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Doelstelling
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht ll 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 Arcbief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In 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. In 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

Aflevering 175 van Ambt en Heerlijkheid heeft voor mij een bij-
zondere betekenis. Dit, omdat ik voor het eerst eindverantwoor-
delijk ben voor de inhoud, waaraan weer meegewerkt is door
een aantal enthousiaste auteurs. In de tien maanden dat ik deel
uitmaak van de redactie, heb ik ervaren dat er sprake is van een
harmonieuze samenwerking met de overige leden. Er kwamen
en komen nieuwe zaken op mij af, die bij de taak van een eind-
redacteur horen. Wencel Maresch verdient een pluim voor de
transparante wijze waarop hij vijf jaar lang zijn redactievoorzit-
terschap heeft uitgeoefend. Ik dank hem voor de voortreffelijke
inwijding in de geheimen van A en H. Het is een geruststellende
gedachte dat ik te allen tijde een beroep op hem kan doen, mocht
ik in problemen komen. Ook van de ervaring van de al jaren
zittende redactieleden zal ik profijt hebben, is mijn stellige over-
tuiging. In deze uitgave ziet u fraaie bijdragen van Frits Tes-
ser (De Oude Jan in Velp deel 2), Joho Striker (landgoed Groot
Bergsteijn), Herman Geursen (Schenkenschans deel 1) en Age
Fennema (landgoed Middachten). De avond dat Adriaan Kolk-
man zijn eerste exemplaar van het door hem geschreven boek in
de Rhedense Dorpskerk kreeg uitgereikt was zo gedenkwaardig,
dat ik er graag een pagina aan wil wijden. Het gebeurt niet vaak
dat van de hand van een van de leden van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal een boek verschijnt. 'De oude Sint
Mauritius' onthult een belangwekkend stukje geschiedenis over
het laatst overgebleven monument in Rheden. Het was een bij-
zondere avond voor de erevoorzitter, maar eigenlijk voor ieder-
een die op 19 april aanwezig was. Ook al omdat organist Piet
Cnossen aan bod kwam, hij liet de aanwezigen genieten van
schitterende klanken van het enige tijd geleden gerenoveerde
Meere-orgel. Die 1ge april stond dan ook bol van de historie.
Een historie waarvoor een groeiende belangstelling is, zo blijkt
telkens weer.

Dick Bosveld



auteur Frits Tesser
vormgever Peter Kamper sr

Voor zover bekend hebben wij de St. Matthe-
uskerk (Oude Jan) in Velp te danken aan de
monniken van de abdij van Deutz bij Keulen.
Uit recent onderzoek blijkt, dat er aanwijzingen
zijn dat dit beeld niet klopt. Om te weten wat
waar en niet waar is, moeten wij ons verdiepen
in de situatie van Velp in de 11e en 12e eeuw.
In deel 1 van deze serie ging het over de strijd
rond de Hamalandse erfenis en het ontstaan
van het landgoed bechuyse (Beekhuizen). In
deze aflevering wordt de geschiedenis van het
landgoed Vellepe besproken en de schenking
van een deel daarvan aan de Deutzer abdij.

, Het grondbezit in Velp van Balderik en Adela
In tegenstelling tot het praedium bechuyse

(landgoed Beekhuizen) dat grotendeels bebost was,
had het praedium Vellepe (landgoed Velp) een open
karakter. Aan de oostkant in het overgangsgebied
van zandgrond en broekland lag de curtis Bruoche

(hoofdhof Broekerhaver" met daar voor de Beek-
huizense beek. (Werd het stroompje toen al zo
genoemd?).
Meer in het midden liep een tweede beek, de
Wambeek, later bekend als de Rozendaalse beek.
Op de rechter oever lagen een aantal boerderijtjes,
bewoond door hofhorige families, die samen de
buurschap Vellepe vormden. De westgrens werd
bepaald door de bezittingen van de Hof van Prüm in
Arnhem." In een 17eeeuws leenboek wordt vermeld,
dat zij tussen 'die gemeyne straet ende den Laerschen
kerckwech' lagen, nu bekend als Waterstraat en
Willemstraat. De IJssel was de zuidgrens van het
landgoed.

-4.. De naam 'Bruoche' komen wij de eerste keer tegen in een oor-
konde uit 10 6. In latere documenten is sprake van 'Curtis Broch'
(de hof Broeh) 1155, Broke 1178. Vanaf einde l3e eeuw wordt de
_ 'ederlandse benaming gebruikt: Broekerhove 1287, Brokerhave
134-. Brokerhof 1409, Broekerhof 1517. De naam bleef bewaard
tot 1530. wen hertoe Karel van Gelre de hof in zijn bezit kreeg. Hij
lier de hoeve slopen om in plaats daarvan kasteel Biljoen te bouwen.



DE OUDE JAN - VELP
DE VROEGSTE GESCHIEDENIS

deel 2

Het is de vraag of Adela, aan wie
het praedium Vellepe rond 980
werd toegewezen," daar echt
heeft gewoond. De hoofdhof
Bruoche zou dan als residentie
gefungeerd hebben. Dit laatste
lijkt niet waarschijnlijk. Zij en
haar man Balderik beschikten
over meerdere landgoederen,
die groter en rianter waren. Toch
is het praedium Vellepe niet in
vergetelheid geraakt en wel om
twee redenen. In de eerste plaats Keizer Otto Ill(983-1002) omgeven door rijksvorsten en
vanwege de donatie in 1003. In bisschoppen. Illustratie van de Meester van de Reiche-
dat jaar schonken Balderik en nauer Schule

Adela een deel van het landgoed aan de benedictijner
adbij van Deutz bij Keulen. In de tweede plaats
vanwege de beslissing van koning Hendrik IV om de
curtis Bruoche (de hoofdhof van het landgoed) toe
te wijzen aan het kapittel van St. Pieter in Utrecht.
Op Eerste Paasdag 1076 werd de St. Pieterskerk

door brand ernstig beschadigd.
Koning Hendrik was op dat
moment in de stad voor de
viering van Pasen. Om de
kapittel te helpen schonk hij
toen de Curtis Bruoche. Het
betekende het einde van het
landgoed Vellepe.

De schenking
van Balderik en Adela
aan de abdij van Deutz
Om de donatie van 1003

naar waarde te schatten moet
eerst iets gezegd worden over

de benedictijner abdij van Deutz (nu stadsdeel
van Keulen), die het jaar daarvoor werd gesticht.
Initiatiefnemer was Heribert, aartsbisschop van
Keulen. De bouw had te maken met een eerder gedane
belofte. Heribert was namelijk bevriend geweest met
keizer OUo 111,die begin 1002 op 22-jarige leeftijd

a2l



aan malaria was overleden." Hij had de ziekte opgelopen tijdens een
veldtocht in Zuid-Italië en Heribert was bij zijn sterven aanwezig
geweest. Niet lang daarvoor, mogelijk aan de vooravond van de
veldtocht, hadden beiden elkaar beloofd, dat wanneer een van hen
zou overlijden de ander een klooster ter ere van de Maagd Maria
zou bouwen. Otto 111was daarmee bijzonder ingenomen geweest en
'overwegend, dat de duur van het leven ongewis is', had hij enkele
rijksgoederen aangewezen, die voor dat doel gebruikt konden
worden. 3)

Terug in Keulen hield Heribert zich aan
de belofte. Tot de goederen, die Otto 111
beschikbaar had gesteld, behoorde - hoewel
niet uitdrukkelijk vermeld - kasteel Deutz
bij Keulen aan de overzijde van de Rijn.
Tot voor kort had daar een graaf gewoond.
In de zomer van 1002 werd bij het kasteel
begonnen met de bouw van het klooster.
Dat was na de verkiezing van Hendrik 11, hertog van Beieren, tot
koning van het Heilige Roomse Rijk. In dat kasteel, waarvan de
geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd.?' werden intussen
enkele benedictijner monniken gehuisvest. Zij waren vermoedelijk
afkomstig van de hervormingsgezinde abdij Gorze bij Metz. Tijdens
zijn priesteropleiding had Heribert daar enige tijd gewoond.

Monniken moeten
zonder problemen
kunnen bidden en

werken

Om de monniken vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving
werd in het kasteel een oratorium (gebedsruimte met altaar)
ingericht. Het duurde daarna nog jaren voor het klooster klaar was.
Vooral aan de bouw van de kerk met de imposante octogonale
vieringstoren werd veel tijd en energie besteed. In 1020 was het
zover en kon de nieuwbouw door aartsbisschop Heribert worden
ingewijd. Hij moet een gelukkig man zijn geweest, omdat hij de
belofte aan zijn overleden vriend Otto 111 had waargemaakt: de
bouw van een klooster, toegewijd aan de H. Maagd Maria. Heribert
stierf het jaar daarop, 16 maart 1021. Hij werd in de abdijkerk
begraven.

Op de voorgrond de benedictijner abdij van Deutz,
gebouwd door aartsbisschop Heribert.
Na zijn overlijden in 1021 werd hij in de abdij-
kerk begraven.

B. De vriendschap dateerde van 992. In dat jaar
werd Heribert door toedoen van Hildebold, bis-
schop van Worms en hoofd van de Duitse kanse-
larij, opgenomen in de koninklijke hofkring. Daar-
voor was hij domproost in Worms. Twee jaar later
behoorde Heribert, 24 jaar oud, tot de voornaamste
adviseurs van koning Otto lIl, die zelf toen 14jaar
was. Wat hen vooral bij elkaar bracht was de 'Re-
novatio' (Vernieuwing) van het Heilige (= Christe-
lijke) Romeinse Rijk. Het streven om dat ideaal te
verwerkelijken leidde tot een innige vriendschap,
die zou voortduren tot Otto's dood begin 1002.



Aan overzijde van de Rijn de bedrijvigheid bij de
Keulse kade; daarachter de stadsmuur. Deel van
de houtsnede 'GroBe Ansicht von Köln' van An-
ton Woensam (Antoon van Worms) uit 1531-57.

C. Vemwedelijk al begin eerste eeuw na Chr. werd te-
genover Keulen aan de andere kant van de Rijn een Ro-
meinse versterking aangelegd. die onder keizer Domiti-
anus (81-96) werd omgebouwd tot bastion (grensfort).
Ten tijde van keizer Constantijn de Grote (306-337) ver-
rees op dezelfde plaats een imposante kazerne met twee
poorten en veertien wachttorens. Dit ter bescherming
van de brug, die Keulen met de overzijde verbond. De
naam van de legerplaats was 'Castrum Divitia I Divi-
tensium'. In de J(l eeuw sprak men van "Iuitium', dat
daarna verbasterde tot 'Deutz'. De brug werd ca. 950
afgebroken. In plaats daarvan kwam een gierpont.

Een klooster bouwen mag dan al een hele opgave zijn, er moeten ook
voorzieningen getroffen worden om de toekomst veilig te stellen. De
monniken moeten zonder probleem kunnen bidden en werken en
de gebouwen moeten onderhouden worden. Dat vraagt om fondsen
voor levensonderhoud en materiële voorzieningen. Keizer Otto III
had dat goed begrepen. Op voorhand had hij al, zoals wij zagen,
enkele rijksgoederen ter beschikking gesteld. Twee daarvan zijn
gedocumenteerd: de praedia Windense aId Main en Wich, in de gouw
Opgoi, in het bisdom Utrecht. Windense was een groot landgoed met
4 hofsteden, 49 boerenhoeven en 38 wijngaarden. 'Wich' kennen wij
als de handelsplaats 'Wijk' (bij Duurstede ). Beide kwamen tijdens de
bouw van het klooster in het bezit van de abdij.

