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Doelstelling
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:
De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en RozendaaL De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voor-
werpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten
Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. 10 overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.
Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. 10 de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de lokale als regionale
geschiedenis. De kring heeft ook een inspire-
rende website die pro-actief beheerd wordt.

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-

automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
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Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer van Ambt & Heerlijkheid van 2012.
Het is weer met veel plezier, zorg en toewijding samengesteld
door uw redactie. De verschillende auteurs hebben succesvol ge-
streefd naar goed onderbouwde en prettig leesbare verhalen.
De afgelopen vijf jaar is ondergetekende nauw betrokken ge-
weest bij de samenstelling van Ambt & Heerlijkheid, ook als
vertegenwoordiger van het bestuur in de redactie. Het blad zelf
kende ik al langer, uiteraard.
Wat me in die vijfj aar opviel, is de passie waarmee het blad wordt
gemaakt en de betrokkenheid van de leden van de werkgroep re-
dactie. Een soms tijdrovende klus. Er gaat in het samenstellen en
redigeren van dit periodiek meer tijd en energie zitten dan je in
eerste instantie zou verwachten. Het ontbreken van voldoende
tijd is voor mij echter ook de reden om ermee te stoppen.
In de persoon van Dick Bosveld is naar mijn idee een uitsteken-
de vervanger gevonden. Zijn jarenlange ervaring als redacteur
zal hem er zeker bij helpen. Bovendien telt de redactie enkele an-
dere zeer ervaren krachten, die hem perfect bij kunnen staan bij
die job. Van één van die zeer ervaren krachten nam de redactie
inmiddels afscheid. Ietje ten Holte-Oerlemans maakte vele jaren
deel uit van het redactieteam van Ambt & Heerlijkheid. Haar
uiterst precieze wijze van redigeren en corrigeren zullen beslist
gemist worden, maar ze vond het toch het moment een stapje
terug te doen. Met Dick Bosveld en Fieneke Burgers nieuw bij
'de redactieploeg' is de redactie van uw blad echter naar mijn
stellige overtuiging in zeer goede handen.
In Ambt & Heerlijkheid nummer 174 vier onderwerpen: In de
eerste plaats weer een lezenswaardige aflevering van de Grote
Bouwmeesters in Ellecom. Frits Tesser publiceert in dit nummer
het eerste hoofdstuk van een nieuwe serie over de Oude Jan in
Velp. Leijn Melse schreef het tweede deel van het verhaal over
de familie Havelaar aan de Veluwezoom en Dick Bosveld inter-
viewde voor deze uitgave erevoorzitter en auteur Adriaan Kolk-
man, wiens standaardwerk over de Mauritiuskerk in Rheden tij-
dens de Algemene Vergadering wordt gepresenteerd.

Wencel Maresch



auteur Frits Tesser
vormgever Peter Kamper sr

Is de 'Oude Jan' in Velp door de abt van Deutz
(bij Keulen) gebouwd, zoals algemeen wordt
aangenomen? Ik denk van niet!
Ik begon te twijfelen, toen ik mij bezig hield met
de geschiedenis van Heer Frederik I van Rheden
(1212-1232). Over hem verschenen in dit blad
eind 2009/begin 2010 drie arfikelen."

Uit het onderzoek, dat in verband met de publicatie
werd verricht, werd duidelijk dat Heer Frederik in
1217 in dienst moet zijn getreden van het bisdom
Utrecht. Het ambt van gerechtelijke schout, waarvoor
hij werd gevraagd, was geen bezoldigde functie.
Daarom ontving hij voor zijn werkzaamheden in
Velp en Oosterbeek (benedendorp) een financiële
tegemoetkoming. Met instem-
ming van het domkapittel van
Utrecht beleende bisschop
Otto 11 hem met de tiend van
Vaassen (noordelijk van Apel-
doorn) en met het collatierecht
in de beide kerspels. Dit hield

bouwde de
abt van Deutz

de kerk van
Velp wel?

in, dat heer Frederik bij een vacature een priester aan
de bisschop kon voordragen voor het pastoorsambt.
Daarbij moest informatie verschaft worden over de
inkomsten, want de pastoor moest van zijn ambt
kunnen leven. Voor de collator betekende dit, dat hij
op de hoogte moest zijn van de financiële situatie van
de parochie en het kerkengoed naar best vermogen
diende te beheren. Juist dit laatste was een interessant
aspect, want bij een goed beheer zat daar de nodige
ruimte in voor eigen gewin.

De 'kyerken ghifte' van 1342
Bij de verlening van het schoutambt werd vermeld,

dat het ambt erfelijk was en de nakomelingen van
heer Frederik aanspraak konden maken op dezelfde
functie. Dit gold ook voor het collatierecht, dat zou
overgaan van vader op zoon en een erfelijke belening
was. Degene, die dit bewerkstelligde en met zijn
persoon legitimeerde, was de bisschop Utrecht.
Hij was de leenheer van de 'kyerken ghifte', zoals
het collatierecht in de verkoopakte van 1342 wordt



DE OUDE JAN - VELP
DE VROEGSTE GESCHIEDENIS

genoemd. Het is van belang dit te
onderstrepen, omdat de bisschop hier
beschikt over het benoemingsrecht
voor de kerken van Velp en Oosterbeek
(benedendorp), of anders gezegd, de
bisschop treedt op als heer van beide
kerken alsof deze zijn 'eigenkerken'
waren.

deel 1

de bisschop af, waarna integratie in
het bisdom plaats vond en de kerk
een 'eigenkerk' van de bisschop
werd. Dit gebeurde met name in
de 12e eeuw, toen het bezit van een
eigenkerk door een leek door Rome
werd ingeperkt. 2)

Vaak was de bisschop zelf de bouw-
heer van een kerk of kwam de bouw
onder zijn supervisie tot stand. Hij
hield dan de rechten, die daarmee
samenhingen, in eigen hand zoals
het recht om naar eigen inzicht een

pastoor te benoemen. Enkele voorbeelden:

Het bestaan van bisschoppelijke
'eigenkerken' was in de middeleeuwen
geen ongewoon verschijnsel. Gewoon-
lijk spreken we van 'eigenkerk', wan-
neer een landheer of adellijke familie een kerk op
het landgoed of in de buurt daarvan bouwt, veelal
tot meerdere eer van zichzelf en ten behoeve van de
onderdanen. Aan de bouw werd vervolgens het recht
ontleend om een geestelijke (priester/pastoor) aan te
stellen voor de bediening. Maar niet alleen adellijke
heren, ook bisschoppen hadden 'eigenkerken'. Soms
stond een groot-grondbezitter zijn 'eigenkerk' aan

Toen de Angelsaksische missionaris Willibrord
in EIst het Evangelie predikte, bouwde hij op de
puinhopen van de oude, heidense offerplaats een
christelijke kerk. De Frankische hofmeier Karel
Martel schonk daarna aan de St. Maarten, zoals de
kerk werd genoemd, een groot aantal goederen.



In de oorkonde van 9 juni 720 wordt gezegd, dat
Willibrord deze ontving 'in ius et dominium suum',
dit is 'in eigendom'."
Na zijn dood in 739 bleven de St. Maartenskerk,
als bisschoppelijke 'eigenkerk', en de bijbehorende
hof nog eeuwenlang in het bezit van het bisdom
Utrecht. In 1226 kwam daar een einde aan, toen
de heerlijkheidsrechten, die de bisschoppen in EIst
bezaten, werden overgenomen door de graaf van
Gelre.

Hetzelfde kan van Steenderen gezegd worden. De
bisschop van Utrecht was daar de hoogste gerechtsheer
en tevens de patroon van de Remigiuskerk. Het bestuur
werd in 1164waargenomen door graafWillem en later
was de graaf van Gelre daar leenman. Steenderen
was in die jaren evenals EIst, Velp en Oosterbeek
(benedendorp ), een bisschoppelijke enclave in het
Gelderse gebied. Dat de kerk een bisschoppelijke
eigenkerk was, wordt duidelijk uit een oorkonde van
1217. In dat jaar schonk bisschop OUo II van Lippe
het collatierecht van de St. Remigius aan het klooster
Bethlehem bij Doetinchem." De schenking is een
aanwijzing, dat de bisschop de heer van de kerk was,
aan wie het was gegeven over het benoemingsrecht
naar eigen inzicht te beschikken.

Ook de Martinikerk van Does- --------
burg, de Werenfried in Wester-
voort en de St. Andreas-
kerk van Groessen waren
waarschijnlijk bisschoppelijke
eigenkerken. In 1228 ontving

'eigenkerk':
bron van

inkomsten
voor bisschop

of landheer

De Grote of St. Weren-
friedkerk van EIst, einde

15e eeuw gebouwd ter
vervanging van de

St. Maartenskerk uit ca.
920. Resten onder de kerk-
vloer wijzen op het bestaan
van een eerder kerkje uit de
tijd van Willibrord. Tussen
en onder de kerkrestanten
werden de fundamenten
ontdekt van twee Gallo-
Romeinse tempels uit de

1e eeuw na Chr.

het klooster Bethlehem het recht van collatie in
het kerspel Doesburg. De collatie betrof niet de
majestueuze Martinikerk (die werd in de 14e eeuw
gebouwd), maar het kerkje dat daaraan vooraf ging.
De schenker was de Utrechtse bisschop Wilbrand
van Oldenburg.
Juist als in Steenderen trad de bisschop in Doesburg
op als heer van de kerk, van zijn kerk. Om die reden
kon hij het recht om een pastoor te aan te stellen
aan een ander delegeren. G.J. Hans schrijft dan ook
terecht, dat de Doesburgse kerk waarschijnlijk 'een
van oorsprong bisschoppelijke eigenkerk' was."

InWestervoort speelt het leenrecht een rol. Daar waren
het de heren van Bergh, die in de late middeleeuwen
door de bisschop van Utrecht werden beleend
met de heerlijke rechten van de buurschap. Ook
verkregen zij het collatierecht. Dit is een aanwijzing,
schrijft Toon van Dalen, dat de Werenfriedkerk in
Westervoort 'eens tot het grondbezit heeft behoord,
dat Sint Maarten te Utrecht hier bezat'r" Met andere



In onze omgeving kwamen dus meerdere kerken
voor, die bisschoppelijke eigenkerken waren of
waarvan verondersteld wordt, dat zij dat waren. Zij
werden tussen de lOe en de 12eeeuw door de bisschop
van Utrecht gebouwd of kwamen onder zijn toezicht

~

De Remigiuskerk van
Steenderen. Na brand door
blikseminslag in 1782
werd de 14e eeuwse toren
verlaagd en werden schip
en zijbeuken onder één kap
gebracht. Het driehoekig
koor dateert uit 1440.

woorden, de Werenfriedkerk was waarschijnlijk een
bisschoppelijke eigenkerk, omdat de grond waarop
hij werd gebouwd aan het bisdom toebehoorde.

