschap onder Gendringen,
urn met bijpotje uit de Ijzertijd, LXIV (1970)
teg. XL

Wijchen,
afb. van 2 urnen uit de Uzertijd, waarvan één
met bijpotje, LXIV (1970) teg. XL en teg. XLI.

Wijnbergen,
gereedschapsbijlen uit rendiergewei, LJX
(1960) teg. XXIV.

Wildenborch, de.
Zie: Kaarten.

Winssen,
woonhuis, Dijk 41, op de voorgevel een be-
schilderde zonnewijzer (1798), LXVI (1972)
teg. XIX.

Wisch, gem.
Zie: Kaarten.

Zaltbommel, Grote of St. Maartenskerk,
afb. van een mlsericorde in de kerk, LXXI l
(1981) 226; merken en tekens op grafzerken
in de kerk, XLVII (1944) 129; XLVI (1943) 151,
225. Zie ook: Kaarten.

Zeddam.
Zie: Padevoort, havezate de.

Zegels,
zegel van Arnhem in gebruik van 1281-1358,
LXXIV (1983) 24; van Thomas (Maes) de Bare,
(1349), LXIV (1970) teg. 45; van J. van
Bronokhorst, proost van Eist, UV (1954) teg.
57; zegel van H. van Bueren van Reygers-
foort, XLIX (1949) teg. 267; zegel van het
Clarissenklooster Clarecamp te Wamel, LXIX
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(1976/77) 4; van Johan van der Donck aan
een charter uit 1448, LXXVI (1985) 20; van de
stad Doetinchem, aan een charter van 1236,
een voorbeeld van het gebruik van de oude
landsheerlijke wapenbloemen, LXVI (1972)
28; parochiezegel van Doornspijk, LXII
(1965/67) tussen 98 en 99; schepenzegel van
de stad Erkelenz aan een charter van 1472,
LXVI (1972) 33; zegel van de kanunniken-pas-
toors in Eist (1474), LIV (1954) teg. 57.

Zegels,
oudste zegel van de stad Geldern aan een
charter van 1423 met een Gelderse bloem,
LXVI (1972) 33; zegel van Gerard IV, graaf van
Gelre en Zutphen, aan een charter van 1227,
LXVI (1972) 3; conventzegel van de abdij
's-Gravendaal of Nieuwklooster bij Goch, LXII
(1965/67) tussen 26 en 27; zegel van Dirck
Johan Hermanss, LXVI (1972) 221; secreetze-
gel van het Hof van Gld., 1711, LXVI (1972)
87; koperen zegelstempel voor het secreetze-
gel van het Hof van Gld., 1711, het randschrift
is in 1795 weggestoken, LXVI (1972) 87; zegel
van het Hof of Raadkamer van Karel de Stoute
te Arnhem, 1473, LXVI (1972) 49; kleinzegel
van Karel V, 1543, LXVI (1972) 64; grootzegel
van Karel V, 1543, LXVI (1972) 63; zegel van
Karel van Egmond, hertog van Gelre en graaf
van Zutphen, LXVI (1972) 3; kleinzegel van de
Landschap, 1581, LXVI (1972) 75; grootzegel
van de Landschap, 1581, LXVI (1972) 70;
grootzegel van de Landschap, 1593, LXVI
(1972) 76; van keizer Lodewijk aan een oor-
konde van 21 maart 1339, LVIII (1959) teg.
143; van Maria van Bourgondtë, 1477, naar
een gravure bij de Wree, "De Seghelen der
graven van Vlaenderen", LXVI (1972) 51; ze-
gel van het geslacht Ingen Nulandt, LVII
(1958) teg. 65;