Aartsbisschop Heribert toonde zich eveneens vrijgevig. Hij schonk
de monniken in 1003 zijn bisschoppelijke hof bij het kasteel aan de
overzijde van de Rijn samen met de daarbij horende tienden. De hof was
een van de twaalf tafelgoederen van het bisdom. Het was een hoofdhof
met 5 onderhorige hoven, te weten Kalk, Vingst, Poll, Rolshoven en
Westhoven. Daar kwam het medegebruik van het Koningsbos bij en
van andere bossen in de omgeving. Tegelijk met deze schenking liet
Heribert in een tweede oorkonde weten, dat de abdij de beschikking
kreeg over de hof en kerk in Eschweiler (bij Aken) en over de hof
van Antweiler aId Ahr. Verder worden nog drie hoeven genoemd in
Buir (n.o. van Düren). In een derde oorkonde eveneens van I april
1003 wordt bekendgemaakt, dat de pachtgelden van Remagen in het
vervolg voor de abdij bestemd zijn."

Anderhalve eeuw later schrijft broeder Thiedericus, archivaris van
de abdij, dat Heribert meer schenkingen deed: 'Onze heilige vader
(Heribert) zorgde voor grond in Linne (Linn bij Krefeld?) en Herringen
(bij Hamm)'. Ook aartsbisschop Pilgrim (1021-1036), die hem
opvolgde, liet zich niet onbetuigd. Hij schonk de kerk van Herringen
en de kerk in Unna (oostelijk van Dortmund). En keizer Hendrik IV
((1056-1106) verblijdde de broeders met twee talenten van de vesting
Tiele." Tot de weldoeners behoorden eveneens graaf Balderik en zijn
echtgenote, gravin Adela. Thiedericus schrijf over hen:



'De graaf van Opladen en Houberg schonk
tijdens het leven van de heilige Heribert (de
hoven): Mursa (Strommoers bij Repelen ten
noorden van Moers) , Mereheim, Stocheim
(Stockum, Düsseldorf-Noord), Eltinge (El-
tingen bij Duiven), Vellepe (Velp bij Arnhem)
en Rinvich. (Rijnwijk bij Wageningen); daarbij
de kerken van Ostervelda (Osterfeld ten
zuiden van Bottrop), Marlare (Alt-Marl bij
Recklinghausen), Byrthine (Birten bij Xanten)
en Sethena (Zetten in de Betuwe) samen met de
tiend. Zijn echtgenote gravin Adela versierde
de abdijkerk prachtig met een met gouddraad
doorweven kleed en met zijden vlaggetjes. '6)

Het is een bijzonder rijke schenking, die door Heribert
en de monniken in dankbaarheid zal zijn aanvaard. Je
vraag je wel af, wat de reden van al die vrijgevigheid
is geweest en waarom de gravin de abdijkerk, dit
is het oratorium in het kasteel, zo prachtig heeft
versierd? Ging het alleen om geestelijke verdiensten?
Thiedericus vermeldt, dat na hun overlijden beide
namen in het dodenboek (necrologium) van de abdij
werden bijgeschreven. Graaf Balderik werd op 9 juni
herdacht, gravin Adela op 11 april.
Ongetwijfeld heeft de zorg voor het geestelijk welzijn
een belangrijke rol gespeeld, maar vermoedelijk is
dankbaarheid ook een motief geweest. Heribert was
als vriend en adviseur van Otto 111 nauw betrokken
bij het regeringsbeleid. Hij zal de keizer hebben
gesteund in diens streven om het hoogadellijke

van
met de aartsbisschoppen:

Liutgard waren familie Heribert (links) en Bruno J (rechts),
van hem. Het ging broer van koning Otto J.

weliswaar om een verre verwantschap.P' maar dit
neemt niet weg dat het wel en wee van de gezusters
hem zeer ter harte moet zijn gegaan.

Hamalandse conflict
definitief te beëindigen.
Dat gebeurde, zoals
wij zagen, lil het
tweede regeringsjaar
met de ondertekening
van de oorkonde van
18 december 996. Maar
er was nog een andere
reden, waarom Heri-
bert nauw betrokken
moet zijn geweest bij
de beëindiging van
het conflict: Adela en

Heribert heeft die belangstelling voor de familie zijn
leven lang bewaard. Wanneer Balderik en Adela in
conflict komen met hun omgeving, blijft hij, ook
wanneer de omstandigheden verergeren, zich steeds
welwillend opstellen. Het gunstige keizerlijke oordeel
in 996 ten aanzien van Adela's erfaanspraken is ver-
moedelijk dan ook tot stand gekomen mede dank zij
Heriberts bemiddeling. De ruimhartige schenking
aan de abdij wordt daarmee beter verklaarbaar. Het
eigen zielenheil was voor het grafelijke echtpaar
belangrijk, maar de waardering voor Heriberts
optreden speelde mogelijk een nog grotere rol.

D. Heribert, geboren ca. 970, was de zoon uit
het eerste huwelijk van Hugo, graaf in de Ein-
richgau (n.w. van Taunusgebergte), met Tiet-
windis. Uit het tweede huwelijk met N.N. wer-
den Heinrich (later bisschop van Würzburg)

en Gezemann geboren. Wie graaf Hugo's
ouders waren is niet duidelijk, vermoedelijk
Udo, graaf in de Wetterau (tussen Opper-
Hessen en Taunusgebergte), en N.N., dochter
van Heribert J, graaf van Vermandois (arr.

Saint-Quentin N.-Frankrijk). Zij waren tevens
de overgrootouders van Adela van moeders
zijde. Aan die familietak ontleende Heribert,
aartsbisschop van Keulen, zijn naam.



Het jaarlijkse bezoek van de abt van Deutz
aan de hoven van de abdij langs Rijn en Llssel
De notities van Thiedericus bevatten naast

aantekeningen over de stichting van de abdij ook
een verslag van het jaarlijkse bezoek van de abt aan
de 'curtes' (hoven) langs Rijn en de IJsseL Een van
die hoven is de 'curtis Vellepe'. Tijdens die tocht
wordt de abt vergezeld door twee of drie geestelijken
(capellani), vijf tot zes ridders en een groot aantal
dienaren. Voor het vervoer is het gezelschap
aangewezen op een boot, maar soms maken de abt
en zijn begeleiders gebruik van paarden.

Wan-
neer men
bij een hof

~ aankomt,
.,,,~ wordt na de

- begroeting
gewoonlijk
eerst een
hofgericht
gehouden
met de abt
als voorzit-Kapel van het kloostergoed Mursa (Strommeurs),

ten noorden van Meurs, waar de abt van Deutz
jaarlijks op bezoek kwam.

ter. Daarna
worden de

belastingen geïnd en de bestellingen doorgenomen,
met name gaat het om bepaalde hoeveelheden graan,
aantallen varkens, schapen en zelfs haringen. Ook
ossen- en bokkenvellen vallen onder de leveranties.
Aansluitend wordt de vrachtboot, die van Deutz is

meegekomen, geladen. De horigen van de hof zorgen
ervoor, dat de boot naar de volgende 'curtis' wordt
geroeid, die door de abt wordt bezocht.

De tocht begint 18 augustus, Bij aankomst
op het feest van de H. Helena. houdt de abt een
De eerste stopplaatsis Langela
(Langel aid Rijn, ten zuiden
van Dorrnagen). Daarna komt
Leichlinga (Leichlingen aid
Wupper) aan de beurt, waar
'drie solidi' worden geïnd.
Dan volgen Bilke (Bilk ten
zuiden van Düsseldorf) en
Berka (Rheinberg). In Hale
(Halen bij Alt-Homberg) staan paarden klaar om
de abt samen met capellani en ridders naar Mursa
(Strommoers) te brengen. Bij aankomst wordt het
gezelschap door de 'familia' (hofmeier en personeel)
begroet. Hierna volgt het gebruikelijke ritueel: eerst
wordt een hofgericht gehouden, daarna worden
de belastingen geïnd en worden de klaarstaande
voorraden in ontvangst genomen. Van Mursa gaat
de tocht per boot verder naar Eltinge (ten zuiden
van Duiven). Nog dezelfde dag reizen de abt en de
gezellen door naar Vellepe, waar wordt overnacht.
De laatste hof die wordt bezocht, is Rinwich (bij
Wageningen). Op de feestdag van St. Bartholomeus
(24 augustus) wordt de terugtocht aanvaard. Twee
dagen later is de abt weer in de abdij. De vrachtboot
doet er langer over; die komt 29 augustus aan, op de
dag van de Onthoofding van Jan de Doper. E)

hofgericht, int de
belastingen en
ontvangt naast

zakken met
graan: varkens,
schapen, harin-
gen,ossen-en
bokkenvellen

E. De oorsponkelijke naam van Rheinberg
was BerkaJBerke (Berg). Pas in de 16< eeuw
(1583) werd 'Rhein' toegevoegd. Vanaf die
tijd was er sprake van RheinberkaJ Rhein-
berk/Rheinberg. Halan werd in de winter van

1583 bedolven onder het kruiende ijs van de
Rijn en verdween definitief in de golven. De
hof in Eltinge wordt in 838 vermeld als 'curtis
Alatinge'. In latere tijd is sprake van 'boerde-
rij de Eltingerhoj', die in 1972 werd afgebro-

ken om plaats te maken voor nieuwbouw. De
nederzetting Rinwich ontstond waarschijnlijk
aan de voet van de Wageningse Berg. De hof
met die naam lag op de andere Rijnoever bij
het tegenwoordige Randwijk.



Over het bezoek aan de hof in Velp
schrijft Thiedericus:

Na 's morgens 22 augustus de hof in Eltingen te
hebben bezocht, 'gaat hij (de abt) 's middags per
boot of te paard naar de hof in Velp. De horigen
van Eltingen komen met de (vracht) boot daar ook
naar toe. De volgende dag houdt hij het hofgericht
en ontvangt de belastinggelden. Daarna gaat hij
met de boot, die door horigen van Velp wordt
bemand, naar Rijnwijk, waar hij nuchter aankomt
omdat het de vigilie van St. Bartholomeus is. Op
de feestdag zelf zit hij het hofgericht voor en neemt
hij opnieuw varkens en kippen in ontvangst,
evenals belastinggelden. Wanneer dat allemaal
is gebeurd, gaat hij (in gezelschap van zijn
begeleiders) te paard terug naar Velp, waar de
meier hem gastvrij ontvangt.'

Het landgoed Velp en de hof Van Deutz
Het hoeft weinig betoog, dat de hof van Deutz in

Velp aan het water lag. Dat moet dan aan de zuidkant
van het landgoed zijn geweest, waar de IJssel stroomt.
Het is niet bekend, hoe groot de hof was. In het
archief van de abdij is daarover niets te vinden. Toch
zijn wij niet van alle kennis verstoken.
Vast staat, dat bij de schenking in 1003 de hoofdhof ]::l
Bruoche en de buurschap Velp in bezit van Balderik ~
en Adela bleven. Dit gebied werd in 1018door keizer ~
Hendrik 11 geconfisqueerd en kort daarna aan de ~
bisschop van Utrecht geschonken. Het broekland ~<Il
bleef buiten de inbeslagname. De reden was, dat êi5
dit gebied aan een ander toebehoorde. Gezien de
ligging van de Deutzer hof aan de IJssel, lijkt het
aanvaardbaar ervan uit te gaan dat het terrein van de
hof min of meer samenviel met het Velper broekland
en in het bezit van de abdij was.