Wat betreft de St. Andreas in Groessen: kort voor
815 schonk graaf Rodger meerdere goederen aan
het bisdom Utrecht, waaronder een kerk in Duiven
(Thuvina). Waarschijnlijk ging het daarbij om een
eigenkerk van de graaf. Bij die kerk hoorde een hof.
Graaf Rodger wilde voor de schenking echter wel
iets terugzien. De bisschop ging daarmee akkoord
en kende hem onder meer het vruchtgebruik toe
van de St. Andreaskerk in Groessen. Deze kerk was
kennelijk zijn bisschoppelijke eigenkerk, waarover
hij naar eigen inzicht kon beschikken."

tot stand. Het behoeft dan ook geen verwondering
te wekken, wanneer uit dit onderzoek naar voren
komt, dat de kerken van Oosterbeek en Velp op
overeenkomstige wijze zijn ontstaan. In deze reeks
artikelen beperken wij ons, gezien de opzet van dit
tijdschrift, daarbij tot de ontstaansgeschiedenis van
de St. Mattheus, zoals De Oude Jan vóór de Refor-
matie werd genoemd.

Volgens Hendrik Kerkkamp werd de Mattheuskerk
omstreeks 1100 gesticht. Om te achterhalen wie de
goedkeuring voor de bouw heeft verleend, moeten
wij nagaan wie indertijd de grondeigenaren in Velp
waren, wie de rechtelijke macht in handen had en
hoe de bevolking was samengesteld. Wij zullen
proberen deze vragen te beantwoorden om daarmee
helder te krijgen, waarom de Mattheus de facto een
bisschoppelijke eigenkerk was.

Het grondbezit van de
St. Nazariusabdij in Lorsch
Rond 800 schonk graaf Walto een deel van zijn

bezit in Velp aan de benedictijnenabdij van Lorsch
(Lauresham), 15km oostelijk van Worms. Vergeleken
met de andere goederen, die hij aan de abdij schonk,
was het Velpse aandeel bijzonder klein, namelijk 1/3
huba, ongeveer 4 ha. Opvallend is, dat tegelijk met de
schenking van de grond 11 horigen ter beschikking
werden gesteld, vermoedelijk landarbeiders. De
donatie wordt in de Codex Laureshamensis als volgt
vermeld:



Walto schonk in de gouw Hamaland, in de
buurschap Gendt, 2 hoeven (hubas) en een kerk,
in de buurschap Waganlose (tussen Gendt en
Bemmel) een halve hoeve (mansum dimidium), in
de buurschap Doorenburg een halve hoeve, in de
buurschap Leuven (bij Duiven) een halve hoeve
en in de buurschap Velp een derde deel van een
hoeve (huba)met 11 horigen (mancipia XI).NB

De laatste mededeling lijkt erop te wijzen dat
Walto in Velp over nogal wat grond beschikte en
daar waarschijnlijk een hof had. De 'mancipia XI'
waarvan sprake is, waren vermoedelijk hofhorigen,
die werkzaam waren op het land. Waar de 4 ha in
Velp hebben gelegen, is niet meer te na te gaan.
Maar het is goed mogelijk, dat het om land gaat van
de boerenhoeve, die later bekend staat als 'curtis
Bruoch' (Broeckerhove) en in 1076 wordt vermeld.
Uit de tynsenlijst van de abdij van rond 1048 blijkt,
dat het grondbezit in Velp jaarlijks 20 denariën
(zilveren munten) opbracht. Dat bedrag moest op 15
augustus, feest van Maria Hemelvaart, in de hoofdhof
in Gendt worden betaald. De hof had evenals de abdij
in Lorsch St. Nazarius tot patroonheilige."
In 1228/29 werden de Gendtse goederen, waaronder
het grondbezit Velp, verkocht aan graaf Gerard IV

De Codex Laureshamesis
werd einde l2e eeuw samen-
gesteld. Het boek telt 235
beschreven perkameten
bladen en bevat 3836 oor-
konden, waaronder twee
schenkingen van graafWalto.
Omdat de documenten slecht
te lezen zijn, werden zij
getranscribeerd.

van Gelre (1207-1229). Ruim 125 jaar eerder, in
1096, had een grote brand de St. Nazariusabdij
zwaar beschadigd. Door de verwoestende kracht van
het vuur kwam er een einde aan de bloeitijd van het
klooster. De verkoop van het Gendtse bezittingen aan
de graaf van Gelre hing daarmee samen en was nodig
om de abdij uit de financiële problemen te helpen.

Het grondbezit van de
St. Vitusabdij in Hoog-Elten
De eerste keer, dat melding wordt gemaakt van het

goederenbezit van de Eltense abdij in Velp, is in een
oorkonde van koning Lotharius uit 1129. In 996 had
keizer Otto 111een einde gemaakt aan de voortdurende
twist tussen de dochters van Wichman van Hameland:
Adela en haar zus Liutgard, abdis van de St. Vitusabdij

in begin ge eeuw. Over de datering schreef
J.A. de Wit een uitstekend artikel in Medede-
lingenbladAmpt Epe, 50(1980)14-23.

B. Het Latijn kent voor 'hoeve'twee woorden:
'mansus' en 'huba' (hoba, hova, huva). 'Man-
sus' verwijst naar 'manere', op een plaats
verblijven, wonen. De eerste betekenis van
'mansus' is dan ook die van een bewoond stuk

A. Codex Laureshamensis, bearbeitet und neu
herausgegeben von Karl Glöckner, Darmstadt,
1929-1936, nr. 115. Er wordt niet vermeld in
welk jaar de schenking heeft plaatsgevonden.
Omdat in nr. 104 al eerder sprake was van een
schenking van Walto (Waldo) aan de abdij,
namelijk van vier hoeven met bijbehorende
horigen in het jaar 814, plaatst Karl Glöckner
de schenking van nr. 115 in dezelfde tijd, dus

land (grond met boerderij(tje). Bij. 'huba' ligt
de nadruk op de landbouwgrond, het wei- en
grasland, de bossen. In latere tijd gaat het on-
derscheid verloren en worden beide woorden
door elkaar gebruikt. De oppervlakte is, af-
hankelijk van het plaatselijke landmatenstel-
sel, 10 á 15 ha. G. Landau, Die Territorien in
Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwicklung,
Hamburg und Gotha 1854.



in Hoog-Elten. Na de dood van zijn zoontje, ook
Wichman geheten, - hij stierf 1 augustus 965/66,
zevenenhalf jaar oud - had de graaf zijn burcht in Elten
veranderd in een abdij voor adellijke dames. Dochter
Liutgard werd de eerste abdis en aan haar vertrouwde
hij een groot deel toe van wat zijn overleden zoontje
zou hebben geërfd. Dat erfdeel omvatte eenderde part
allodia, vermeerderd met rijkslenen en rijksambten.
De allodia, waaronder een
groot aantal landgoederen
(hoven), en de rijkslenen gingen
naar Liutgard, de rijksambten, het Hamalandse
met name de grafelijkheid in grondbezit van
Hamaland en op de Veluwe, de St. Vitusabdij
waren voor Adela en haar man
Immed.

een Salomons
oordeel halveert

Het echtpaar was niet bepaald gelukkig met de
regeling. Volgens hen was er sprake van een
onevenredige verdeling.
Maar graaf Wichman
wilde niet terugkomen
op zijn beslissing
en vergrendelde de
toewijzing met drie
keizerlijke en een
pauselijke goedkeuring.
Het gevolgwas eenjaren-
lange strijd tussen beide
zussen. Bij een eerste

. .verzoenmgspogmg wer-
den van keizerswege 16
allodiale landgoederen
m tweeën gedeeld,

waarvan de ene helft naar Adela ging en de andere
helft aan de abdij bleef, waaraan Liutgard haar erfdeel
had overgemaakt. De definitieve regeling van de
goederenverdeling volgde pas 18 december 996, 28
jaar na het begin van het conflict."

In de oorkonde van Otto 111worden de 16 opgedeelde
landgoederen met name genoemd. Het is deze lijst, die
koning Lotharius (zie boven) overneemt, wanneer hij
de bezittingen van de St. Vitusabdij in 1129bevestigt."?
Alleen wordt in plaats van de halve landgoederen
Hamme (bij Kleef), Arnhem en Redinchghem (Ren-
kum) melding gemaakt van Feluida pars dimidia, het
halve landgoed Feluida. Wat heeft dat te betekenen?
Laten wij beginnen met de naam Feluida. S. Muller en
A. Bouman, uitgevers van het Stichtse Oorkondenboek,
denken dat daarmee Velp wordt bedoeld, maar zeker
zijn zij daar niet van en plaatsen achter 'Velp' een
vraagteken. Meer expliciet is M. Alting in zijn Notitiae

Germanicae inferioris.
Hij schrijft: L--.

Het kunstwerk de 'Steintor'
van Hoog-Elten met op de
achtergrond de St. Vituskerk.
In 1811 werd de abdij op
bevel van Napoleon opgehe-
ven en werd de stiftskerk een
parochiekerk. De laatste we-
reldoorlog liet weinig van het
gebouw heel. Bij de herbouw
na 1945 werden de barokge-
welven verlaagd en werd de
koorafsluiting naar 17e eeuws
model gereconstrueerd.



~ ..~~~.~~~~~----------------~Felvida, boven Arnhem, wordt, in den
giftbrief van keizer Lotharius III, van het jaar
1134, gesteld onder andere giften, welke de
graaf van Zutphen aan het klooster in Elten
geschonken heeft. Hedendaags werd het Velp
genoemd, liggende een halve Duitsche mijl
van Arnhem. '11)

De notitie vraagt om uitleg, niet wat betreft 'Felvida'
(=Velp), maar vanwege de schenking van de
buurschap aan de abdij in Elten. Graaf van Zutphen
was toentertijd Koenraad 11van Luxemburg. Hij was
in hetzelfde jaar 1134 getrouwd met Ermgard van
Zutphen, dochter van graaf Otto de Rijke van Zutphen
en Judith van Supplinburg. Het huwelijk bleek van
korte duur, want twee jaar later overleed hij.

In de giftbrief wordt gezegd, dat de graaf 'Felvida'
aan de abdij schonk. Daarmee kan niet heel Velp
bedoeld zijn. Volgens de oorkonde van 1129 werd dit
praedium (landgoed) evenals 14andere landgoederen
in tweeën gedeeld.12) Uit het tynsboek van de abdij,
waarin de jaarlijkse afdrachten worden vermeld, blijkt
dat de bezittingen van het St. Vitusstift in en rond
Beekhuizen lagen. Dit wijst erop, dat bij de deling het
noordelijke deel van Velp in bezit van de abdij bleef
en het zuidelijke deel aan Adela en haar man Balderik
werd toegewezen.
Omdat het Velps gebied
oorspronkelijk Hamalands
familiebezit was, had de
graaf van Zutphen daar
geen zeggenschap over,
tenminste wat het zuidelijke
deel betreft dat na de deling

het
onderscheid
tussen mijn

en dijn is
soms zoek

in het bezit van het echtpaar Balderik en Adela was
gekomen. Ten aanzien van het noordelijk deel, het
landgoed Beekhuizen, lag de zaak anders.
De talrijke goederen, die de St. Vitusabdij ontving,
maakte het noodzakelijk, dat er een advocatus
(voogd) werd aangesteld. Vanaf de Karolingische
tijd was het voorschrift, dat bisschoppen, abten en

Kadastrale kaart van de gemeente Velp uit 1817
In 996 werd het Velpse erfgoed, dat graaf Wichman aan de abdij van
Elten schonk, door keizer Otto III in tweeën gedeeld. De keizerlijke
oorkonde maakt daar geen melding van, maar koning Lotharius be-
vestigt de deling in 1129. De deling is aangegeven met de rode lijn.



abdissen zich in wereldse aangelegenheden lieten
vertegenwoordigen door een leek. Het was zijn taak
om de abdij in juridische zaken bij de rechtbank te
vertegenwoordigen. Hij werd voor zijn werkzaam-
heden beloond met een stuk land, dat hij van de
abdij in leen kreeg. Om meer indruk te maken bij de
rechtbank was deze functionaris meestal van adel.!"