Zegels,
tegenzegel van Otto l, graaf van Gelre en
Zutphen, aan een charter van 1207, LXVI
(1972) 3; cachet van Philips II, 1555, LXVI
(1972) 66; grootzegel van Philips II, 1555,
LXVI (1972) 65; kleinzegel van Reinald II,
hertog van Gelre, 9 juni 1341, UCXIII (1982) 8;
van paltsgraaf Rudolf aan een oorkonde van
12 maart 1339 betreffende de toestemming in
de verheffing van de graaf van Gelre tot her-
tog, LVIII (1959) teg. 143; oudst bewaarde
pastoorszegel van Varsseveld, LVIII (1959)
teg. 84; stadszegel van Wageningen en een

afb. van een middeleeuwse wagen, XLIII
(1940) teg. 153; stempels grootzegel en con-
trazegel van Zutphen, LIV (1954) tussen 232
en 233.

Zelhem, Ned. Hetv. kerk,
plattegrond, LI (1951) 108; oersteenfunda-
ment van het koor van de Romaanse kerk, LI
(1951) tussen 120 en 121.

Zetten,
commandopost van de A-compagnie van de
Hallamshires in Z. begin 1945, LXXIII (1982)
162. Zie ook: Kaarten.

Zevenaar,
restauratieplan pand Didamse straat 19-23,
LXII (1965/67) teg. XXXIII.

Zijpendaal, landgoed bij Arnhem,
foto van klapperstenen, LVI (1957) teg. 9. Zie
ook: Kaarten.

Zutphen,
memorie-paneel ca. 1540 in het Stedelijk
Museum, LXIV (1970) teg. XIX; gedrukte brief
vanuit Doesburg over de oorlogstoestand te
Z. in 1673, XLIV (1941) 63; het laatgotische
raadhuis en de schepenbank, tekening 1717,
LXV (1971) teg. 76; deur van het stadhuis,
waardoor de ontvluchting van J.M.C.J. van
Dorth van Harreveld plaats vond In 1798, LJI
(1952) teg. 171; toren van de St. Walburgs-
kerk en een deel van het raadhuis, tekening
midden 17e eeuw, LXV (1971) teg. 43.

Zutphen,
het laatste leengericht op 's-Gravenhof in
1764, LVII (1958) teg. 223; leenrichterszetel,
1764 naar een gekleurde tekening uit 1786,
LXVI (1972) 78; schoorsteenstuk in de conver-
satiezaal in het huis op 's-Gravenhof 6 door
J. Luessinck (1667), LVII (1958) teg. 231; huis
's-Gravenhof 6 in zijn tegenwoordige staat,
LVII (1958) teg. 230; natuurstenen bouwfrag-
ment, U (1951) 118; overzichtsfoto van het
grondplan van de palts op het 's-Gravenhof,
LI (1951) teg. 121; plattegrond, situatie van de
palts, LI (1951) III; sporen houten palts, LI
(1951) 116; sporen stenen palts, U (1951)
113.

Zutphen,
het gezelschap "de Koffij-Patrouille" te Z.,
tekening door H.P. Kretschmer, LXVI (1972)
248; voorgevel en toegangspoort van het
oude en nieuwe Ruitershofje van de St. Anto-
nie Groots Broederschap, XLJII (1940) teg.
179; binnenplaats van het oude Ruitershofje
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van de St. Antonie Groote Broederschap, XLIII eeuw; 6 zilveren potpourri's 18e eeuw; 5 di-
(1940) teg. 212; beeldje van St. Antonius abt verse zilveren gebruiksvoorwerpen 18e eeuw,
in het gemeentemuseum, XLIII (1940) teg. LIV (1954) tussen 232 en 233. Zie ook: Kaar-
212, ten; Molens; Zegels.

Zutphen, Edelsmeedkunst, Zutphen, graafschap,
stadsroeden en panderstaf met zilverbeslag Zie: Kaarten.
16e eeuw; 2 avondmaalsbekers 16e en 18e Zuyren, Peter van,
eeuw der Ned. Herv. Gem.; 1 beker van de zijn grafzerk op het landgoed Mariënweerd
stad 17e eeuw; 5 zilveren kandelaren 18e onder Beesd, LVI (1957) teg. 189.
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