De noordelijke grens zal de eerder genoemde
Wambeek zijn geweest, die met een bocht onder de
buurschap Vellepe richting Bruoche liep. De beek
vormde de natuurlijke scheiding tussen het landgoed
met zijn hogere zandgronden en het lager gelegen
broekland.
De westgrens was waarschijnlijk de weg, die van de
Durk aan de IJssel richting buurschap Vellepe liep en
in latere tijd 'De Broek Weg' werd genoemd." Links
daarvan lagen de al eerder vermelde bezittingen van
de hof van Prüm in Arnhem. Het overgangsgebied
naar Rheden, beter bekend als Worth-Rheden zal de
oostgrens hebben gevormd, terwijl de zuidgrens als
vanouds de IJssel was.

De hof 'Ten Bonghart'
en het recht van collatie
In zijn noties vermeldt

Thiedericus, dat de abt bij zijn

bezoek aan Velp op passende
wijze werd ontvangen: 'eum
villicus bene hospitabit', de
meier (bedrijfsleider) biedt
hem een goed onderkomen



aan. De abt overnachtte ter plaatse, mag je daaruit
opmaken. Want de volgende dag na het ontbijt
vertrekt hij vandaar samen met zijn begeleiders te
paard naar Emmerik of Rees. De hofstede waar de
meier woonde, beschikte kennelijk over voldoende
ruimte om de belangrijkste gasten aan een slaapplaats
te helpen. Dit is niet verwonderlijk, want de woning
van de bedrijfsleider was gewoonlijk een boerderij
van formaat met enkele bijgebouwen (schuren). Niet
ver daar vandaan stond veelal een hooimijt, die ook
als slaapplaats kon dienen. De dienaren van de abt
zullen bij de hofbewoners zijn ondergebracht.

Het is lang onduidelijk ge-
weest, waar de hoeve of hof-
stede van de meier precies
heeft gelegen. In 1962 schreef
Hendrik Kerkkamp in 'De
voorgeschiedenis van een
dorp', dat hij 'eerst veel later en
langs omwegen' had ontdekt,
dat de hoeve van de meier aan de zuidkant van de
buurschap Vellepe heeft gestaan, in de buurt van de
later te bouwen Mattheuskerk (Oude Jan). De naam
van de hoeve was 'ten Bonghart',"
Een aanwijzing daarvoor had hij gevonden in de
jaarrekening 1396/97 van het St. Catharinae Gasthuis
in Arnhem. Daar wordt vermeld, dat het Gasthuis 'den
Here van Muerse' tyns (een vast geldelijk bedrag)
verschuldigd is voor het gebruik van land. De tyns
moest betaald worden 'in den hof ten Bonghart te
Velp'." Met 'Here van Muerse' zal Frederik 11 zijn

De vergissing
van historicus

Hendrik
Kerkkamp

ten aanzien van
Hof ten Bonghart

F. Frederik V van Baer sneuvelde 19 juli 1356
op de Vrijenberg bij Loenen. In 1350 had hij
zich aangesloten bij de Bronckhorsten, die on-
der aanvoering van Gerard V van Bronckhorst,
Eduard van Gelre hielpen in zijn strijd tegen

bedoeld, graaf van Meurs (in 1373) en heer van Baer
(vanaf 1380). Hij was de zoon van Diederik IV van
Meurs en Elisabeth van Baer. Omdat het huwelijk
van zijn oom en tante, Frederik V van Baer en
Cunegond van Meurs, kinderloos bleef ging na de
dood van oom Frederik in 1356F) het bezit van Baer
naar zijn zus Elisabeth, echtgenote van Diederik IV
van Meurs. Graaf Diederik werd daarmee heer van
Baer. Frederik 11trad na overlijden na zijn vader in
1372 niet automatisch in diens rechten. Eerst na de
dood van zijn moeder in 1380 beleende Willem van
Gulik, hertog van Gelre, hem met de bannerij Baer.

Een van de rechten van de heren van Baer - van Meurs
was het collatierecht in Velp. Het gaf de bevoegdheid
om in het kerspel een priester voor te dragen voor
het pastoors ambt, wanneer de functie vacant was.
Het collatierecht was niet aan de bannerij verbonden,
maar aan de hof 'ten Bonghart' in Velp; de hof
waarnaar wordt verwezen in de jaarrekening 1396/97
van het Sint Catharinae Gasthuis, aldus Kerkkamp.
Wanneer wij nagaan wie de eigenaren van de hof
zijn geweest, weten wij ook wie het recht van collatie
hebben uitgeoefend. Teruggaand in de geschiedenis
komen wij dan via de heren van Baer en de graven
van Gelre terecht bij de benedictijnen van Deutz. Zij
waren de eerste bezitters van de hof. Of die toen al
'ten Bonghart' heette, is een andere kwestie. Duidelijk
is in ieder geval, dat de Deutzer benedictijnen c.q.
de abdij als eersten over het collatierecht beschikten,
dat aan de hof was verbonden.P'

hertog Reinald III van Gelre, Eduards oudere
broer. Om steun te verwerven verleende hertog
Reinald de horigen van de Veluwe de vrijheid.
Het gevolg was, dat alom plunderingen uitbra-
ken. Gerard van Bronckhorst en Frederik van

Baer organiseerden daarop een veldtocht tegen
de opstandelingen. Bij Loenen kwam het tot een
treffen. De plunderaars werden verslagen, maar
aan beide kanten werden grote verliezen gele-
den. Frederik V van Baer liet daarbij het leven.



Dit brengt ons bij een tweede niet minder belangrijke
kwestie. Het collatierecht hing in oorsprong samen
met het 'eigenkerk-recht'. Wie een kerk bouwde
of daartoe het initiatief nam, had het recht om de
pastoor te benoemen. Als de benedictijnen van
Deutz de eersten waren die over dat recht beschikten,
impliceert dit dat zij de initiatiefnemers van de
bouw van de Velpse kerk moeten zijn geweest. Aan
die bouw ontleenden zij immers het recht om de
pastoor te benoemen. Het is tegen deze achtergrond,
dat Hendrik Kerkkamp op kleurrijke wijze het
optreden beschrijft van de abt van Deutz, die met
de omwonenden overleg pleegde over de te bouwen
Mattheuskerk (Oude Jan)Y)

De Oude Jan en omgeving volgens kadastrale kaart van 1817.
Ten zuiden van de kerk Hof ten Bonghart (roze) met erf (blauw).
Links van Wambeek de weem (groen) d.i. pastorie en boerderij,
omgeven door een gracht. Kosterij (groen) is van ca. 1665.

De poging van Hendrik Kerkkamp om zicht te
krijgen op Velps kerkelijk verleden is boeiend en
verdient respect.
Maar het verhaal klopt niet!
Uit recent onderzoek blijkt, dat de collatie in Velp
geen zakelijk recht was, maar een erfelijke belening
verkregen op persoonlijke titel. De leenheer was de
bisschop van Utrecht, Otto II van Lippe, die in 1218

of kort daarop dat recht toekende aan Frederik I van
Rheden en zijn nakomelingen.!"
Heer Frederik was dat jaar als gerechtelijke schout
in dienst getreden van het bisdom Utrecht. Zijn
ambtsgebied omvatte de bisschoppelijke enclaves
Velp en Oosterbeek (benedendorp). Omdat het een
onbezoldigde functie was, schonk bisschop Otto
hem en zijn opvolgers het recht om bij vacature in
de enclaves een geestelijke voor te dragen voor het
pastoorsambt. Daarmee was heer Frederik niet alleen
financieel geholpen, de belening verschafte ook een
groter maatschappelijk aanzien.?'
In 1342 verkoopt Frederik V van Baer het hoge en
lage gericht in beide enclaves aan de hertog van Gelre.
Heer Frederik V was de achter-achterkleinzoon van
Frederik I van Rheden. In de verkoopakte verwijst hij
naar de bisschop van Utrecht als leenheer en laat hij
weten, dat het collatierecht buiten de transactie wordt
gehouden. Kennelijk waren de baten van dien aard,
dat hij die voor zich en de zijnen wilde houden.!"

In het onderzoek, waarnaar zo juist werd verwezen,
spelen oorkonden een belangrijke rol. Zij zijn over
het algemeen betrouwbaar en bieden een gevoel
van zekerheid. Dat gevoel missen wij bij Hendrik
Kerkkamp, die in de reconstructie van de Deutzer hof
veelal uitgaat van veronderstellingen. De conclusies
zijn als gevolg daarvan niet voldoende onderbouwd. De
resultaten van zijn zoektocht, met name de 'ontdekking'
van hof 'ten Bonghart' en de betrokkenheid van de abt
van Deutz bij de bouw van de Mattheuskerk (Oude
Jan) moeten dan ook opnieuw onderzocht worden.
G. De voordracht voor de pastoorsfunctie (collatie) moest financieel
verantwoord zijn. Dit veronderstelde, dat de parochiële financiën in
orde waren en de kerkelijke bezittingen dienovereenkomstig werden
beheerd. In dat beheer zat ruimte voor persoonlijk gewin, wat het col-
latierecht bijzonder aantrekkelijk maakte.



Hofstede Den
Muncken Durck
Zoals eerder werd aangegeven, kwam de

begrenzing van hof van Deutz vermoedelijk min of
meer overeen met die van het Velperbroek. Dat wil
zeggen met het oostelijke deel daarvan, want het
'Velleper Broeck' liep oorspronkelijk door tot het
'Arnhemer Broeck'.
Dit oostelijke gebied
werd in 1634 door de
landmeters Nicolaes
van Geelkercken en
zoon Isaac in kaart
gebracht. Het resultaat
van hun opmetingen
is te vinden in het
'Kaartboek van de
landerijen van het Sint
Catharinae Gasthuis

De benaming 'Durck' klinkt vreemd in de oren. Het
is een weinig voorkomend woord met verschillende
betekenissen. De meest gebruikte is die van 'de plaats
waar het scheepswater samenloopt'. Daarmee wordt
het troebele, stinkende water bedoeld, dat zich boven
de kiel verzamelt. Vandaar dat 'durck' (durk) ook de
betekenis heeft van 'kielwater'.

in Arnhem'.
Het boek werd in 1988
uitgegeven en van een
toelichting voorzien
door Mr. Gerda Lep-
pink. Wat opvalt, zijn
de groen gekleurde
percelen in het midden
van het Velperbroek.
Ze worden aange-
duid met 'St. Catrinen
Gasthuijs Durck'. Ten zuidwesten daarvan wordt
een andere 'durck' vermeld: 'Den Muncken Durck'.
Wanneer wij de figuurtjes, die daar zijn getekend,
goed bekijken, zien wij een versterkte woning, een
boerderij met bijgebouwen hooimijt, plus een niet
onaanzienlijke boomgaard rond het erf,'?

Kaart van 1634 met deel van 'Den IJssel Stroom', waarop drie sprietgetuigde platbodems varen. In de
van het 'Velperbroeck' de hofstede 'Den Muncken Durck'. De groene stippen rechts van het midden zijn wilgebomen.

In ons geval wordt het woord als toponiem gebruikt,
waarmee wordt aangegeven dat het om land gaat
waarop troebel (door slijk vervuild?) water wordt
geloosd.l" De verklaring kan de suggestie wekken,
dat het om een weinig aantrekkelijk gebied gaat.
Mensen zullen zich daar niet gemakkelijk vestigen.



Maar het tegendeel blijkt waar. Volgens Hendrik
Kerkkamp waren op de stroomruggen langs de IJssel
al in de eerste eeuw vóór Chr. centra van bewoning
te vinden, met name bij IJsseloord en den Durck.
Romeinse voorwerpen, die daar werden gevonden,
zijn hiervoor een duidelijke aanwijzing."?