Waarschijnlijk zijn de graven van Zutphen advocatus
van de St. Vitusabdij geweest en viel Beekhuizen
onder hun voogdij. Zoals echter meer voorkwam bij
afgelegen gebieden, ging op den duur het onderscheid
tussen mijn en dijn verloren. Het lijkt waarschijnlijk,
dat de graven van Zutphen Beekhuizen en omgeving
min of meer als hun land zijn gaan beschouwen.
Begin 12e eeuw werden de abdij en de St. Vituskerk,
die beide door graaf Balderik waren verwoest, onder
leiding van Ermgardis herbouwd. De abdis kreeg
daarbij steun van koning Lotharius, die op 10 april
1129 de rechten en privileges van de abdij plechtig
bevestigde. Het is in die oorkonde, dat melding wordt
gemaakt van Feluida pars dimidia, van dat deel
van Velp, dat na de deling in het bezit van de abdij
bleef. C)

Je krijgt de indruk, dat Lotharius dit laatste
uitdrukkelijk wil laten weten, namelijk dat het
Velpse gebied, dit is Beekhuizen en omgeving, aan
de St. Vitusabdij in Hoog-Elten toebehoort (en niet
aan de graven van Zutphen). Graaf Koenraad II heeft
de boodschap goed begrepen. Lotharius, inmiddels
keizer geworden, kon in de giftbrief van 1134 dan
ook meedelen, dat de graaf 'Felvida' aan de Eltense
abdij (terug)schonk. Dat wil zeggen, dat hij afzag
van zijn vermeende aanspraken op Velp (-Noord)
en de grond- en andere rechten van het St. Vitusstift
daar erkende.

C. In het Necrologium (Overlijdensregister)
van de abdij wordt Ermgardis herdacht op 23
september. Er staat geen jaar van overlijden
bij, maar zij is vermoedelijk ca. 1129 gestor-
ven. Achter haar naam staat 'reaedijicatrix

ecclesiae' (herbouwster van de kerk).
De St Vituskerk werd op de feestdag van de
H. Blasius (2 februari) door Siward, bisschop
van Minden, gewijd, daarbij geassisteerd door
de bisschop van Utrecht. Lotharius laat in de

oorkonde weten, dat hij en zijn vrouw Richeza
voor het onderhoud van de kerk jaarlijks twee
talenten schenken, afkomstig uit de belasting-
inkomsten van Duisburg.



Tot slot enkele gegevens uit het Tynsboek van ca.
1370, waaruit blijkt dat Beekhuizen en omgeving
tot het goederenbezit van de abdij hoorden. Het
boek ontstond tijdens het bestuur van abdis Elza van
Holtzate, die 19 oktober 1402 overleed.

Onder de titel:
Die hier na bescrive sin schuldich
Inden hoff toe Arnhem

worden onder meer vermeld:
Fredericks kinder van baer van oeren
(hun) gude to bechuyse (Beekhuizen)
I m. rog. (1 malder rogge)!"
Bernt bechuysen van den guede to
bechuysen en leghet to velpe I m. rog.

en verder:
Scardenberchs guet dat hevet bessel
van aller sine kinder (dat de kinderen
van Bessel van Aller hebben)
I m. rog' en leget to Rede.
Brandenborch to Reden syn guet en
gevet I m. rogg'.15)

Enkele paragrafen verder wordt vanBernt bechuysen
gezegd, dat zijn goed bidem (bij) Rosendale is
gelegen.

Twee opmerkingen. Wij
mogen ervan uitgaan, dat
het landgoed Beekhuizen
zich oorspronkelijk verder
uitstrekte dan wat wij nu
kennen als Velp-Noord en
een deel van het Rhedens

pachters van
landgoed Beek-
huizen leverden

jaarlijks 1 malder
rogge in aan de
Arnhemse hof

Zegel van
Lotharius lIL In 1125
werd hij verrassender

wijze tot Rooms koning
gekozen. Tegenkandidaat
was Frederik II van Zwa-

ben, de vader van Frederik
Barbarossa. In 1133 werd

Lotharius door paus Innocentius II
in Rome tot keizer gekroond.

grondgebied omvatte. In de tweede helft van de Be
eeuw werden de eerste contouren zichtbaar van een
gerechtelijke indeling en vond een afbakening plaats
van de richterambten Velp en Rheden. De grens tussen
beide ambten liep over het landgoed Beekhuizen,
waardoor de percelen juridisch werden gescheiden.
Enkele werden bij het ambt Rheden ingedeeld, zoals
het Scardenberchs goed en het goed Brandenborch
(zie Tynsboek).
De tweede opmerking betreft de hoff toe Arnhem,
waar de afdracht van de rogge plaatsvond. Die
hof heette de 'buttelrie' en wordt in het Tynsboek
omschreven als de 'principael hofstede', gelegen
'bi den grave (gracht) achter sunte Walburge'. Er
hoorde veel land bij en de jaarlijkse opbrengst was
aanzienlijk: 'Ende daer hoert (hoort bij) side (laag)
Zant in Indenbroke end hogelant in den velde en twee
hoeven (maten) holts in Arnhemer busch en twee
hoeven (percelen) in Rosendaelre merck (marke) en
ghevet des jaers XVIII m. (malder) rogg' XVIII m.
aarsten en XVIII m. haveren. '16)



Het landgoed Beekhuizen was beduidend kleiner dan
de Arnhemse hof en de opbrengst ervan geringer. Geen
wonder, dat Beekhuizen dat als het ware in het verlengde
van de 'Buttelrie"" lag, daarmee administratief werd
verbonden. Dit verklaart waarom de lieden van Velp-
Noord, die daar het land bewerkten, jaarlijks naar de
Arnhemse hofstede moesten komen om een 1 malder
rogge in te leveren.
Overigens bestond de tyns niet alleen uit een hoeveelheid
rogge, maar ook uit klinkende munt. Zo moesten Bernt
Beekhuizen en de kinderen van Frederik van Baer voor
het gebruik van het land ook 5 groten neertellen.I"
De betaaldag was 11 november, feest van St. Maarten.
Het landgoed Beekhuizen bleef tot einde lY eeuw in
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Grote Bouwmeesters uit Ellecom
deel 6

Door Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen

Dit is het vervolg van het verhaal over Henri Evers, architect
en hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.Het
eerste deel stond in Ambt & Heerlijkheid 173, verschenen in
december 2011.

Het raadsel van de Hoflaan in Dieren
In de Hoflaan, vroeger Tramstraat, staan veel monu-
mentale huizen, die hetzij als Gemeentelijk hetzij als
Rijksmonument te boek staan. Zes daarvan worden,
zowel door het Gelders Genootschap als door de Com-
missie Cultuurhistorie van de Gemeente Rheden, met
een vraagteken, toegeschreven aan Henri Evers of zelfs
aan zijn vader Jan Brink Evers, die in 1890 overleden
is. Tot onze spijt hebben wij geen bewijzen kunnen vin-
den, dat Evers de villa's ontworpen heeft, dus blijven
de vraagtekens.

Enkele feiten:
Op 19 juli 1891 stuurt de aannemer Arend Rik Schoon-
man te Dieren, namens de Hoogedelgeboren Heer D.
Schuijmer een bouwaanvraag naar de gemeente Rhe-
den voor villa's, "te bouwen op het terrein tegenover
Huize Rustoord te Dieren". Daniel Schuijmer woont
op nummer zeven aan de Tramstraat, terwijl het adres
van Huize Rustoord Tramstraat elf is. Schuijmer is in
april 1877 in Dieren komen wonen met zijn vrouwen
pleegzoon. Zij hebben vele jaren in Semarang in het
toenmalige Indie gewoond, waar Schuijmer een mooie
winkel bezat, naast het Gouvemementskantoor en de
Sociëteit Amicitia. Er wordt verteld dat hij zijn fortuin
verdiende in de slavenhandel. In 1889 overlijden zowel
zijn pleegzoon Joost Frederik Wijnveldt Schuijmer, 24
jaar oud, als zijn vrouw, Philippina Johanna Wijnveldt.

De vijf villa's die Schuijmer laat bouwen, krijgen de
namen Joost, Frederik, Daniel, Philippina en Johanna,
in de beschrijvingen toegeschreven aan neven en nich-
ten, maar overduidelijk afkomstig van zijn pleegzoon,
zijn vrouwen van hemzelf. Neven en nichten met die
namen zijn niet te vinden in de genealogie van Schuij-
mer en zijn vrouw.

Hoflaan 30 en 32, zogenaamde "Dubbele Daniel", ansicht-
kaart begin 20-ste eeuw, collectie Tomas Hilhorst Dieren.

De vijf villa's zijn ontworpen als één geheel, waarbij
de symmetrische villa in het midden, nummer 30 en
32, in die tijd als de "dubbele Daniel" bekend staat.
Aan weerszijden staan villa's die elkaars spiegelbeeld
zijn, waardoor een prachtig geheel wordt gevormd, in
een schilderachtige neorenaissance stijl, zelfs wel als
een paleisachtige façade benoemd. Zo is de villa, die nu
Seringenhof heet, op nummer 26, het spiegelbeeld van
Oldengaerde, op nummer 36. En De Peppel op num-
mer 28 is het spiegelbeeld van Boschwijk op nummer
34. De vijf villa's zijn in 2009 tot Rijksmonument ver-
klaard. Het hoekpand op Hoflaan één wordt ook aan
Henri Evers toegeschreven. Het is omstreeks 1895 ge-
bouwd als herenhuis, winkel en pakhuis en eveneens
een Rijksmonument.



Van deze vijf villa's en het winkelwoonhuis hebben we
tot nu toe geen ontwerptekeningen kunnen vinden met
handtekening van Henri Evers, maar wel plattegronden,
die overeenkomen met de gebouwen. Als de ontwer-
pen van Evers zijn, dan zal een aannemer uit Dieren de
huizen gebouwd hebben, omdat Evers vader, Jan Brink
Evers al in 1890 overleden is.

Hoflaan 441Stationsplein twee te Dieren, zonder torentje bo-
ven de ingang.

Tenslotte iets over Hofiaan 44: Jan Brink Evers koopt in
1882 van notaris Annes Everts, Hofiaan nu nr. 42, een
schuur, erf, knechtswoning en een stuk bouwland, en
van de Gebroeders v.d. Loo, steenfabrikanten in Die-
ren, een aangrenzend stuk onbebouwde grond aan het
Stationsplein.

Het bouwoppervlak van het huis is bij aankoop 5,87
are, terwijl het in hetzelfde jaar, 1882, oploopt tot 12,8
are. Op de hulptekening van het kadaster wordt van slo-
ping en stichting gesproken.