In latere tijd werd op de stroomrug bij den Durck een
boerenhoeve gebouwd als buitenhof van de hoofdhof
Bruoche. Toen Balderik en Adela in 1003 het zuidelijke
deel van hun Velpse bezit aan de abdij van Deutz
schonken, kregen de monniken een betrekkelijk
gecultiveerd gebied in handen. Bepaalde oppervlakten
waren zo bewerkt, dat daar vee gehouden kon
worden. Ook werden er landbouwgewassen geteeld.
Dat blijkt uit de jaarlijkse leveranties aan de abdij. Is
het verwonderlijk, dat dit centrum van agrarische
activiteiten 'Den Muncken Durck' (De Monniken
Durk) werd genoemd'î'?'
In de hofstede met die naam zal de meier hebben
gewoond, de man die verantwoordelijk was voor de
bedrijfsvoering. De unieke positie van het huis vlakbij
het water maakte het mogelijk, dat de bestellingen van
de abdij direct geladen en verscheept konden worden.
Wanneer wij op zoek zijn naar de herenhof van Deutz,
waar de abt het hofgericht hield, de goederen in ont-
vangst nam en overnachtte, dan ligt het voor de hand
op de eerste plaats aan den Muncken Durck te denken.
De naam alleen al zou je op dat spoor moeten zetten.
Daar komt bij, dat buiten deze hofstede nooit een ander
agrarische centrum in het Velperbroek heeft bestaan.

Achteraf beschouwd
De conclusie is duidelijk: de hof 'ten Bonghart'

is niet de herenhof van het bezit van Deutz in Velp-
Zuid geweest. Alles wijst erop, dat dit de 'Muncken

Durck' was. Hendrik Kerkamp heeft zich vergist.
Reeds de ligging van de hof(stede) 'ten Bonghart'
vlakbij de Mattheuskerk (Oude Jan) had argwaan
moeten wekken. Als de grenzen van het bezit van
Deutz dezelfde waren als die van het Velperbroek
(waar wij van uitgaan), dan lag de hof 'ten Bonghart'
buiten het hofterrein. Dit is vreemd! De hofstede van
de meier hoort vanwege de bedrijfsvoering binnen de
grenzen van het domein te liggen.

Een tweede punt is de relatie tussen hof 'ten Bonghart'
en het collatierecht. Hendrik Kerkkamp gaat ervan
uit, dat de 'Here van Muerse' eigenaar van de hof was
en om die reden over het collatierecht beschikte. Dat
recht was, naar zijn zeggen, aan de hof verbonden;

NOTEN

1. Het grondbezit van de abdij van Prüm in Velp is van zeer oude datum.
Al in het goederenregister van 893 wordt vermeld, dat de abdij in Velp
vijf percelen land had. Of zij toen bij de hof van Prüm in Arnhem hoor-
den, is niet duidelijk. Later was dat wel het geval, toen het horige goed
keurmedig werd en daarna de status van leen- of tynsgoed kreeg.
A.J. Maris, De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvator
abdij te Prürn in Gelderland, Arnhem 1934, Inleiding. Meer specifiek
voor het Velpse goederenbezit: p. 4-9 en 32-36. Eveneens H. Kerkkamp,
Historie van Velp en Rozendaal, Arnhem 1965, p. 74-75.

2. Het is zo goed als zeker, dat de deling van 16 allodiale landgoederen,
waaronder Velp, tijdens het leven van Liutgard heeft plaatsgevonden.
GraafWichman, vader van Adela en Liutgard, was in 974 gestorven,
Liutgard overleed na 7 december 983. In de tussenliggende periode moet
keizer Otto II de goederen hebben gedeeld om de ruzie tussen Adela en
Liutgard te beslechten, wat slechts ten dele lukte. De officiële bevestiging
van de tweedeling volgde pas in 996, toen Otto m keizer was.
Zie H.H. Jongbloed, Wichman, Adela en Alpertus. De Eltense boedel
kwestie (968-996), Bijdragen en Mededelingen Gelre 96(2005)26.

3. Th. J. Lacomblet, Die Benediktiner-Abtei zu Deutz, Kap. 3 Die Stiftung,
Archiv für die Geschichte des Niederrheins, Bd. V, Heft 2, 1866, p. 255.

4. Th. J. Lacomblet, Die Benedictiner-Abtei zu Deutz, Kap. 3, p. 255-257.

5. Ten tijde van de Duitse vorsten (983-1106) was in Tiel (Tiele) een Rijks-
tol en Rijksmunt gevestigd. Van Hendrik IV is één munt bewaard
gebleven met daarop de koningstitel en TIELA CIVITAS (de stad Tiel).
De collectie koninklijke en keizerlijke munten is te zien in het Streek-



het hoorde erbij. Uit het voorafgaande is gebleken dat
deze zienswijze niet juist is. De 'Here van Muerse'
(graaf van Meurs) en zijn voorgangers bezaten het
collatierecht, omdat de bisschop van Utrecht hen
daarmee beleende.

Voor wat betreft de eigenaar van de hof het volgende:
het is niet uit te sluiten, dat de graaf van Meurs de
heer van de hof 'ten Bonghart' was. Daarbij zou
het interessant zijn om te weten, hoe hij in het bezit
van de hof is gekomen. Het is echter ook mogelijk
dat de graaf van Meurs niet de eigenaar, maar de
beheerder van de hof was. Het collator-zijn van
de Mattheuskerk bracht het beheer met zich mee
van de kerkelijke bezittingen en het toezicht op de

parochiële financiën. Het is goed mogelijk, dat de
hof, vlakbij de kerk gelegen, deel uitmaakte van dat
kerkelijke bezit. In de jaarrekening 1396/97 van het
St. Catharinae Gasthuis, waarin wij de naam 'ten
Bonghart' voor het eerst tegenkomen, staat alleen
dat door het Gasthuis tyns betaald moet worden aan
'den Here van Muerse in den hof ten Bonghart in
Velp'. Er is dus ruimte voor interpretatie. De taak van
'beheerder' past in ieder geval bij de collator-functie
zoals eerder beschreven. Het geld dat de graaf van
het Gasthuis ontvangt, is dan ook niet voor hemzelf
bestemd, maar gaat naar de kerkelijke kas. De vraag
wie de eigenaar van de hof was, is in deze tweede
versie, dat mag duidelijk zijn, de Mattheuskerk. De
hof was kerkelijk bezit, geen eigendom van de graaf.

Wordt vervolgd

museum 'De Groote Societeit'. (Plein 48). De genoemde talenten waren
geen munten, maar duidden op een bepaalde hoeveelheid zilver.

6. L. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen (OBGZ),
's-Gravenhage 1872-1876, nr. 302. Vergelijk OBGZ nr. 127, waar de
schenking van de 3 hoven Eltingen, Velp en Rijnwijk al eerder ter sprake
komt. Het is een oorkonde van Balderik en Adela d.d. I april 1003. Uit
tekstanalyse blijkt evenwel, dat het een vervalsing is. Hetzelfde kan
gezegd worden van nr. 147, d.d. 3 mei 1019, waarin Heribert een opsom-
ming geeft van de grond, hoven (waaronder 'Rinwich, Vellepe et Elling-
en '), kerken en tienden die hij van het grafelijke echtpaar heeft ontvan-
gen. De ondertekening van Notger, bisschop van Luik, die 10 april 1007
overleed, maakt de oorkonde verdacht.

7. Op een kaart uit 1634, 'Gemeten ende gekaertiert door Nic. ende Isack
Geelkerk Landmeters', staat deze weg vermeld als 'De bonesloot'. Aan
weerszijden is een smalle sloot getekend. G.B. Leppink, Van Geelkerc-
kens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in
Arnhem (1635), vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832),
Arnhem 1988, p. 64-66.

8. H. Kerkkamp, De voorgeschiedenis van een dorp, Velp 1962, p. 60.

9. G.B. Leppink, Het Sint-Catherinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier
eeuwen van haar bestaan (1246-1636), Arnhem 1996, p. 60.

10. Cfr, A.Th.G. Elzebroek, Spankeren ... nooit van gehoord, Spankeren
1997, p. 22: 'Aanvankelijk was het collatierecht van de Spankerse kerk,
het recht om een geestelijke te benoemen, verbonden aan de 'Hof te Loo'.

11. H. Kerkkamp, De Oude Jan. Geschiedenis van de vroegmiddeleeuwse
kerk te Velp (Gld.), Uitg. Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
1959, p. 13. Eveneens E.I. Kruiswijk lansen, Geschiedenis van de Oude
Jan. De Mattheuskerk te Velp in de loop der eeuwen, Velp 1989, p. 19.
Het was niet ongebruikelijk, dat bet collatierecht aan een hof werd ver-
bonden.

12. F. Tesser, Heer Frederik I van Rheden, Amb & Heerlijkheid nr. 165, dl. 2,
p. 8-9; nr. 166, dl. 3, p. 9-11.

13. Is. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,
deel I, Verzameling van Oorkonden, Arnhem 1830, nr. 384, p. 434.

14. G.B. Leppink, Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het
Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem, Kaart nO.2: Durck, p. 50.

15. Het adjectief 'troebel' komen wij ook tegen in 'Vellepe' (Velp), dat is
samengesteld uit het Germaanse falwa - vaal, troebel en apa - water,
stroom. De overeenkomst kan wijzen op een verband tussen Vellepe,
troebel water, en Durck, als lozingsgebied daarvan. VgL H. Kerkkamp,
De voorgeschiedenis van een dorp, p. 8-9. Eveneens G. van Berkel en
K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen: herkomst en historie, Utrecht
2006, p. 462.

16. H. Kerkkamp, De voorgeschiedenis van een dorp, p. 107-108.

17. 'Moncken' (monniken) verwijst uiteraard naar de benedictijner monniken
van Deutz. Zij waren de enige kloosterlingen die ooit in dit deel van het
Velper Broek vertoefd hebben.



oUiddachten,
een eeuwenóud land§óed in bed'i/f

62tmd§iJed als verdienphals, buitenpha/s als essenäe

Als de argeloze bezoeker op Middachten rondwandelt,
waant hij zich in vroeger tijden. Je kunt er nog altijd
flaneren tussen rozenperken en waterpartijen. De boer
bewerkt als vanouds het land, de ooievaar nestelt hoog
op het kasteel, de vlag wappert fier in top. Schijn be-
driegt. Hoewel één van de pachters soms met paarden
zijn land bewerkt, heeft dit met nostalgie weinig te ma-
ken. Hij gebruikt hierbij de modernste technieken. De
tuinlieden maaien de taluds met geavanceerde machi-
nes. Er zijn pachters die meer dan 1 miljoen liter melk
per jaar produceren. En hoewel mijn kantoor de sfeer
van vervlogen jaren ademt, zijn laptop en BlackBerry
binnen handbereik.

Toch blijft Middachten inhoud geven aan eeuwenoude
tradities, wil het landgoed duurzaam in stand houden en
met respect voor het verleden exploiteren. De essentie
van een buitenplaats, de kern van het landgoed, is ook
niet dat alles blijft zoals het is. De buitenplaats is juist
een broedplaats van vernieuwing. Bewijs hiervoor zijn
de verschillende bouwstijlen die op het landgoed te vin-
den zijn. Een van de eerste squashbanen in Nederland
werd gebouwd op Middachten. Voor elke nieuwe stijl-
vorm gingen de tuinen keer op keer flink op de schop.
Een welstandcommissie zou er vandaag van wakker
liggen! Ik durf de stelling aan dat zonder vernieuwing
een buitenplaats haar aantrekkingskracht verliest.

Toch ervaart de bezoeker Middachten als een orga-
nisch geheel. Ontwikkelingen hebben niet zomaar
plaatsgevonden, er is goed over nagedacht en de tijd

voor genomen. Een stabiele eigenaar met passie voor
het landgoed is daarbij een belangrijke factor gebleken.
De buitenplaats als kern van het landgoed is nog altijd
intact. Naast het huis bestaat dit uit bijgebouwen, park
en een omvangrijke, intensief beheerde tuin, inventaris
en archieven. Dat is bijzonder, maar ook zeer kostbaar.
Het omliggende landgoed is van groot belang om die
kern in stand te houden, maar traditionele inkomsten uit
bos- en landbouw zijn hiervoor onvoldoende. Wij wer-
ken dan ook hard aan nieuwe en aanvullende financiële
dragers, zonder het belang van land- en bosbouw uit het
oog te verliezen. Wij zoeken hierbij naar een evenwicht
tussen ecologie, cultuurhistorie, landschap en econo-
mie. Een eenzijdige keuze voor één van deze effecten
doet geen recht aan wat Middachten maakt tot wat het
is: balans tussen cultuur en natuur. Een bijkomend as-
pect hierbij is oorspronkelijkheid: doe geen dingen die
niet bij je passen, blijf jezelf. Zo heeft de eigenaar er
voor gekozen om bij de marketing niet de familie, maar
het landgoed zelf in beeld te brengen. Zij wil het 800
jaar oude landgoed duurzaam in stand houden en ge-
zond overdragen aan de volgende generatie.

Landgoed Middachten, fotograaf Henri Kleijer



Ook op Middachten zijn de afgelopen jaren pachters
met hun agrarische bedrijfsvoering gestopt. De vrij-
gekomen grond zetten we grotendeels in om de blij-
vende bedrijven te versterken. Hierbij is de pachter de
ondernemer, die bepaalt in welke richting het bedrijf
zich ontwikkelt. Tegelijkertijd is de verpachter een be-
langrijke en meesturende partner. Niet elk pachtbedrijf
krijgt dezelfde behandeling, de bedrijfsomstandigheden
zijn sterk bepalend. Op de goed renderende gronden
stimuleren we grootschalige grondgebonden landbouw,
nog altijd goed voor één derde van de inkomsten. In de
meer kwetsbare kwelgebieden op de flank van de Ve-
luwe is een tendens richting ecologische landbouw. Een
van de bedrijven in dit gebied kwam twee jaar geleden
vrij. Om de omliggende grond beheersbaar te houden,
kozen we hier opnieuw voor een agrarische functie.
We hebben een ondernemer gevonden die visie en durf
heeft voor een aangepaste bedrijfsvoering in dit kwets-
bare gebied. Samen denken we na over de toekomst en
beperken ons niet tot het innen of betalen van de pacht,
want dat is geen levensvatbare relatie.

Natuurontwikkeling is een maatschappelijke wens,
Middachten verzet zich hier niet tegen. Wel willen wij
onder onze eigen voorwaarden meewerken aan meer
natuur. Met naburige eigenaren en overheden werken
we samen aan de realisatie van plan Havikerpoort. Bij
dit plan hoort de aanleg van een ecopassage en medege-
bruik van landbouwgronden door edelherten, maar ook
zandwinning in combinatie met de realisatie van een
nevengeul van de IJssel. De opbrengsten uit de zand-
winning komen in een vermogensfonds ten bate van de
instandhouding van het landgoed.

Hoewel er perioden zijn geweest dat woningen moeilijk
verhuurbaar bleken, is het vastgoed vanouds een belang-
rijk onderdeel van het vermogen. Werd in het verleden
noodgedwongen wel eens wat verkocht, nu streven we
juist naar uitbreiding van het vastgoed. Voor de voor-

malige pachtboerderij, Oud Middachten, zoeken we
naar een woonfunctie. Een aantal nieuwe woningen zal
in de plaats komen van de vele bijgebouwen. Inmid-
dels hebben zowel provincie als gemeente ingestemd
met een functiewijziging. Zonder draagvlak is dit niet
te realiseren en daarom worden bij de verdere invulling
ook de inwoners van het dorp betrokken. De nieuwe
rode elementen zullen een organisch geheel vormen
met het landgoed. Kwaliteit in plaats van kwantiteit is
dan ook het uitgangspunt.

De voormalige knechtenkamers boven de stallen heb-
ben een nieuwe functie. Gasten worden hier ontvangen
voor bed & breakfast. Deze invulling is misschien geen
grote financiële drager, maar de kamers worden weer
gebruikt en onderhouden en bieden iedereen de moge-
lijkheid op een bijzondere manier van Middachten te
genieten. Kasteel en bijgebouwen kunnen worden ge-
bruikt voor zakelijke diners, huwelijkssluitingen of een
receptie. Wij mikken hierbij op exclusiviteit. De ont-
vangsten die hier nu op commerciële basis plaatsvin-
den, passen heel goed in de ontvangsttraditie van eeu-
wen. Het meubilair mag gewoon worden gebruikt, we
zijn immers geen museum. Natuurlijk vraagt dit om een
zorgvuldig beheer. Een gastheer, die de mores van Mid-
dachten goed kent, begeleidt deze activiteiten en waakt
over de kwaliteit. Bij bijzondere gelegenheden waarbij
de familie aanwezig is, lopen bedienden in livrei van
Middachten en wordt het servies gebruikt. Het voordeel
is dat oude gebruiken daardoor levend blijven.

De traditionele kerstopenstelling en het meer recente
hippische concours Outdoor Gelderland (in combina-
tie met Kasteelfair Middachten), zijn belangrijke jaar-
lijkse evenementen op het kasteel. Deze evenementen
zijn financiële dragers, maar passen prima in de traditie
van Middachten. Kerst was hier altijd al een bijzonder
feest, de stalhouderij behoorde in begin 20ste eeuw tot
de grootste van Nederland. Om de eigenheid te bewa-



ren is Middachten bij beide evenementen zeer nauw be-
trokken. Wij geven deze niet zomaar uit handen aan een
exploitant.
Een goede relatie met overheden en het plaatselijke
bedrijfsleven zijn essentieel. Het bedrijfsleven kan in
ruil voor uniciteit en draagvlak, helpen om de onren-
dabele top te slechten. Outdoor Gelderland is in deze
strategie een belangrijk platform voor Middachten. In
ruil voor uniek gebruik is het bedrijfsleven een recht-
streekse bron van inkomsten. Door sponsoring worden
evenementen of openstelling voor de gemeenschap mo-
gelijk. Beiden zijn even belangrijk, want zonder maat-
schappelijk draagvlak kan dit landgoed niet bestaan.
Het is iets waar de politiek als eerste naar kijkt (helaas
vertaalt men maatschappelijk belang nogal eens in be-
zoekersaantallen). Zonder overheid geen bestemmings-
wijziging, vergunningen of subsidies. Wij prijzen ons
gelukkig met een gemeente die haar landgoederen een
warm hart toedraagt. Onder voorzitterschap van de wet-
houder van Rheden, komen Middachten, provincie en
rijk sinds 2001 tweejaarlijks bij elkaar.
De insteek is hier niet het verzoek om
subsidies, maar de instandhouding, het
vaststellen van knelpunten in de regelge-
ving en prioriteiten bij het beheer. Door
de constructieve discussies binnen dit
overleg, is begrip ontstaan voor de vaak
tegengestelde regelgeving, de noodzaak
van flexibele bestemmingen en nieuwe
functies. Na bijna 10 jaar samenwerking
zijn de resultaten zichtbaar: de buiten-
plaats heeft een landgoedbestemming,
waarbinnen evenementen en bedrijvig-
heid redelijk flexibel mogelijk zijn. De
meest nijpende restauratieachterstanden
zijn weggewerkt. De vergunningen voor
de noodzakelijke kap van de oprijlaan
bleken geen probleem en we krijgen van
de verschillende overheden ruimte om

nieuwe functies in bestaande gebouwen in te passen.
Niet dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Vooral
milieuwetgeving zit ons bij herbestemming nogal eens
in de weg. Ook een overheid heeft niet altijd de moge-
lijkheid om dat knelpunt op te lossen.
Maakt Middachten met dit alles winst? Dat is een vraag
die vaak gesteld wordt door bezoekers en overheden.
Ik vraag dan altijd op welke winst wordt gedoeld. We
zijn gewend om te denken in baten en lasten, en het
verschil is dan de winst c.q. het verlies. Maar wie zo'n
simpele formule op een complex historische buiten-
plaats loslaat, slaat de plank volledig mis. Het doel van
Middachten is duurzame instandhouding, met respect
voor het verleden, en oog voor de toekomst. Daar pas-
sen geen enkelvoudige winstmarges bij. Natuurlijk
dient de boekhouding gezond te zijn. Maar de winst
zit in de kwaliteit van het onderhoud, de functionaliteit
van gebouwen en de ecologische balans. De volgende
generatie mag en zal beoordelen of daarvoor de juiste
keuzes zij n gemaakt.

Landgoed Middachten, fotograaf Henri Kleijer

~



HISTORISCHE AVOND
IN RHEDENSE DORPSKERK

dirigent Piet Cnossen verslingerd is. Cnossen wilde de
bezoekers graag laten mee genieten van het monumen-
tale geluid en trok met groot plezier een aantal registers
open. Hij was er in 1989 grotendeels verantwoordelijk
voor dat zelfs een tweede Meere werd aangeschaft, ver-
telde hij eerder in een interview. "Ik wist dat dit se-
cretaire-orgel in privéhanden was en voorbestemd om
naar een museum te gaan, eeuwig zonde. Vond ook de
eigenaar, Hans van Nieuwkoop. Zo'n orgel is veel te
mooi om niet bespeeld te worden, en hij stelde er prijs
op dat een liefhebber als ik anderen hiervan kan laten
genieten. Voor veertigduizend gulden, ruim twintig jaar
geleden een enorm kapitaal, hebben we het toen kun-
nen bemachtigen. Er is geen kerk in Nederland die over
twee Meere-orgels beschikt, dat feit is dus echt bijzon-
der."
Na de korte impressie van Cnossen wordt er geklonken
op het boek dat die avond ten doop werd gehouden. Na-
tuurlijk moet de auteur tientallen exemplaren signeren,
bij velen vermeldt hij op verzoek een persoonlijke noot.
Ook heeft Kolkman nog een bijzondere verrassing voor
zijn geliefde Oudheidkundige Kring. "Ik heb ooit iets
in het oude Veerhuis gevonden en dat meegenomen."
Trots overhandigt hij een register uit 1898, afkomstig

uit het Rhedense Veerhuis en twee
authentieke stukken uit 1659 en 1775
over het voetveer aan voorzitter José
Wunderink. "Voor acht cent kon je
vroeger naar de overkant." De docu-
menten zullen ongetwijfeld een goed
plekje krijgen in het archief van de
OHK. Dan dooft een aantal lampen
in de oude Sint Mauritius, en zeg ik
tegen hem dat het tijd wordt om naar
huis te gaan. "Dat zullen ze dan toch
eerst aan ons moeten vragen", ant-
woordt hij. Van deze prachtige avond
laat deze gedreven amateur-histori-
cus zich geen seconde afnemen!