Daar is uit af te leiden dat het huidige monumentale
huis in 1882 gebouwd is, en wel door de eigenaar, Jan
Brink Evers, mogelijk naar een ontwerp van zijn zoon
Henri Evers. Daarmee komt de mogelijkheid dichterbij
dat de ontwerpen van de voornoemde villa's in de Hof-
laan eveneens van Evers' hand zijn.

Een verbouwtekening uit 1929van architect Hupkes uit
Utrecht laat zien dat er een torentje geweest is boven de
ingang in de zuid-oostgevel. De toenmalige eigenaar,
de familie C. Hupkes, familie van de architect, noemt
het huis Maroesja. Het statige pand wordt beschouwd
als een zeldzaam voorbeeld in de gemeente van neore-
naissancestijl met Franse invloeden.

Blauwdruk uit 1929 met situatieschets Hoflaan 44 met to-
rentje. "Huize Maroesja aid Hoflaan te Dieren, Zuid-Oost-
gevel".



Villa Rustoord, Zutphense straatweg vijf, Dieren
Op de plaats waar nu De Oude Plataan staat, aan de Zut-
phensestraatweg in Dieren wordt in 1893 in opdracht
van Mejuffrouw A. J. Kuijk-Werff een karakteristiek
pand gebouwd met de naam Rustoord, dat vele jaren
als rusthuis gediend heeft. De villa heeft een torenach-
tig uitgebouwd portiek met rondbogen en roosvensters.
Het ontwerp van de villa wordt toegeschreven aan Hen-
ri Evers. Het is in 1967 gesloopt om plaats te maken
voor het verzorgingshuis "De Oude Plataan".
Leuk detail: De huidige voordeur van Hoflaan 44 is af-
komstig van de villa Rustoord.

Voormalige Villa Rustoord, Zutphensestraatweg 5,
te Dieren.

Villa "Vale Ouwe Zate" bij Bethesda in Laag Soeren
In het septembernummer van Ambt en Heerlijkheid in
2010 hebben we geschreven dat de directeurswoning
bij het Badhuis Bethesda in Laag Soeren vermoedelijk
door Jan Brink Evers ontworpen is. Er is echter even-
veel kans dat het zijn zoon Henri Evers geweest is die
het ontwerp gemaakt heeft, terwijl zijn vader de bouw
voor zijn rekening neemt.

Villa "Vale Ouwe Zate" in Laag Soeren.



Twee monumenten en een fontein
Tussen 1886 en 1906 worden er door Henri Evers ont-
worpen:
**Een grafmonument voor zijn overleden leermeester
H.P.Vogel. Het monument staat op de begraafplaats
"Oud Eik en Duinen te Den Haag.
** Het Calandmonument aan de Veerkade te Rotterdam.
Dit is een eerbetoon aan Pieter Caland, de ontwerper
van de Nieuwe Waterweg naar zee, waaraan Rotterdam
zijn bloei te danken heeft.
** De Wilhelminafontein op het Burgemeester Hoff-
manplein te Rotterdam ter gelegenheid van de troons-
bestijging van koningin Wilhelmina.

Wilhelminafontein, Hoffmanplein te Rotterdam. Tekst: "Hulde
aan Koningin Wilhelmina bij hare troonsbestijging".

Vier kerken en een synagoge
** In 1886 doet Evers mee aan een internationale prijs-
vraag voor een nieuwe gevel voor de Domkerk in Mi-
laan.
** In 1890 wordt hem door de jury van een prijsvraag
voor de nieuwe Hervormde Kerk aan de Looiaan te
Apeldoorn een gedeelde tweede prijs toegekend, samen
met de ontwerpen van de architecten H.P.Berlage en
J.J.van Nieukerken. Het kerkbestuur echter kiest niet
voor het bekroonde ontwerp, maar geeft de voorkeur
aan het ontwerp van J.Verheul Dzn.
** In 1899 stuurt hij een schitterend ontwerp in ter ge-
legenheid van de prijsvraag voor een nieuwe Synagoge
in Boedapest.
** Evers ontwerp voor een Remonstrantse Kerk in Rot-
terdam wordt in 1895 uitgevoerd. Het is gelegen aan
de Westersingel 76, het heet tegenwoordig Arminius en
dient als podium voor Kunst, Cultuur en Debat. Vanaf
2009 tot nu toe wordt het prachtige Rijksmonument
grondig gerestaureerd.
** In Schiedam is de kerk van de Protestantenbond van
Evers hand.
De kerk is gebouwd in 1908. De laatste twee kerken
zijn ontworpen met bijgebouwen kosterswoning.

Arminius, voormalige Remonstrantse kerk te Rotterdam, Mu-
seumparkzijde.



Recreatiegebouw 'De Tent'
In Delft staat nog een gebouw dat het vermelden waard
IS.
In het Agnetapark, aangelegd door L.P.Zocher voor de
arbeiders van de Ned. Gist- en Spiritus fabriek, ontwerpt
Henri Evers een heel mooi recreatiegebouw. Het biedt
gelegenheid voor het geven van feesten, concerten en
theateruitvoeringen, maar is ook bedoeld voor kegelen
en biljarten.

Het gebouw is uitgevoerd in gele baksteen met blauwe
details. Het heeft een brede serre langs de gehele park-
zijde, een ronde traptoren met daarin een houten wen-
teltrap, een kleinere kloktoren en in reliëf geschilderde
wanden in de toneelzaal. De oorspronkelijke leien dak-
bedekking van de traptoren is in 1931 vervangen door
koper terwijl de kloktoren is afgebroken.
Het heet nu "De Lindenhof' en dient nog steeds als mo-
numentale locatie voor evenementen.
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Recreatiegebouw met ronde traptoren, Agnetapark Delft,
foto 2011

Twee stadhuizen
Al in 1889 doet Evers mee aan een prijsvraag voor een
nieuw stadhuis in Zutphen. Er wordt lovend geschreven
over zijn ontwerp, één uit 55 inzendingen, waaronder
die van Berlage en Kromhout. Toch kan de jury niet
tot een keuze komen en wordt er geen enkel ontwerp
uitgevoerd.

Dan wordt in Rotterdam door de gemeenteraad besloten
tot de bouw van een nieuw stadhuis. Het besluit daartoe
valt in 1909, mede op initiatief van Burgemeester AI-
fred Rudolph Zimmerman (1869-1939), die vanaf zijn
aantreden als burgemeester ijvert voor een stadhuis in
Rotterdam dat minstens de allure heeft van het paleis
op de Dam in Amsterdam. Hij is in 1906 benoemd tot
burgemeester en zal dat tot 1923 blijven.
Als hij overlijdt in 1939, is dat in zijn zomerhuis in Velp
aan de Boulevard nummer acht.

Zijn neef Willem Theodoor Corne1is Zimmerman, die
trouwt met Cecilia Emilie Louise barones van Pallandt
van kasteel Rozendaal, is van 1928 tot 1949 burge-
meester van de gemeente Rheden (vier oorlogsjaren
uitgezonderd).

In 1912 komt het in Rotterdam tot een besloten prijs-
vraag, waarvoor zeven architecten worden uitgenodigd.
Henri Evers die van het begin af aan door Zimmerman
bij de plannen betrokken wordt en al een voorontwerp
gemaakt heeft, wint de prijsvraag met een ontwerp in
Beaux Arts stijl.

Op 15 juli 1915 legt Koningin Wilhelmina de eerste
steen. De eerste paal van de ruim 8000 houten heipa-
len is al in 1914 geslagen, maar het zal tot 1 september
1920 duren voor de eerste raadsvergadering kan plaats-
vinden. Mede door de eerste wereldoorlog, waardoor
de aanvoer van materialen uit het buitenland stagneert,
loopt de bouw vertraging op.



Eerste steenlegging door koningin Wilhelmina in 1915.

Tegelplateau gemaakt door Huib Luns.
Al die jaren is er een hechte samenwerking tussen Hen-
ri Evers, A.l Th.Kok, architect bij de Dienst Plaatselijk
werken Rotterdam en Burgemeester Zimmerman. Kok
assisteert Evers vanaf 1914 bij de bouwdirectie.

Drie heren met bolhoed: links Henri Evers, midden burge-
meester A. R. Zimmerman en rechts de gemeentearchitect, de
Heer A. J TH .Kok.

Het stadhuis dat Evers ontwerpt is een mooi voorbeeld
van Oosterse centraalbouw, waarbij de centrale ont-
vangsthal wordt omgeven door de representatieve en
bestuurlijke ruimten. Vanuit deze hal zijn alle belang-
rijke zalen en kamers te bereiken. Op de begane grond
de verschillende trouwkamers of via de staatsietrap de
burgerzaal of raadzaal. De hal is 20 bij 20 meter en 18
meter hoog.



Erachter ligt een grote binnentuin met eromheen de ad-
ministratieve ruimten. De voorgevel aan de Coolsingel
heeft een lengte van 86 meter, terwijl de zijgevels 106
meter lang zijn. Het stadhuis heeft, met drie omrin-
gende gebouwen aan de Coolsingel, als door een won-
der, het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940
overleefd.
Evers ontwerpt behalve het gebouw, ook alle beeld-
houwwerken, trappen, verlichting, glas in lood ramen,
stoffering, meubilair, kortom de gehele inrichting tot en
met het tapijt in de eerste klas trouwzaal.
Minstens dertien beeldhouwers zijn bijvoorbeeld no-
dig voor de uitvoering van versieringen en beeldhouw-
werk.
De fabricage van het meubilair wordt uitbesteed aan
meubelfabrieken, waaronder de idealistische meubelfa-
briek in Oosterbeek, met de naam "Lab or Ornnia Vin-
cit", L.O.v., opgericht in 1910 door G. Pelt en in bedrijf
tot 1935.
In het hele gebouw zijn de idealen van de Bouwmeester
en Hoogleraar Evers terug te vinden: overal zijn de ver-
schillende architectuurstijlen te herkennen, maar ook de
vaderlandse cultuurgeschiedenis en het belang van Rot-
terdam als handels- en scheepvaartstad zijn gebruikt in
de decoraties. Bijvoorbeeld teksten en afbeeldingen van
Hugo de Groot, Erasmus, van Oldebameveldt, Vondel,
maar ook van de bijbelse koning Salomo en de Griekse
staatsman Pericles. Het is kortom een monument van
Evers ideeën over de architect als kunstenaar.
Tenslotte torent hoog boven het midden van het hoofd-
gebouw de klokkentoren met een carillon van 63
klokken( oorspronkelijk 48), één van de grootste caril-
lons van Europa. De toren wordt bekroond door een
gouden engel van 3,5 meter hoog, symbool van de
vrede, die in de jaren 1914-1918 voor Europa een grote
droom is.
Tijdens de raadsvergadering op drie december 1920
wordt een levensgroot bronzen buste-portret van Henri
Evers aangeboden. Het door J. KeIler gemaakte beeld

wordt geplaatst bij de ingang van de centrale hal van
het stadhuis. Op de sokkel staat in gouden letters: Prof.
Henri Evers, ontwerper van het stadhuis.
Op 15 december 1920 krijgt Evers een koninklijke on-
derscheiding: hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw.

Het stadhuis van Rotterdam aan de Cao/singel
Jota Bestuursdienst gemeente Rotterdam.



Laatste jaren.
Als Evers 70 jaar wordt op 24 november 1925, biedt
de Senaat van de TH in Delft hem een receptie aan, die
zeer druk bezocht wordt.
In 1926 geeft hij zijn afscheidscollege en gaat met eme-
ritaat. Zijn oud-leerlingen uit Rotterdam bieden hem
een portret aan getekend door Jan Toorop.

Tekening van Henri Evers door Jan Toorop, 1926.

In de zomer van 1926 betrekt hij met zijn vrouwen
dochter een door J. T. Wouters in zijn opdracht ge-
bouwd huis in Wassenaar aan de Hoefijzerlaan 42. Nog
maar drie jaar later overlijdt Henri Evers. Hij wordt,
nogal ongebruikelijk voor die tijd, gecremeerd in het
dan enige crematorium in Nederland, namelijk in Drie-
huis Westerveld in Velzen.

De rouwadvertentie meldt: De crematie zal plaatsheb-
ben dinsdag a.s. na aankomst van trein 15.16.
De Nieuwe Rotterdamse Courant van 6 november 1926
spreekt van "het verlies van een onvergetelijk groot Ne-
derlander. "
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ADRIAAN KOLKMAN ONTHULT
AUTHENTIEKE NAAM

RHEDENSEDORPSKERK

door Dick Bosveld

Jaren geleden publiceerde Adriaan Kolkman al een boek
over de Rhedense dorpskerk, maar nader onderzoek le-
verde verrassende nieuwe feiten op. Door 'voortschrij-
dend inzicht', zoals hij het zelf betitelt, verschijnt bin-
nenkort de definitieve versie. De Oude Sint Mauritius
is de enige echte naam die oorspronkelijk aan de kerk
verbonden werd, zo reconstrueerde hij.
Het is bijzonder dat de zichzelf noemende amateur-
historicus op hoge leeftijd een boek schreef dat onge-
twijfeld veel stof zal doen opwaaien. Ruim vijfenhalve
eeuw geleden al werd de dorpskerk officieel de naam
De Oude Sint Mauritius toebedeeld, ontdekte de auteur.
Opvallend, zeker in het perspectief van die andere (ka-
tholieke) Mauritiuskerk die in Rheden staat. Op 19 april
wordt het boek gepresenteerd, tijdens de ledenvergade-
ring van de Oudheidkundige Kring in de de dorpskerk.
Al vroeg werd Adriaan's belangstelling voor de geschie-
denis gewekt. Zijn ouders namen hem en zijn broer al op
jonge leeftijd mee naar het museum, en legden daarmee

de kiem voor de interesse, die duurt
tot op de dag van vandaag. Nog altijd
bestudeert hij boeken, oude geschrif-

ten, kronieken en naslagwerken.
"De geschiedenis heb ik altijd

machtig interessant gevonden
en ben nooit opgehouden

me hiermee bezig te
houden."

Adriaan Kollanan

De 89-jarige publiceerde door de jaren heen veel be-
langwekkende artikelen en hield talloze lezingen. Niet
alleen mensen die geïnteresseerd zijn in het dorp en
hun omgeving kwamen door zijn naspeuringen veel te
weten over de historie. Ook de Oudheidkundige Kring,
waar hij vele jaren deel uitmaakte van de redactie en
dertien jaar lang voorzitter was, profiteerde van zijn
kennis en expertise en benoemde hem zelfs tot lid van
erdienste. Enkele jaren geleden schonk hij zijn indruk-

wekkende verzameling dan ook met groot vertrouwen
aan de OHK. Of hij daar toch niet een beetje spijt van
heeft? "Nee hoor, mijn kinderen interesseren zich er
niet voor en hier weet ik dat het in goede handen is."
Dankzij hem werd veel materiaal veiliggesteld dat an-
ders ongetwijfeld verloren zou zijn gegaan.
Zijn naspeuringen kenmerken zich door een enorme
volharding, en zijn inzicht stelde hem in staat stap voor
stap een stukje geschiedenis bloot te leggen. Zoals bij
het naspeuren van de herkomst van de glas-in-loodwer-
ken die de dorpskerk sieren. Hij wijst op de foto die in
zijn kamer aan de muur hangt. "Dat is mijn geboor-
tehuis in Enschede. Het lag in een park aan een grote
vijver. Er was een prachtige berceau (een overwelving
van bomen die samen met elkaar een soort dak vor-
men). Hier groeide ik op, en speelde altijd met een aan-
tal vriendjes in het park, dat waren heerlijke jaren. Een
tijdje geleden las ik een spreuk van de Duitse architect
Hundertwasser, die me erg aansprak. 'Wer die Vergan-
genheit verliert, verliert die Zukunft.' Daar ben ik het
helemaal mee eens. Ik zeg het op mijn manier: Iedereen
die het verleden ontkent, heeft niet het recht om over de
toekomst te oordelen."
"Mijn vader werkte als tuinman bij een textielbaron in
Enschede. De ambtswoning waar ik geboren ben en op-
groeide, is tegenwoordig een theehuis van het revalida-
tiecentrum Het Roesingh. Hier wordt thee geschonken
voor gehandicapten en mensen die herstellen van een
operatie. Een paar jaar geleden heb ik er nog eens rond-
gekeken, maar van binnen is het totaal veranderd.



In 1949 vertrok ik uit het Van Lochemspark, dat mijn
vader vele jaren heeft onderhouden. Ik kreeg mijn al-
lereerste baan bij Sanders Transportwerktuigen. Enkele
jaren later kwam ik in dienst bij Stork in Hengelo.
Toen ik daar mijn ontslag indiende, zei mijn moeder:
'Hoe kun je dat nu doen? Je weet niet watje weggooit,
om weg te gaan bij zo'n degelijk bedrijf'. Doordat ik
een baan kreeg bij Thomassen, belandde ik in 1959 in
Rheden. In later jaren solliciteerde ik op een vacature
bij het gemeentehuis in De Steeg, en werd aangenomen
als ambtenaar bij bureau huisvesting. Mijn werk als
amateurhistoricus werd daar op een gegeven moment
wel gewaardeerd. Het was ze niet ontgaan dat ik een
enorme verzameling dia's en foto's had aangelegd. De
OHK kreeg van gemeentewege opdracht om objecten
vast te leggen die in aanmerking kwamen om op de ge-
meentelijke monumentenlijst te worden geplaatst, en
we zijn met een aantal mensen op pad gegaan."
"Geschiedenis maakt een belangrijk onderdeel uit van
het leven, daarom is het zo interessant. Als je zaken
naspeurt, ontdek je opvallende namen, waaraan de ge-
middelde inwoner jarenlang voorbijgaat zonder zich er
iets bij voor te kunnen stellen. In Rheden heb je Het
Blauwe Pad. Weetje hoe ze aan die naam komen? Daar
was in vroeger jaren een petroleumhandel. Ik vond
een advertentie uit 1920, waarin stond: 'Hij lag aan
het Blauwe Pad.' Maar er zijn veel meer namen die een
diepere betekenis hebben. Heb je bijvoorbeeld wel eens
nagedacht over hotel Athlone in De Steeg? De naam
refereert aan stadhouder Willem III die naar Ierland
voer om zijn schoonvader Jacob, die op de vlucht was
geslagen, te bestrijden. En waar werd de finale slag ge-
leverd, waarbij de Oranjekoning zijn schoonvader defi-
nitiefversloeg? Bij het plaatsje Athlone, de betekenis is
overigens: 'Die met eer wordt overladen'. Och, als die
roomsen daar eens zouden weten dat hier dat hotel zou
staan ....". Van zijn hand verscheen een speciaal nummer
van Ambt en Heerlijkheid over het befaamde Veerhuis
in Rheden. Kolkrnan was in de jaren die voorafgingen

aan de uiteindelijke sloop een van de weinigen die zich
om de teloorgang van het monument bekommerde. "Ik
realiseerde me dat het zou gaan verdwijnen. In 1969 zat
ik bij de EHBO. Portier Jansen van de Meteoor kwam
op me af en zei tegen me: 'Ik heb gehoord dat het Veer-
huis in brand wordt gestoken als oefenobject voor de
brandweer'. Ik ben meteen naar journalist Kobus Kem-
perman gestapt, en hij schreef er een artikel over. Op
donderdag verscheen dit in de krant, dezelfde dag zou
het gesloopt worden. Nadat secretaris Kruijswijk Jan-
sen dit had gelezen, belde hij onmiddellijk met direc-
teur Kok van de Meteoor en zei: 'U hebt vergunning om
het te slopen maar niet om het in brand te steken'. Het
antwoord van de directeur was: 'Dat zal niet gebeuren'.
Die dag stonden wij met een groep mensen bij elkaar in
afwachting van de sloop van het Veerhuis, maar er ge-
beurde niets. Kort daarop werd het monument met een
bulldozer in de IJssel geschoven. Ik heb later nog wel
eens verantwoordelijke mensen gesproken, die eerlijk
bekenden dat zij er niet zo goed vanaf kwamen, als zij
eraan terugdachten."
Kerken en musea oefenen een magische aantrekkings-
kracht uit op Kolkman. "De kerk in Hildesheim in
Duitsland is echt prachtig. De St. Michaelskerk is de
eerste Romaanse kerk die in Duitsland werd gebouwd,
en dateert uit 993." Maar nu verschijnt dus het boek over
de Rhedense dorpskerk, dat een must is voor de echte
liefhebber. Kolkman beschrijft niet alleen de oorspron-
kelijke naam van Rhedens trots, maar ontrafelde ook de
motieven die ten grondslag lagen aan de prachtige glas-
in-loodramen. Hij beseft terdege dat het even wennen
is om de dorpskerk de Sint Mauritius te noemen, maar
de geschiedenis mag niet worden verloochend, vindt
hij. "Waarom zouden we het de dorpskerk blijven noe-
men, zoals iedereen dat doet? Ik zie het als de doop van
een kind, daarna is je naam niet meer uit te wissen. Als
bijna zes eeuwen geleden een altaar aan de kerk wordt
gewijd, waarin de naam De Oude Sint Mauritius wordt
genoemd, is dat voor mij precies hetzelfde."



De familie Havelaar
een Rotterdamse familie

op de Zuidoost- Veluwezoom

deel 2

Leijn Melse

Diverse leden van de van oorsprong Rotterdamse koop-
mansfamilie Havelaar hebben (buitenthuizen bewoond
in dorpen van de gemeente Rheden en daar boerderij-
en, landerijen en bossen bezeten. De belangrijkste van
deze huizen waren Hofstetten (Ellecom), Bernhalde
(Ellecom), Eikenhorst (Velp) en Kerkwijck (Spankeren).
De eerste Havelaar die een buitengoed verwierf op de
Zuidoost- Veluwezoom was Jacob Petrus (zie deel 1). In
1838 kocht hij de in 1835/36 gebouwde villa Vreden-
hoef en gaf deze de naam Hofstetten.