Dick Bosveld

Donderdag 19 april tijdens de jaarvergadering van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, beleefde
Adriaan Kolkman zijn 'finest hour' in de Rhedense
Dorpskerk. Uit handen van Walter de Wit ontving de
auteur het eerste exemplaar van het boek dat hij schreef.
De oude Sint- Mauritius is de titel, het is de naam die
vijfenhalf eeuw geleden officieel aan de Dorpskerk
werd verbonden, zo reconstrueerde hij. Al in 1910 hield
de 89-jarige een lezing over de Rh'èlense kerk, en sa-
men met zijn goede vriend Josef Schrijvershof schreef
hij er een boek over. "Ik vind het jammer dat hij hier
vanavond niet meer bij kan zijn, hij heeft mede gestalte
gegeven aan de opzet van dit boek", zegt Kolkman in
zijn speech. Doordat kerken tot op de dag van vandaag
een bijzondere aantrekkingskracht op hem uitoefenen,
is hij er door nauwkeurig onderzoek in de loop der jaren
enorm veel van te weten gekomen. Zijn inzicht stelde
hem in staat stap voor stap een stukje geschiedenis bloot
te leggen. "Dit boek gaat over een van de oudste kerken
in deze regio." Diezelfde avond werd
er nog een heel andere historische link
gelegd: de onlangs afgeronde renova-
tie van het Meere-orgel, dat dateert uit
1816. Er werd de afgelopen jaren veel
geld gegenereerd, onder andere door
Groep X, die activiteiten ontplooide
om herstel van het orgel mogelijk te
maken. Via een projectiescherm werd
stap voor stap het proces van dit tijdro-
vende precisiewerk in beeld gebracht.
Hiermee is het pronkstuk weer hele-
maal in oude staat te hersteld, en kreeg
het de majestueuze klank terug die zo Uitreiking 1e boek door Walter de Wit aan
uniek is. Een klank waaraan organist en Adriaan Kolkman



Schenkenschans
de sleutei van het rand

Deel I (1586-1635)

Herman Geursen

De aanleiding voor dit artikel was de bijdrage van
Nelleke den Boer-Pinxter over Alexander Vrijheer van
Spaen en zijn bezittingen, deel 4(1). Hierin wordt op
pagina 2 en 3 de Schenkenschans genoemd, een on-
neembaar geachte vesting in de 16e en 17e eeuw, gele-
gen op de toenmalige splitsing van Rijn en Waal.

Schenkenschans in de zestiende eeuw

Hoewel er veel mooiere oude kaarten van deze vesting
zijn leek me fig. 1 het duidelijkst omdat hij van alle de-
tails is ontdaan. Let s.v.p. op de noordpijl rechts: om di-
verse redenen werd op toenmalige kaarten het noorden
niet steeds bovenaan geplaatst. De Schenkenschans
is aangelegd in 1586 op Kleefs gebied, door Maarten
Schenk van Nideggen (ca. 1540-1589) op initiatief van
Leicester en Prins Maurits.

Maarten Schenk van Nideggen

Hoewel de naam van
deze schans in de loop
der eeuwen verschil-
lend wordt gespeld,
houd ik het hier op "de
Schenkenschans", on-
danks de naam Schen-
kenschanz op huidige
kaarten, al was het
maar wegens de cor-
recte Duitse uitspraak,
t.w."S j enkensj ans".
"Onze" Schans is nl.
op Duits gebied gele-
gen.

Mijn interesse in dit onderwerp was gewekt door een
'tour d'horizon' van Jan Blokker in 1984 langs alle ves-
tingen die in de Tachtigjarige Oorlog een rol speelden.
De aanleiding was de 400-jarige herdenking van de
moord op Willem van Oranje. Toen hoorde ik voor het
eerst van de Schenkenschans, die ik toen direct bezocht
heb, naast vele andere. Bij een bezoek aan het museum
"Haus Koekkoek" in Kleef (1986) bleek daar de hele
bovenverdieping gewijd te zijn aan de Schenkenschans.
Vele maquettes, kaarten, enz. uit voornamelijk Neder-
landse bronnen, met een bijhorende catalogus.(2)

Een andere reden was voor mij, geboren in Tiel in 1932,
de grote belangstelling voor het riv ieren gebied, met als
enige echte grote rivier de Waal. Mijn belevenissen aan
de Waal in 1940-'45 heb ik elders beschreven (3). Waar
Jan Siebelink ca. 450 pagina's nodig acht voor "De
Overkant"(van de IJssel!) vond ik drie pagina's voor de
Waal genoeg. Uiteraard is het niet mijn bedoeling IJs-
seloeverbewoners voor het hoofd te stoten, al was het
maar omdat ik het nu zelf ook ben. Maar nu ter zake ...



De eeuwenlange veranderingen in de rivierlopen
van Rijn, Waal, Maas en IJssel

De Maas en de IJssel blijven hier buiten beschouwing.
Voor de vele details verwijs ik naar referenties 4,5 en 6.
Essentieel voor ons onderwerp is de situatie aan het eind
van de 16de eeuw, speciaal voor wat betreft de militaire
aspecten in de Tachtigjarige Oorlog en in mindere mate

Kaart Blauw ca. 1650 (bijna zelfde schaal als afb. hiernaast)

in het rampjaar 1672. Wie namelijk de Schenkenschans
in bezit had, kon zonder rivierhindemissen naar Hol-
land lopen. Later kon dit ook door de Veluwe en Noord-
Brabant en tevens door de lucht, wat ik zelf heb gezien
op 10 mei 1940. Ref. 4 begint bij de ijstijden en eindigt
in 2004; Ref. 5 geeft veel informatie over de rivierlopen
en Ref. 6 over de grensconflicten tussen Gelre en Kleef
en plaatselijke heren en boeren.
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Kaart Kleeftche enklaves in Gelderland 1927



De situatie in de 17de eeuw is weergegeven op kaart
Blauw, een verkleinde versie van het origineel van
Guiljel (Willem) Blauw van ca. 1650. Voor de situatie
van 17ll-heden werd gekozen voor kaart 1927, omdat
die tevens de grenscorrecties na 1817 weergeeft.

Bouwen belegeringen van de Schenkenschans
(1586-1635)

Zowel bij schaken, tennis,
oorlogssituaties en industrië-
le concurrentie kijk ik steeds
ook wat de vijand van plan
is, c.q. was. Daarom hier een
citaat van don Bemandino de
Mendoza, de Spaanse opper-
bevelhebber in 1599 tijdens
zijn mislukte belegering van
de Schenkenschans:
"Schenkenschans", aldus de
Spaanse opperbevelhebber
in1599, don Bemardino de
Medoza, "is huyden de sleu-
tel van de Eylanden. Indien
wij dat vercrijgen, so ma-
ken wij ons meester van de
Wael en den Rijn en binden
geheel Nederland de handen
en voeten; wij laten de IJssel
afgesneden met vier steden
als Zutpen, Deventer, Zwol
en Kampen tot aen de Zee,
dewelke aldaer de Zuyder-
zee genoemt werd. Met twee
bruggen, die wij maken, de
eene over de Wale en d'ander
over den Rijn en zijn meester er. ~ ';:Jr-, - ::'."G4
van alle 't gene tusschen die
twee Rivieren leyt".

De situatie is goed te zien op onderstaande kaart (5).
De Noordpijl heb ik er zelf ingetekend met informatie
van andere kaarten. Fig.5 laat zien dat de Schans op een
eilandje ligt, zeker bij hoog water, tot aan 1595.
in 1995 toe(8). Dat het toch even Spaans-benauwd was
voor ons in 1599 zong Valerius jaren later. "Gelukkig
is het land, dat God de Heer beschermt, als daar met
moord en brand, de vijand rondom zwermt, en dat men
meent, hij zal, het overwinnen al, dat dan, dat dan, dat
dan hij zelf komt ten val".

Beleg van Schenkenschans door Mendoza in 1599.
Gravure van H. Allart



Er zij hier overigens nog vermeld dat de overste Maar-
ten Schenk er qua plunderen en brandschatten ook
wat van kon. In dit opzicht vergelijkbaar met Maarten
van Rossem(1478-1555), in dienst van Karel van Gel-
re(1467-1538) die ondanks alles door Karel V in ge-
nade en in dienst werd aangenomen. Maarten Schenk
is in acht jaar tijd vijf maal van partij gewisseld en in
Staatse dienst bij een mislukte aanval op Nijmegen in
1589 in de Waal verdronken.

Dood van Martin Schenk bij de stad Nijmegen
in het jaar 1589

Hij werd (postuum dus) alsnog gevierendeeld door de
Spanjaarden waarna de onderdelen aan zware kettingen
aan de St. Anthoniuspoort in Nijmegen werden opge-
hangen. Zie delen van die kettingen alsnog ter plaatse!
Na 1599 gebeurde er voor wat betreft de Schenken-
schans niet zoveel, afgezien van wat schermutselingen
in 1606, 1610, 1614 en 1629 (5). Ik vermeld slechts
de bouw van de Gereformeerde -we zitten nog niet in
de 19de eeuw- kerk in 1634 op de oostkant. En dan ....
28 juli 1635: de Schenkenschans wordt in de vroege
ochtend ingenomen door Spaanse troepen onder leiding
van de ex-Staatse luitenant (10) Adolf van Eyndhouts,
ook wel gespeld als Einholts of Eenhouts.
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Inname fort 28 Julij 1635 door Adolf van Eyndhouts

Deze verrader was overgelopen naar de Spanjaarden
wegens de doodstraf van zijn vader, daar deze in een
moordcomplot zat tegen een Staatse ambtman. De zeer
lange, moeilijk leesbare tekst onder de afbeelding ont-
houd ik u maar. Let wel: bovenstaande afbeelding en
de tekst zijn vanuit Spaans gezichtspunt vervaardigd.
Zoals eerder gezegd voor mij geen probleem. Ook heb
ik wel enig respect voor dit huzarenstukje van de vij-
and, zodat ik de zeer goed geconserveerde grafsteen
van Adolphi Einholts hierbij afbeeld.



Grafsteen van Adolf van Einholts (1635)

De grafsteen staat tegen de "Unterkirche" in de Ka-
varinenstrasse in de benedenstad te Kleef. (Waar ook
Museum Haus Koekkoek staat.) De grafsteen lag oor-
spronkelijk in de kleine, in de Tweede Wereldoorlog
verwoeste kapel aan de oostzijde van het zuidelijke
schip van de kerk en lag op de grond. Hierdoor is het
hoogreliëf wat afgesleten. De overledene ligt te rusten
met harnas en zwaard in het midden van de imposante
grafsteen die in de stijl van de late renaissance is uit-
gevoerd. Aan zijn voeten liggen handschoenen en een
helm met een gesloten vizier. Boven zijn hoofd staan de
wapenschilden van zijn ouders en op de pilasters links
en rechts de wapenschilden van zijn voorouders van va-
ders- en moederskant. Onder zijn voeten op de grafsteen

is de volgende tekst nog leesbaar: STA VIATOR, HIC
EST ADOLPHI EINHOLTS SEPULCRUM. QUI UNA
VICTO ... IN UNA ARCE SCHENCO NEC PRIVS ...
HOLLAND lAM AQUAM ANIMAM CADE ... FUL-
MERE GLORIAE. ANNO 1635 DIE 30 NOVEM-
BRIS.

Hiermee besluit ik deel L deel 11gaat over de zeer langdu-
rige belegering in 1636 door Johan Maurits van Nassau
met als opperbevelhebber Frederik Hendrik, die er overi-
gens zelf niet bij was. Ik beloof u hierbij voor deel IJ fraaie
kaartjes en een verkleinde kopie van de verovering van de
Schenkenschans van Gerrit van Santen, april 163 6. Verder
zal er worden vermeld wat er nu nog te zien is in de plaats
Schenkenschanz.