De namen Hofstetten en Bernhalde
Wat betreft de herkomst van de naam Hofstetten, komt
Schimmelpenninck van der Oye in zijn notitie over
de bewoningsgeschiedenis van Hofstetten niet tot een
conclusie. Hij merkt op dat Hofstetten als geografische
aanduiding diverse malen voorkomt in Duitsland en
Zwitserland en hij vraagt zich nog af of "de bosbouw-
studie van zijn zoon ME. Havelaar" in Hagenau er iets
mee te maken heeft gehad. Dat is zeker niet het geval.
Het lijdt geen twijfel of de naam Hofstetten heeft een
Zwitserse inspiratiebron, evenals de naam Bernhalde.
Twee van Jacob Petrus' kinderen waren met Zwitsers
uit patricische families getrouwd (zie deel 1): Elisabeth
Christina in 1830 met de uit Bern afkomstige Gottlieb
Ludwig Thormann, die zich ook Amadé Louis liet noe-
men', en in 1836 haar broer Marinus Eliza met Doro-
thee Emilie Marie Tschiffely, eveneens uit Bern. Het
ene huwelijk lijkt het andere tot gevolg gehad te heb-
ben, want de beide Zwitsers waren aan elkaar verwant:
de moeder van Dorothee was een zuster van Gottlieb
Ludwig. Hij was dus Dorothees oom en bijgevolg werd

door het huwelijk van Marinus Eliza zijn jongere zus
Elisabeth Christina tevens zijn tante.
In het eerder aangehaalde autobiografische geschrift
maakt Jacob Petrus terloops gewag van zijn reizen naar
en verblijf in Zwitserland. Helaas beperkt hij zich al-
leen tot deze vermelding, maar het staat dus vast dat
de Havelaars diverse keren in Zwitserland zijn geweest.
Het is goed mogelijk dat zij gelogeerd hebben in hotel
Freienhof, een nog bestaand hotel met een oude histo-
rie, dat in het bezit was van Franz Anton Tschiffely, de
grootvader van Dorothee.

Freienhof en Hofttetten (bron internet: Anna Bähler, Geban-
digt und genutzt. Die Stadt Thun und das Wasser in den let-
zten 300 Jahren)

Freienhof ligt aan de rivier de Aare en schuin daarte-
genover, in de richting van de Thunersee, ligt de vil-
lawijk Hofstetten. Rond 1830 was het gebied van Hof-
stetten nog grotendeels onbebouwd. Aangenomen mag
worden dat het huis in Ellecom zijn naam ontleend aan
deze plek. Het was een fraaie plek die toeristisch in de
belangstelling begon te komen. Tot de bekoring van de
locatie droeg het overweldigende zicht op het Berner
Oberland sterk bij. Een mogelijke andere verblijfplaats
kan het landgoed zijn geweest van de andere grootou-
ders in Gerzensee' tussen Bern en Thun. De ouders van



Dorothee, Carl Anton RudolfTschiffely en Margaretha
Catharina Thormann, zijn vroeg gestorven, in 1827 en
1831.

Wat de naam 'Bernhalde' betreft valt er in de stad ofhet
kanton Bern geen specifieke locatie aan te wijzen die
de Havelaars op het idee gebracht kan hebben om het
nieuw gebouwde huis op de Ellecomse enk, het enige
herenhuis dat zij zelf in de gemeente Rheden hebben
laten bouwen, daarnaar te noemen. De verwijzing naar
Bern is duidelijk. Wat 'Halde' betreft, dit woord bete-
kent helling. Het huis stond (en staat) voor Nederlandse
begrippen in zekere zin op een helling. Er was toen het
gebouwd werd in 1845 nog weinig bebouwing in de
omgeving, het zicht naar de lager gelegen Ellecomse
uiterwaarden en de IJssel was nog open, evenals het
zicht op de heuvels in noordwestelijke richting. Het
hoogteverschil in de omgeving viel dus op.

Hoe het contact met de betreffende Zwitserse families
tot stand gekomen is, heb ik niet kunnen achterhalen,
maar veel Zwitsers hebben in de 17e, 18e en het be-
gin van de 1ge eeuw als militair in Nederland of elders
gediend. Gottlieb Ludwigs vader, Friedrich Ludwig
Thormann, diende bijvoorbeeld in Napels, voordat hij
trouwde en publieke functies ging bekleden. In man-
schappenlijsten van Zwitserse regimenten in Nederland
komen diverse Thormanns en Tschiffelys voor. Moge-
lijk heeft Gottlieb Ludwig na de Napoleontische tijd in
zo'n regiment gediend en is zo de kennismaking met
Elisabeth Christina tot stand gekomen. Of moet gedacht
worden aan een leertijd in Rotterdam?' Zeker is dat de
grootvader van Dorothee, de eigenaar van Freienhof,
officier was in het in Breda gelegerde Zwitserse regi-
ment Stürler. Op een manschappenlijst van 1784 komt
hij voor als vaandrig Antoine Tschiffeli, 24 jaar oud".
Personen uit hogere kringen gebruikten in die tijd soms
hun tweede of derde voornaam, en vaak in het Frans.
Volgens overlevering in Bern had hij schulden gemaakt

en zat hij in zo'n benarde positie dat de enige uitweg
vlucht naar Indië leek. Vrienden wisten hem echter te
koppelen aan de Amsterdamse burgemeesters dochter
Maria Petronella Geelvinck en daarmee waren de fi-
nanciële problemen opgelost want de Geelvincks waren
zeer rijk. Zij trouwden in 1787, maar dat jaar bracht de
familie Geelvinck niet alleen geluk, want burgemees-
ter Joan Geelvinck was patriotsgezind en ook hij moest
na de mislukte revolte in dat jaar, net als de eerder ge-
noemde Gerrit van der Pot (zie deel 1), op de vlucht om
aan arrestatie te ontkomen.

Franz Anton Tschiffely (1759-1834) en Maria Petronel-
la Geelvinck (1769-1831) vestigden zich in Bern, waar
hij in stad en kanton belangrijke bestuurlijke functies
bekleed heeft. Dorothees grootmoeder was dus een Ne-
derlandse. Ook langs die weg zou de connectie met de
Havelaars ontstaan kunnen zijn.

In 1788 waren Geelvinck en zijn vrouw in Bern als
'Taufpaten' aanwezig bij de doop van hun eerste klein-
zoon. Dorothee had vier 'Taufpaten', onder wie de an-
dere grootvader, Friedrich Ludwig Thormann, en een
beroemdheid van die dagen: hertogin Dorothea von
Curland, die een befaamde literaire salon had en om-
ging met de groten uit de wereld van literatuur (Goethe,
Schiller, ... ) en politiek (Napoleon, Talleyrand, ... ). Het
voert hier te ver om haar aanwezigheid bij deze doop te
verklaren, maar naar haar is Dorothee genoemd'.
Het Berner doopboek onthult nog een ander interessant
detail. In 1806, bij de doop van een andere zoon van
Maria Petronella, is aan de naam van Franz Anton 'von
Stabroek' toegevoegd. Deze titel (met bijbehorende
rechten) verwierf hij na de dood van Geelvinck, die
geen mannelijke erfgenaam had. Geelvinck was name-
lijk ambachtsheer van Stabroek, dat gelegen is boven
Antwerpen aan de grens met Nederland. Nog een band
dus met Nederland, althans met het Nederlandse taal-
gebied.



Marinus Eliza Havelaar (1800-1865)

Gezien het feit dat Jacob Petrus Havelaar zijn geringe
opleiding betreurde, mag verwacht worden dat hij zijn
zoons de Franse of de Latijnse school, het voortgezet
onderwijs van die tijd, heeft laten bezoeken. Zij traden
in zijn voetsporen als 'koopman'. Zo kochten de drie
dan nog levende zoons op 14 juli 1830 een gebouwen-
complex met de naam Eenhoorn, gelegen aan het einde
van de Schiedamse Dijk en aan de Zalrnhaven, bestaan-
de uit pakhuizen en zolders (later is ook sprake van een
kantoor)". Blijkens de koopakte woonden de twee oud-
ste zoons, Willem Landmeter en Marinus Eliza, nog op
het adres van hun ouders, Boompjes A 128, terwijl hun
jongere broer Pieter Adriaan in Antwerpen verbleef.
Wat de aard van hun commerciële activiteiten in die tijd
was, heb ik niet kunnen achterhalen. Voor de latere tijd
geven enkele krantenberichten informatie over de acti-
viteiten van Marinus Eliza. In de Staatscourant van 2
oktober 1847: N ••• Marinus Eliza Havelaar. Robert Tay-
lor, beiden Commissionnairs, en Christian Elie Dutilh,
Particulier, allen wonende te Rotterdam, aangegaan
eene Vennootschap, tot het Drijven van Commissie-
Handel, en zulks onder de reeds bestaande Firma van
Havelaar en Taylor ... " Uit andere advertenties blijkt
dat Havelaar & Taylor vlas kochten en vlasproducten
verkochten" en dat Havelaar & Dutilh via een aantal
agenten de meststofPhospho-Guano verhandelden".
Het bericht in de Staatscourant laat zien dat Marinus
Eliza in 1847 nog in Rotterdam woonde, maar inmid-
dels had hij ook in Ellecom wortel geschoten. Na het
overlijden van zijn vader in 1846 erfde hij Bernhalde
(dat hij al als buitengoed in gebruik had) met 1.32.89 ha
grond, verder de boerderij De Peppel in Spankeren met
bijna 28 ha, twee pakhuizen en zolders in Rotterdam
en een lening van 200 gulden aan meestermetselaar
Kleinhout uit Rheden'". De andere vier erfgenamen erf-
den gelijke porties en dit was nog maar een deel van de
erfenis. Tot de op dat moment nog (zeer aanzienlijke)

onverdeelde portie hoorde Hofstetten.
Bernhalde wordt in de akte genoemd zonder bijgebou-
wen, die waren er kennelijk nog niet. Bijgaande ansicht-
kaart van het eind van de 1ge eeuw geeft een nauwkeu-
rig beeld van Bernhalde zoals het gebouwd is in 1845,
met uitzondering van de aanbouw aan de achterzijde.

Bernhalde (bron: beeldbank GA)

De afbeelding toont een statig, welgeproportioneerd,
maar sober classicistisch bouwwerk in schoonmetsel-
werk (later is het gepleisterd in een patroon met schijn-
voegen). Het achterhuis is in 1846 of 1847 gebouwd.
Op de kadastrale veldopname van 1847 is het al ingete-
kend, namelijk het iets inspringende deel aan de noord-
westzijde. De percelen met de nummers 351-354 beho-
ren tot Bernhalde. Drie jaar later kwam er opnieuw een
aanbouw bij, een oranjerie.

<

1847

Kadastrale veldopnames van 1847 en 1850



Verder werd er een koetshuis met paardenstal, een
schuur en een kleinere schuur achterin de tuin gebouwd,
zoals de kadasterschets van 1850 laat zien.

Een tekening uit 1861, gemaakt door een bezoekende
Zwitserse vriendin en achternicht van de vrouw des
huizes, Marie von Fischer, toont een stuk van de oran-
jerie en het achterhuis. Het feit dat het hier gaat om de
eerste afbeelding van Bernhalde maakt deze tekening
buitengewoon interessant.