Referenties:
(1) Ambt en Heerlijkheid, jaargang 56, nummer 169, december
2010.
(2) Zelf heb ik ' iets' met artillerie, passief in mei 1940 en herfst
1944 (3), actief in militairendienst (1959-'60), waaruit een inte-
resse voor oude kaarten, kijkers en kompassen resulteerde.
(3) H.J.Geursen, De Overkant, Tweestromenland, Maas en Waal,
Tijdschrift voor Streekgeschiedenis, Nr. 114,2002 IV p. 17-19.
(4) Jan van Eck, Historische atlas van Ooijpolder en Duffeit,
SUN, Amsterdam 2005. ISBN 90 5875 1589, NUR 693. Pag.
34-36: Schenkenschans: de sleutel van het land.
(5) AG. van Dalen, Rondom het Tolhuis van Rijn en Waal. De
Walburg Pers, Zutphen 1972. ISBN 906011.401.9 Hoofdstuk De
sleutel van het land p. 104-109.
(6) Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit, De oude Kleefse enclaves en hun
overgang naar Gelderland 1795-1817. Dissertatie 1975. De
Walburg Pers Zutphen. ISBN 906011.442.6, 175 pag. (voorge-
schiedenis vanaf 1167. Smit was leraar geschiedenis te Tiel tot
2010).
(7) Ref. 6 p. 25 tevens in de Gelderlander van 22-02-1992.
(8) In 1998 versterkt door een stenen muur.
(9) Atlas van Stolk, Schenkenschans, de sleutel tot de Republiek
1599,1635-'36,1672,5 februari tlm 23 mei 1993, p47 e.v.
(10) Als eeuwige luitenant (= plaatsvervanger van een hoger ge-
plaatste) spreekt mij dit zeer aan, zowel in het leger(1960) als
bij een grote firma (1960-1996). Tenslotte bekleedt de paus ook
deze eervolle functie.



Landgoed en Buitenplaats

Bergstein
John Striker

Op deze tekening van DJ van Elten uit 1778 zien we vanaf
de 'gemeine wegh * op Zutphen' het huis 'Bergstein', met de
ommuring en koepeL.
Uiterst rechts naast het koetshuis van 'Bergstein' is nog juist
de hooiberg van de middeleeuwse 'Hof tho Ughtend' te zien,
de vroegere zetel van de Marke-richter van Ellecom. Het
was daarom ook een voorname hofstede in de omgeving.
Links de Nicolaaskerk in de oude gedaante met verlaagd
midden-deel (schip). Midden in de verte is de Grote - of
Martinikerk van Doesburg te herkennen.
*de huidige Zutphensestraatweg

Inleiding

Het herenhuis, dat met de 'Hof tha Och ten ' (of' Ugh-
tend '), 'Avegaar' en de kerkomgeving, vanaf om-
streeks 1750 twee eeuwen lang het gezicht bepaalde
van Ellecom, stamde nog van vóór 1700, zij het dán in
een simpeler bouwvorm en hoedanigheid.

In 1647 kocht stadhouder Prins Willem II het 'Huys
tot Dieren' van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van
Utrecht. Hem stond de aanleg van een aaneengesloten
jachtgebied of wildbaan voor ogen. Daarvoor diende
hij in het bezit te komen van bospercelen en woeste
gronden, waarvan de rechten toebehoorden aan boeren-
hoeven in de lager gelegen gebieden van Ellecom en
Dieren.

Zo werden te Ellecom de hoeven 'Hof tha Avergoor ',
'Hof tha Och ten " en 'Middeldorp , door hem aange-
kocht. Boeren die geen rechten op bosperceel en woeste
grond bezaten bleven gevrijwaard van een poging tot
aankoop. Deze laatste situatie deed zich voor met een
kleine hoeve, die ca. 100 mtr noordelijker lag van de
Hof tha Ochten " aan de oostzijde van diens schaaps-
drift*, op een kleine verhoging. Deze was genaamd
'Sluyters Camp '.
(* Een schaapsdrift was een uitweg voor de boeren om hun
vee over de enk en door het bos naar de heidegronden te
brengen.)

Op de 'Caarte van Dieren', gemaakt in 1723 door de
cartograaf Isaac van den Heuvel in opdracht van stad-
houder Prins Willem IV teneinde het totale bezit in
kaart te brengen, staat deze toenmalige hoeve met wei-
degrond in de Schuttewaard duidelijk ingetekend.



Op deze uitvergroting van een deel der Caarte van Dieren
uit 1723 staat het bezit van Nassau aangegeven met cijfers.
De cijfer tien reeks betrofAvegoor (12), de twintig reeks tot
en met 33 voor Hoftho Och ten (26) en Middeldorp (42) met
de veertig reeks. Boven het cijfer 28 zien we de hoeve Sluy-
ters Camp met twee aangrenzende buren. Erbij geschreven
staat de naam Jan Anderson.

De oudste akten over hoeve 'Sluyters Camp'

Eigenaren in 1706 waren Jan Anderson en Judith Aeltz.
Zij doken op in een leningsakte van juni 1706, opge-
maakt door de 'Scholtus van Rheden " Zeeger van
Arnhem, waarin de twee jongste dochters Wilhelmina
en Susanna van het zeer welgestelde echtpaar Willem
Everwijn en Johanna Kelffken, grondleggers van het
'Goet Rhederort' , hen een lening van 200,- gulden ver-
strekten met de hoeve 'Sluyters Camp' als onderpand.
In juni 1708 volgde een tweede lening met hetzelfde
bedrag.
Het zijn de oudst bekende akten, betrekking hebbende
op het huis dat als voorloper kan worden gezien van de
latere buitenplaats 'Bergstein ',
Jan Anderson en Judith Aeltz werden in 1686 genoemd
in het trouwregister van de Nicolaaskerk met de toe-

voeging 'Jan Anderson uit Schotland'.
Aannemelijk is te veronderstellen dat hij in getrouwd
was in de boerderij van de vader van zijn vrouw. 'Sluy-
ters Camp' was een vrij en allodiaal goed, dat wil zeg-
gen dat het vanouds niet hofhorig of leenplichtig was.

Volgens aantekeningen van de protocolhouder van het
Ambt van Rheden, Frans Nicolaas Suurmond, werden
deze en andere leningen op 25 april 1750 afgelost.

In het voorgaande jaar 1749 had joffer Johanna Cor-
leva uit Amsterdam de hofstede 'Sluyters Camp' voor
ft. 1.200,- gekocht van de erven van Jan Anderson. Dat
waren diens dochter Maria Anderson en haar man Gor-
slijnck Sminck. Johanna Corleva behoorde volgens de
overlevering in het archief van de familie Van Löben
Sels tot het Genootschap der Hernhutters of Moravi-
sche Broeders. Volgens diezelfde overlevering liet zij
de hoeve niet afbreken maar ernaast een nieuw, groter
huis optrekken.
Ze heeft er niet lang plezier van gehad want reeds in
1757 werd het huis door haar moeder Anna Catharina
Tesehemaker wegens het overlijden van haar dochter
verkocht aan de heer Isaac Perreau uit Amsterdam. Dit
onder verrekening van een bedrag van
Fl. 9.800,- dat zij in 1752 samen van hem hadden ge-
leend. Aan te nemen is voor het nieuw te bouwen huis.

De eerste vermelding van het huis 'Bergstein'
Er rustte kennelijk geen zegen op deze plaats of dit
huis want ook Isaac Perreau overleed al zeer spoedig
in 1760. Tijdens zijn eigendom is de naam 'Bergsteijn'
aan het huis gegeven. Injuni 1761 werd het huis name-
lijk als 'huys, haffen verder ge timmer, thaens genaemt
Bergsteijn' in veiling te koop aangeboden.
Mr. Diederick Gijsbert Coenraed van Hasselt, con-
trarolleur der Convoyen en Licenten binnen Zutphen
(1709-1768) kocht het huis uiteindelijk na sluiting der
veiling onderhands voor een bedrag van ft. 3.520,-.



Daarmee werd hij eigenaar van 'ene seer vermaakelyke
en wel-geleegene Hofstede met desselfs Heeren huis,
stalling, wagenhuis, tuynmans wooning plus al het Tuyn
gereedscap broeibacken en tuinstoeken ',

In 1769 trouwde zijn dochter Mechteld Geertruid van
Hasselt (1736 - 1811) met
Mr. Johan Wilbrenninck (1719 -1790), advocaat aan
het Hof van Gelderland. Mechteld Geertruid's doch-
ter Catharina Zwanida (1774-1830) trouwde in 1794 in
Ellecom met Mr. Maurits Johan van Löben Sels (1770
- 1819), waarbij zij het 'huis Bergstein' inbracht en het
echtpaar voor zover het seizoen het toeliet, daadwerke-
lijk in Ellecom ging wonen. Deze Zutphense tak van
het geslacht Van Löben Sels was eigenaar van het Huis
Spaensweert bij Brummen. Maurits Johan van Löben
Sels droeg de titel Heer van Spaensweert.

Maurits Johan van Löben
Seis, heer van Spaensweert

Catharina Zwanida
Wilbrennink

'Bergstein' ruim een eeuw eigendom van Van Löben
SeIs.
Bij de dood van haar moeder Mechteld Geertruid Wil-
brenninck - van Hasselt in 1811 kreeg Zwanida naast
andere onroerende goederen het huis volledig in eigen-
dom. Het huis had in de jaren van Franse bezetting en

een gedwongen inlegering van Franse troepen echter
sterk geleden. Het echtpaar begon dan ook in 1811 met
een grondige renovatie en verbouwing van het huis.
Diverse omliggende percelen konden bovendien wor-
den aangekocht.
Nadat in 1819 Maurits Johan op 49-jarige leeftijd kwam
te overlijden wist weduwe Catharina Zwanida door het
aankopen van enige bezittingen uit de openbare ver-
koop van de Domeinen het bezit verder uit te breiden.
De aangrenzende percelen, de 'Hof toe Ughtend " ver-
pacht aan de erven van boer Jan Evers werd met huis,
stallen, schaapsdrift, bouw- en weilanden, zowel in het
'laghe' (de uiterwaarden) als het 'hoghe' (Ellecomse
Enk) aangekocht.
Hiermee werd de eigenaresse van 'Bergstein' einde-
lijk ook medegerechtigd in de gecombineerde Marke
van Spankeren, Dieren, Ellecom en Laag Soeren, die
het gebruik van de gemeenschappelijke woeste gronden
regelde.

In 1839 werd de aanzienlijke erfenis van hun moe-
der Catharina Zwanida, die in 1830 was overleden, in
goede harmonie verdeeld onder de zeven nog levende
kinderen, waaronder twee dochters. Een achtste kind,
de jongste telg Carel Constantijn was juist het jaar daar-
voor op vijfentwintigjarige leeftijd overleden aan boord
van de korvet Ajax. De op twee na oudste zoon Erust
(1800-1863), Generaal-Majoor der Artillerie, in 1834
gehuwd met Henrietta Sandrina Swaving, werd voor
een bedrag van ft. 31.595,- eigenaar van onder meer het
inmiddels tot landgoed aangegroeide 'Bergstein' . Hij
zette uitbreiding gestaag voort.
Tot 1850 werd het huis vrijwel voortdurend verhuurd.
Ook werd gepoogd via landelijke advertenties het huis
te verkopen. Tot het moment dat het echtpaar Van Lö-
ben Sels besloot er zelf te gaan wonen.
In 1851 werd begonnen met een vergroting van het huis
tot een volwaardig landhuis en aangepast voor perma-
nente bewoning. Dit werd in 1858 afgerond.