Tekening van Bernhalde 1861 (bron: collectie van Dr. Her-
mann von Fischer; Bern)

Vanaf het standpunt van de tekenares zijn toren en kerk
nog te zien. Nu is dat niet meer mogelijk, omdat de in
1865 gebouwde pastorie aan de overzijde van de weg, nu
Olde Wehme geheten, het zicht daarop ontnomen heeft.
De tekening laat verder een royale beplanting zien. Dat
in de tijd van Havelaar de basis gelegd is voor het park
Bernhalde, met later een omvang van een kleine twee
hectare, toont bijgaande uitsnede uit de Topografische
Militaire Kaart van 1865.
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Perceel Bernhalde op TMK van 1865
(bron: www.watwaswaar.nl)

Het is opmerkelijk dat zo kort na de bouw van Bern-
halde al besloten werd tot een forse uitbreiding. Bern-
halde werd echter al gauw de hoofdverblijfplaats van
Marinus Eliza en zijn gezin, wat waarschijnlijk vooral
gekomen is door de koop van grote percelen bossen,
heide, akkers en weilanden van de Bouwerszathe, een
landgoed van 840 ha ten noorden van De Steeg en ten
(noord)westen van Ellecom, dat slechts kortstondig
(1838-1846) bestaan heeft. Vanaf 1647 tot 1795 was
dit gebied, met daarnaast stukken uiterwaard en grote
delen van Ellecom, waaronder een aantal boerderijen,
bezit van de Oranjes, die het als jachtgebied gebruik-
ten. Na hun terugkeer in 1813 na de verdrijving van
de Fransen claimden zij het gebied niet terug en werd
het staatsdomein. Zo is ook de grond waarop Bernhal-
de staat domeinbezit geweest. Van de betreffende plek
geeft bijgaande penseeltekening van D.l van Elten uit
1778 een prachtig beeld, waaraan tot 1845 vrijwel niets



veranderd was. Ongeveer op de plaats van de ploegen-
de boer werd Bernhalde gebouwd. Op de voorgrond be-
vindt zich de Zutphensestraatweg en de weg rechts met
de bomen is een voorloper van de huidige Kastanjelaan.
Op de achtergond zijn o.a. Bergstein en de toren van
Doesburg te zien.

Penseeltekening van Ellecom 1778 (bron: beeldbank GA)

De domeingoederen werden in de loop der jaren in de-
len verkocht en één van de kopers was A.F. Bouricius,
de stichter van het landgoed Bouwerszathe. Hij had
grote voornemens met zijn landgoed. Hij begon met
ontginningen, plantte veel bomen en liet enkele boer-
derijen, de aardappel-moutwijnfabriek De Volharding
(net ten noorden van de Lange Juffer) en een landhuis
op de Rouwenberg (voor zijn dochter en schoonzoon)
bouwen. Bouricius vertilde zich echter aan zijn ambiti-
euze plannen en zag zich genoodzaakt zijn landgoed te
verkopen". Een eerste poging werd gedaan in 1844. In
de veilingcatalogus beschrijft Bouricius met verve hoe

verwaarloosd het domeingoed er in 1837 bij lag, zonder
enige bebouwing, op één boswachterswoning met een
stalling voor drie koeien na, en hoe enorm veel maat-
regelen ter verbetering van de exploitatie er sindsdien
door hem genomen waren. De verkoop ging evenwel
niet door en twee jaar later werd een tweede poging
ondernomen. Op 6 augustus 1846 vond in logement De
Kroon in Dieren de veiling bij toeslag plaats ten over-
staan van o.a. notaris Taaij uit Arnhem.
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De grond van de Bouwerszathe werd in 13 percelen ge-
veild met alles wat zich daarop bevond, met uitzonde-
ring van de fabriek De Volharding die een apart perceel
vormde. De percelen 3, 4, 5, 6 en 13 werden gekocht
door Marinus Eliza (totaal ruim 270 ha) en de percelen
1, 2 en 8 (totaal ruim 356 ha) door zijn broer Willem
Landmeter Havelaar". De percelen zijn te vinden op
bijgaande kaart.
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Kaart Bouwerszathe (bron: genoemde verkoopakte)

Beiden hebben, zoals uit de kaart valt op te maken, een
aaneensluitend gebied weten te verwerven en hun be-
zittingen grensden aan elkaar. Deze werden gescheiden
door de schaapsdrift van de boerderij Middendorp, die
uitkwam op de huidige Lange Juffer, toen schaapsdrift
van de boerderijen Moestuin en Middendorp, en ook
deze drift vormde een deel van de scheiding. Verder
blijkt uit de kaart dat het gebied van Marinus Eliza be-
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gon bij de Zutphensestraatweg en zich in noordweste-
lijke richting uitstrekte tot in de Nessop, nu Essop ge-
heten. Hij verwierf de Willemsberg en zijn broer de Ca-
rolinaberg. Met de gedane aankopen ontstonden twee
nieuwe landgoederen: Bernhalde en Hagenau. Interes-
sant is dat zich op de zolder van het huis Bernhalde
een ingebouwd zoldertje bevindt met een balk waarop
het jaartal 1846, het jaar van de grote grondaankoop, is
ingebeiteld.

Balk met jaartal

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de verwerving
van de goederen aanleiding in geweest tot deze bouw-
activiteit en de bouw van het achterhuis.
Van der Burg beweert in zijn eerder aangehaalde ge-
schiedenis van Ellecom dat Marinus Eliza het grootste
gedeelte van de Bouwerszathe had gekocht (p. 61). Dat
is onjuist. Niet alleen was het deel van Willem Land-
meter, die hij niet als koper noemt, groter, maar er wa-
ren nog andere kopers, namelijk graaf Bentinck (per-
ceel 7), baron Brantsen (percelen 10-12) en een zekere
W.G. Beijerinck (perceel 9). Evenmin klopt dus Van der
Burgs bewering dat Marinus Eliza "de enige gegadigde
voor de massa" was en dat daarmee verkoop in perce-
len voorkomen zou zijn. Verder weet Van der Burg te
melden dat Marinus Eliza in Hagenau "bosbouw gestu-
deerd" had en dat hij daarom zijn bezit deze naam had
gegeven. Inderdaad heeft een uitgestrekt bos gedeelte
de naam Hagenau gekregen, maar dat behoorde aan zijn

broer Willem Landmeter (zie deel 3). 'Bosbouw gestu-
deerd' suggereert een schoolse opleiding. Navraag in
het nu Franse Haguenau leert echter dat daar nooit een
bosbouwschool geweest is, maar omdat de omgeving
er zeer bosrijk is, acht men het daar zeker mogelijk dat
de broers (of in elk geval Willem Landmeter) er bij een
boseigenaar ervaring in het vak hebben opgedaan.

In de veilingcatalogus liet Bouricius weten dat aan de
percelen markenrechten verbonden waren en dat de
betreffende markengronden in 1848 verdeeld zouden
worden. Dat is gebeurd. In een publicatie over het ge-
bied in kwestie geeft Van Oosten Slingeland aan dat
Marinus Eliza bijna 17 ha van deze gronden verwierf
en Willem Landmeter ruim 28 ha (p. 69)13. Het is opval-
lend dat Van Oosten precies vermeldt welke percelen
Marinus Eliza kocht en hoe groot ze waren, maar niet
die van Willem Landmeter (hij noemt alleen diens mar-
kengronden). Het is duidelijk dat hij daarvan niet op de
hoogte was en verder bleek hij te denken dat Willem
Landmeter een zoon was van Marinus Eliza (p. 54), wat
kennelijk verwarring veroorzaakt heeft.
Tot het deel van Willem Landmeter hoorden twee boer-
derijen. Op het deel van Marinus Eliza stonden geen
gebouwen. Dat veranderde in 1851 (zie stichtingssteen)
want toen liet hij de boerderij bouwen die later de naam
Carolinahoeve kreeg en die nu nog als 'uitspanning'
voort bestaat.

Stichtings-
steen van
latere
Carolina-
hoeve



De letters M.E.M.H. op de stichtingssteen staan voor
Margaretha Elisabeth Maria Havelaar, de enige dochter
van Marinus Eliza en Dorothee Tschiffely.
In een beschrijving van de boerderij in een notariële
akte van 1866 wordt de naam Carolinahoeve niet ge-
noemd. Als de boerderij toen die naam had gehad, was
hij zonder twijfel in de akte gebruikt. De beschrijving
is overigens interessant om hier op te nemen: " ... een
boerderij bevattende landheerskamer; keuken, kelders,
zolder, stallingen voor paarden, koeien en varkens,
overdekte mestvaalt, schuur, schaapskooi en zaadberg
... "14. Er zijn beweringen dat deze (Carolina)hoeve een
voorloper had, gebouwd toen Anna van Hannover, de
echtgenote van stadhouder Willem IV, regentes was
over haar minderjarige zoon Willem, naar wie de Wil-
lemsberg genoemd is. In de menukaart en op de website
van de Carolinahoeve staat het volgende te lezen: "De
Carolinahoeve werd in 1765 gebouwd aan één van de
koningswegen. Het doel van de hoeve was om hier even
te kunnen verpozen en paarden te laten verwisselen.
De hoeve werd gebouwd in opdracht van prinses Anna
van Hannover; weduwe van stadhouder Willem IV en,
evenals die aan de koningsweg gelegen berg, genoemd
naar de dochter Carolina van Oranje ... In de hoeve is
een gedenksteen gemetseld met het opschrift ME.MH
1851. In die tijd was een zekere heer Havelaar eigenaar
van de hoeve. Kennelijk heeft hij in dat jaar de hoeve
vernieuwd of er iets bijgebouwd. s s Waar deze kennis
vandaan komt, blijft onvermeld.
Is er een (Carolina)hoeve vóór 1851 geweest? In de vei-
lingcatalogus schrijft Bouricius over bouwland op de
betreffende locatie, maar niet over gebouwen of resten
daarvan. Een beschrijving van 'Het huis of de hof te
Dieren' in het Nationaal Archief bevat informatie over
de activiteiten van Anna van Hannover ter plaatse. Ge-
noemd worden bosaanplant (de 'plantages '), aanleg van
lanenstelseis met als centrale punten de Carolina- en de
Willemsberg en de aanleg van de Burmania-allee naar
het jachtslot op de Rouwenberg, maar geen woord over

de bouw van een hoeve die als pleisterplaats zou moe-
ten dienen". Waarom zou er eigenlijk op de plek van de
huidige Carolinahoeve behoefte zijn geweest aan een
pleisterplaats? De plek lag een half uur rijden van de
Hof te Dieren. Na een halfuur pleisteren ofvan paarden
wisselen is niet geloofwaardig. Bovendien stond op de
Rouwenberg, dus in de directe nabijheid, een jachtslot
en naar het noorden toe bevond zich het jachtslot Col-
denhove dat ook in het bezit was van de Oranjes. Op de
kadastrale kaart van 1832 is niets te vinden dat duidt op
een boerderij op de desbetreffende locatie. Zou het kun-
nen zijn dat de menukaart van de Carolinahoeve toe is
aan herziening? Het verhaal van een hoeve om te kun-
nen verpozen heeft kennelijk betrekking op de tijd van
Havelaar. Op de hoeve was, zoals bleek, een landheers-
kamer en er woonde een zetbaas, Gerrit Overkamp, die
een livrei had om zijn heer c.s. te kunnen rondrijden!".

Hoe opmerkelijk moeten we het vinden dat Rotterdam-
se kooplieden boerderijen kochten of stichtten en bos-
sen en landerijen kochten en zich daar kennelijk ook
direct mee bezighielden? Van huis uit was dat toch niet
zo vreemd, hun vader Jacob Petrus bezat veel grond'?
en diverse boerderijen in de omgeving van Rotterdam
alsmede De Peppel in Spankeren. Over Marinus Eliza
is hiervoor gezegd dat hij in vlas en in een meststof
handelde, dus activiteiten had met een agrarische con-
nectie. Bovendien had hij De Peppel geërfd. De in
1851 gebouwde boerderij had hij niet verpacht, maar
er een zetbaas aangesteld. Kennelijk hield hij zich zelf
bezig met het beheer. Ook werd hij lid van de Gelder-
sche Maatschappij van Landbouw, wat tevens een blijk
is van spoedige integratie. In 1860 wordt hij zelfs ge-
noemd als voorzitter".
Daarmee komt nog een andere trek naar voren, namelijk
de bereidheid om te leiden, hetgeen ook blijkt uit het
feit dat hij tien jaar wethouder van de gemeente Rheden
was en vanaf 1851 tot aan zijn dood in 1865 lid van de
gemeenteraad. Een teken temeer van geïntegreerdheid.



Die integratie was er ook in het dorp. De "dissenter"
(zie deel 1) liet zijn kinderen lid worden van de Her-
vormde Kerk en hij was, als we ons ditmaal op Van
der Burg mogen verlaten, in Ellecom een zeer gezien
man.

Marinus Eliza en zijn vrouw hadden vier kinderen die
de kindertijd overleefden en opgroeiden. Enkele andere
kinderen was dat niet gegeven. De oudste, Jacob Petrus
(1840-1918), legde de stichtingssteen van Bernhalde.

Stichtingssteen Bernhalde (de j werd vroeger wel als i ge-
schreven)

Hij werd civiel-ingenieur en was als zodanig werkzaam
op verschillende locaties in het land voordat hij de poli-
tiek in ging en o.a. Eerste en Tweede Kamerlid werd.
Van 1888 tot 1891was hij namens de ARP minister van

Waterstaat, Handel en Nijverheid in het kabinet Mac-
kay, het eerste coalitie-kabinet. Later volgde hij De
Savornin Lohman die de ARP verliet en de CHU op-
richtte. De dochter, Margaretha Elisabeth Maria (1841-
1892), trouwde niet en bleef bij haar moeder wonen.
Carel Eduard is de enige van de vier die (later) in de
gemeente Rheden heeft gewoond. Hij komt ter sprake
in deel 3. Louis Willem werd 1850 in Ellecom geboren
en groeide daar op, maar keerde terug naar de plaats
waar zijn vader vandaan kwam, naar Rotterdam, en was
aanvankelijk, geheel in de traditie van zijn voorvade-
ren, werkzaam als koopman. Later heeft hij in andere
plaatsen gewoond. Ook hij bekleedde leidende functies.
Louis Willem was niet het enige kind dat in Ellecom
geboren is. Op het oude kerkhofterrein bij de kerk van
Ellecom staat een steen met het jaartal 1848. Daar ligt
een baby uit het gezin die doodgeboren is.

Enkele maanden na het overlijden van Marinus Eliza
werden zijn bezittingen geïnventariseerd en notarieel
beschreven. Een paar gegevens daaruit zijn interessant
om te noemen. Bernhalde, alleen huis met bijgebouwen
en tuin, werd getaxeerd op ft. 19.270 en de inboedel
m.u.v. schilderijen op ft. 10.887. Naar onze maatstaven
was onroerend goed toen naar verhouding goedkoop en
roerend goed duur. De schilderijen (B.C. Koekoek, A.
Schelfhout, P.J. Schotel, ...) leverden een schatting op
van ft. 2.385 en De Peppel met alle grond van ft. 11.530,
dus maar weinig meer dan de hiervoor genoemde in-
boedel. In de oranjerie bevonden zich vele planten o.a.
170 camelia's: ft. 600 en 21oranjebomen: ft. 70. Twee
aloë's werden geschat op maar liefst ft. 30!19 De nala-
tenschap bestond voor een aanzienlijk deel uit waarde-
papieren. Tot aan zijn overlijden had Marinus Eliza za-
kelijke activiteiten in Rotterdam, waar hij nog altijd een
deel van de Eenhoorn (pakhuizen, zolders en kantoor)
bezat. Wat de bossen en landerijen betreft werd beslo-
ten om deze via een veiling te verkopen, maar kennelijk
stelden de biedingen teleur want de verkoop ging niet



door. Vervolgens werd overgegaan tot verdeling van
de erfenis m.u.v. de bossen en landerijen. Dorothee, de
echtgenote, erfde o.a. Bernhalde met inboedel, maar
zonder de schilderijen. De Peppel ging naar Margaretha
en de zoons erfden andere delen". Omdat de zoons ken-
nelijk geen belang stelden in verwerving van bossen of
landerijen en de veiling ervan blijkbaar niet tot een ge-
wenst resultaat leidde, werd een andere oplossing ge-
kozen: ruiling met Willem Landmeter van zijn aandeel
in de Eenhoorn in Rotterdam met een deel van de gron-
den, namelijk de Grote Nessop ofEssop en een deel van
de Kleine (N)essop, dus het noordwestelijke deel van
het landgoed van Marinus Eliza, in totaal ca. 53 ha",
Daarmee breidde Willem Landmeter zijn landgoed Ha-
genau verder uit met grond ten zuiden van de huidige
Lange Juffer. Dat was in 1867. Het jaar erna werd de
boerderij (nu Carolinahoeve) verkocht samen met lan-
derijen, bossen en heide tot een totaal van ruim 53 ha
aan Jurriën Herman Geerlings, landbouwer te Ellecom,
en bijna 9 ha aan Bernhard Antonie Geerlings, koop-
man te Middachtersteeg". Totale opbrengst: ft. 14.000.
Weer een jaar later kocht Hofte Dieren een kleine 7 ha
voor ft. 12.000 en baron Fagel van Avegoor ten slotte
ruim 118 ha voor ft. 77.00023• Als we deze bedragen on-
derling vergelijken, dan lijken de beide Geerlings een
goede koop te hebben gedaan. Bedacht moet evenwel
worden dat het deel van Jurriën Herman voor meer dan
37 ha uit heide bestond.

Op 20 november 1871 verkocht Dorothee Tschiffely
Bernhalde aan twee dames Kerkhoven (Carolina Fre-
derika en Sophia Catharina)". Vanuit onze tijd gezien
hoorden deze dames tot een bijzonder interessante fa-
milie. Blijkens het bevolkingsregister van de gemeente
Rheden hadden de dames inwoning van een broer met
twee kinderen, Eduard Julius, die tijdelijk terug was uit
Sinagar in Indië waar hij theeplanter was. O.a. aan zijn
biografie heeft de schrijver P.A. Daum stof ontleend
voor zijn roman Uit de suiker in de tabak, één van de

eerste Nederlandse naturalistische romans. Eduard en
Sinagar komen ook voor in Heren van de thee van Hella
Haasse, o.a. op pagina 92 waar wordt gezegd dat Edu-
ard zijn kinderen naar Holland gaat brengen en dat zijn
neef Rudolf, de hoofdpersoon van Haasses boek, het
beheer over de onderneming op zich zal nemen". Edu-
ard Julius ging dus naar Bernhalde in Ellecom.
Dorothee en haar dochter keerden terug in de richting
van Rotterdam - naar Kralingen, maar niet voor lang.
In elk geval in 1875 woonden zij, blijkens akten, in
Utrecht en volgens het bevolkingsregister van de ge-
meente Rheden vestigden zij zich juni 1878 in Velp
(adres D86), om op 19 mei 1881 naar Utrecht terug te
keren, waar zij verder tot hun dood verbleven.
Na de verkoop van Bernhalde hielden de erfgenamen
van Marinus Eliza kennelijk nog enige bezittingen over
in Ellecom en omgeving. In het notariële archief ko-
men namelijk nog met enige regelmaat stukken voor
betreffende verkoop van hout of veldvruchten met als
grootste transactie de verkoop van akkermaalshout en
dennenbomen in 1873 aan de heer Viëtor in Dieren
voor ft. 10.00026.

(In het volgende en laatste deel komt de stichter van het
landgoed Hagenau nader aan de orde alsmede enkele
andere leden van defamilie Havelaar die enige jaren in
de gemeente Rheden hebben gewoond. Ook komt aan
de orde naar wie de Carolinahoeve in werkelijkheid ge-
noemd is.)



I De elite uit Bern bediende zich graag van het Frans.
2 Het 'mittiere' Schloss, later 'Rosengarten' genoemd.
3 In het Rotterdams Jaarboekje van 1994 wordt gezegd
dat hij in 1826 de commissiezaken voortzet van de van
oorsprong uit Keulen afkomstige koopman Eberhard
Peter Löhnis, die volgens het Jaarboekje van 1940 op
zijn beurt vennoot werd van de firma Thormann & Co.
(E.H.A.H. Palmen, Oranjebitter. In: Rotterdams Jaar-
boekje 1994, p. 283 en H.A. Sneller, Rotterdam en zijn
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9 NRC van 13 mei 1866.
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In: Mededelingen Oudheidkundige Kring Rheden-Ro-
zendaal1969, no. 41 p 1-9; no. 42 p 2-6; no. 43 p 1-5.
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Van het bestuur

Voor u ligt het eerste nummer van Ambt en Heerlijkheid van 2012, een nieuw jaar is weer van start ge-
gaan. Nieuwe kansen, nieuwe plannen, zowel voor onze leden als voor het bestuur. Wij wensen u uiter-
aard een goed jaar in goede gezondheid en hopen dat u deel gaat nemen aan één van onze activiteiten.

Dit jaar is een jaar van verandering voor het bestuur: op onze ledenvergadering van 19 april a.s. stellen
wij u als het goed is drie nieuwe kandidaat bestuursleden voor. Nieuwe, maar voor velen van u toch
bekende gezichten. Zo stellen wij u voor als kandidaat penningmeester de heer Wim van den Beukel, al
jaren lid van onze Kring en actief op het gebied van onderzoek naar en vastleggen van feiten uit onze
historie. Ook kandidaat bestuurslid de heer Jan Jansen is uiteraard geen onbekende voor u, als voortrek-
ker van de Canon van Rheden. De derde kandidaat is Gert Jan Vlutters uit Velp, hij is kandidaat voor
het secretariaat.

Een frisse wind door ons bestuur dus, altijd goed, hoewel wij met pijn in het hart afscheid zullen nemen
van André Lampe, Tanny van der Werf en Wencel Maresch. Zij hebben allen een grote taak in het be-
stuur op dit moment en hebben jaren bijzonder veel tijd, kennis en energie in deze taak gestoken.

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter
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Uw adres voor delicatessen, cateringen, lunch.

Hoofdstraat 21, De Steeg

vanzevenfer@keenenburg

06-44292799/06-10130846

Wijnhandel & klassieke slijterij

ppeldoorn
Sinds 1897 in Wijnen en Gedistilleerd

Bestel hem bij de penningmeester

~Canon.
- 1111van.
Rhedeti

(1&Yeducee:rde

prij) voor Leden

~e
k(0j

Hij is er nog ...
...de Canon van Rheden