Tevens ging het Gemeentebestuur van Rheden accoord
met zijn voorstel om de Buitensingel te verleggen. Het
onderhoud aan de weg zou in het vervolg voor rekening
van Van Löben Sels komen.
In 1852 vond er een grondruil plaats met Middachten,
waarbij Ernst van Löben Sels in het bezit kwam van een
stuk grond aan de overzijde van de huidige Selsweg. In
ruil daarvoor deed hij afstand van een stuk grond aan
de Binnenweg, waarop Middachten een nieuwe pasto-
rie liet bouwen, het nu nog altijd aanwezige huis 'Olde
Wehme' (Wehme=pastorie) aan de Binnenweg tegen-
over 'Huis Bernhalde '.
In 1853 verkócht hij echter ook enkele percelen aan de
schaapsdrift, de huidige Kastanjelaan maar toen nog
een laan met iepen. Een langgerekt perceel werd ge-
kocht door de toenmalige predikant ds. Van Rossem.
Hij bouwde er zijn riante villa 'Huize Ellinchem '.
Van Löben Sels' aandeel in de verdeling bij de ophef-
fing van de Marke in 1850 betrof een perceel heide van
25 morgen en 16 roeden groot, hetgeen hij kort voor
zijn dood verkocht aan de heer Croeze te Dieren.
Ernst van Löben Seis was zeer betrokken bij zijn huis
en de daarbij horende geschiedenis. Zo heeft hij veel
werk gemaakt van een chronologische vastlegging op
schrift van de historie van zijn huis. Hij beschikte daar-
bij over alle relevante stukken uit de historie van het
huis vanaf 1706.
Na zijn overlijden in 1863 liet zijn echtgenote in 1870
aan de overzijde van de Seisweg
het huis 'Klein Bergstein' bouwen. Het huis werd be-
woond door haar broer Willem Justus Swaving die was
getrouwd met een zus van wijlen haar echtgenoot, Wil-
helmine Caroline van Löben Sels met hun zeven kin-
deren.
Na haar dood (ti 889) zou 'Groot Bergstein' aan haar
neef Constant Maurits Ernst van Löben Sels (1846-
1923), kapitein der artillerie, lid der 2e kamer en zoon
van de broer van wijlen Ernst v Löben Sels komen.
'Klein Bergstein' werd in 1892 gedeeld eigendom van

de kinderen van haar broer en diens vrouw. Vijf ervan,
allen zussen, zouden hier gezamenlijk wonen tot het
jaar 1938.
Kort voor het overlijden van Constant Maurits Ernst
in 1923 werd het faillissement over hem uitgesproken.
Zijn inboedel werd gekocht door zijn broer Alexander
Dirk Peter Valentijn, waaronder vele schilderijen en een
bijzondere glazen bokaal genaamd "De Vriendschap op
Bergstein ".
Het huis Bergstein was in 1905 al van de hand gedaan.

De familie Van Löben Sels had hier dus uiteindelijk
veel grondbezit. Naar het oosten strekte het bezit zich
uit tot aan de (Costerie) De Drietip. Naar het noorden
liep het bezit aan weerszijden van de schaapsdrift (Kas-
tanjelaan) tot aan de bosrand. Aan de zuidzijde behoor-
den delen van de Schuttewaard tot hun bezit. De tuinen
aan de zijde van de Binnenweg werden tot het jaar 1931
door een hoge muur met ingebouwde koepel begrensd
en voor inkijk afgesloten.

In 1902 werd 'Bergstein' door de bekende architect
Dirk Antonie Nicolaas Margadant met behulp van de
Ellecomse timmermanszoon Gerrit Jan Rutgers gron-
dig gerestaureerd.
Na dit project kreeg de laatste een baan aangeboden bij
dit destijds befaamde bureau, waarna zijn carrière als
architect een grote vlucht nam.

Nieuwe eigenaars

Rond 1905 kocht Cornelia Henriette Baronesse Taets
van Amerongen van Renswoude het huis Bergstein;
haar zussen Sophie Johanna en Louise Charlotte wer-
den vruchtgebruikers.
Zij lieten een smeedijzeren hek plaatsen voor het huis
langs de Buitensingel (nog steeds aanwezig) en er ver-
rees een koetshuis met stallen en koetsierswoning ge-
naamd t Huizeke' aan de oostelijke zijde.



Nadat Cornelia Henriette Baronesse Taets van Ameron-
gen van Renswoude op 6 december 1929 was komen te
overlijden werd het huis op aandrang van de gemeente-
raad door de gemeente Rheden in 1931 aangekocht. Dit
uit vrees voor versnippering van het landgoed, wanneer
het zou worden aangekocht door een projectontwikke-
laar. De laatste benaming kende men toen nog niet, de
vrees voor de praktijk is blijkbaar van alle tijden.
Nog datzelfde jaar kocht Abraham Cornelis Mees, oud-
directeur der Intern. Krediet en Handelsonderneming
met zijn vrouw Louise Johanna Philippa van Rijnberk
het landhuis van de gemeente. De hoge muur aan de
Binnenweg werd op verzoek van de gemeente door de
heer Mees geslecht. Hij voerde ook de statiger schrijf-
wijze van het eerste uur weer in: 'Bergsteijn '.
Kort voor de oorlog trok zijn dochter, Mevr. Wilhel-
mina De Villeneuve - Mees en haar zoontje Peter bij
hen in. Zij leefden gescheiden van man en vader Jhr.
Carel Huibert Valchaire de Villeneuve.
In één der eerste oorlogsjaren kwam kleinzoon Peter
tijdens een verblijf in Zwitserland in het Meer van Ge-
néve tragisch om het leven door verdrinking.

In alle rust genieten van hun laatste levensjaren bleek
met deze gebeurtenissen niet mogelijk en het zou nog
erger worden wanneer de oorlog uitbreekt.

Het einde van 'Bergstein'

In 1943 werd het huis gevorderd door de Duitse be-
zetters maar korte tijd later weer behoorlijk beschadigd
verlaten. Per 1 december 1944 werd het huis opnieuw
gevorderd. Nu voor soldaten van het 'Nachschub Führer
der 6. Fallschirmjäger Division '.
In de nacht van 22 op 23 februari 1945 gaat het met de
villa helemaal mis. Een te vroeg neerkomende Duitse
'Vergeltungs Waffe' ,een V -1 raket afgeschoten van-
uit Gorssel, bezegelde het lot van de oude villa 'Berg-
steijn '. Rakelings komende over villa 'Bernhalde'

scheerde het door een hoog dennenbos op het terrein
van 'Bergsteijn '. Had een eeuwen oude beuk hem niet
opgevangen dan was hij in de uiterwaard neergekomen.
Dat was helaas niet het geval. Hij klapte tegen de grond
en explodeerde.
Enkele nog aanwezige Duitse kwartiermakers lieten
hierbij het leven; de soldaten zelf waren de vorige dag
naar het front vertrokken.
De inslag zorgde voor een grote schade aan de zijge-
vel en ontzetting van de muren in andere delen van het
huis.

Bergstein oostzijde, met inslagschade aan de gevel.
De inslagkrater bevindt zich voor de staande boomstronk

De schade aan Bergstein gezien aan de voorzijde



De foto's, genomen door tuinman Gerrit Jansen die op
ca. 100 mtr afstand van de inslag op hetzelfde landgoed
woonde, tonen de enorme ravage (zie foto's).

De schade was dermate ernstig dat na de oorlog beslo-
ten werd het restant van de villa en de chauffeurswo-
ning met garage geheel af te breken en niet meer op
te bouwen. Ook omliggende panden aan de Laan van
Avegoor, Binnenweg en Buitensingel zoals 'Bernhal-
de', de Pastorie en de Nicolaaskerk liepen aanzienlijke
schade op door de explosie. In de kerk gingen enige bij-
zondere gebrandschilderde ramen, geschonken door de
laatste graaf Bentinck van Middachten uit respect voor
zijn beide in 1912 overleden ouders, verloren.
Alleen "t Huizeke', het tuinmanshuis van Gerrit Jansen
op 'Bergsteijn' kon nog weer hersteld worden.

Het betekende het einde van een bijzonder huis met een
roemrijk verleden. Nadat van de oudste bebouwing de
'Hof Tho Och ten 'al was afgebroken in 1852 en ook de
'Hof tho Middeldorp r aan de EUecomsche Dijk in de
1ge eeuw was afgebroken staat er nu alleen de kerk nog
als bewijs van een eeuwenoud verleden.

De heer Mees had bij de eerdere vordering van zijn huis
door de Duitsers intrek genomen bij zijn buurman G.J.
Harmsen in de Pastorie ('Olde Wehme') aan de Binnen-
weg. Na korte tijd moest hij ook dit huis door vordering
weer verlaten en kon hij intrekken bij de familie Köl-
ling in het 'Huis Hofstetten' . Maar ook daar moest hij
met de andere bewoners vertrekken na vordering door
de Duitsers op I december 1944. Zij verhuisden nu naar
de Hoflaan in Dieren.

Op 31 maart 1950 kwam de heer Mees, 85 jaar oud, in
Wassenaar te overlijden. Zijn vrouw was hem het jaar
daarvoor reeds voorgegaan. Het jaar daarop volgde een
veiling waarbij hun inboedel werd verkocht. De grond
met de restanten nam de gemeente over.

De heer en mevrouw Mees in betere tijden in de veranda
van Bergstein

Buurman Harmsen ('Olde Wehme') vergrootte zijn ter-
rein door de aankoop in 1954 van een ca. 10 mtr brede
strook grond van Binnenweg tot Buitensingel grenzend
aan de oostzijde van 'Bergstein '. Het huisje 't Huizeke'
werd omstreeks 1960 alsnog afgebroken. Zoals een ou-
dere getuige zich herinnert, 'als een dief in de nacht,
namelijk om 03.00 s nachts '. Navraag leert echter dat
de eigenaar toen nog geen vergunning nodig had en ge-
woon zijn gang kon gaan. Hoe het ook zij, de sloop
stuitte op veel protest van de dorpelingen waaronder de



in Ellecom zeer bekende 'tante Hennie '. Een bevlogen \.'
dame die veelvuldig opkwam voor vermeend onrecht,
kinderen en kwetsbare individuen. Het conflict liep zo
hoog op in het dorp dat burgemeester Drost zich per-
soonlijk op de hoogte kwam stellen. In overleg met de
heer Harmsen werd door de laatste toegezegd een nieu-
we woning te zullen bouwen. Dit gebeurde uiteinde-
lijk in 1971. Het betreft het huisje direct naast de 'Olde
Wehme'.
De resten van het vernielde 'Bergstein' zijn in 1951 op-
geruimd, waarna het omliggende gebied als park werd
ingericht.

Op dit park, de bekende Mees' tuin (ook wel het Bosje
van Mees genoemd) rust sinds-dien een bouwverbod.
Over dit bouwverbod werd in 2004 door CEE (Culture-
le Evenementen Ellecom) met vijfplaatselijke kinderen
in een hoofdrol een satirische film gemaakt.
Op de plaats van het huis is eind jaren vijftig de Wil-
lem Boerman School gebouwd. Een nieuwe christelijke
school, genoemd naar de bekende hoofdonderwijzer die
rond 1920 het christelijke onderwij s in Ellecom leidde.
Dit eerbetoon werd dertig jaar later alweer beëindigd.
Bij de fusie met de openbare school in de jaren tachtig
werd de door verbouwing uitgebreide bijzondere basis-
school omgedoopt in Anne Frank school. Uiteindelijk
viel ook voor deze school het doek in 2011, om op deze
plek ruimte te maken voor een multifunctioneel cen-
trum voor onderwijs en cultuur.

Auteur:

John Striker, Ellecom, 2012

Bronnen:
Archief familie Van Löben Seis - Regionaal archief Zutphen
Ansichtkaarten - collectie John Striker
Foto's oorlogsschade Bergstein - G. en R. Jansen
Info Duitse legereenheden - Hans Timmerman
Caarte van Dieren - Nationaal Archief Den Haag

Bergstein vóór de 2e WO

Groot en Klein Bergstein in één beeld gevangen.
Linksvoor de Moeras Cypres
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Dick Bosveld

Inwoners van Rheden en passanten die vanaf de Arnhemse-
straatweg een blik werpen op landgoed Rhederhof, zullen iets
bijzonders hebben opgemerkt. Een parmantige klokkentoren
siert sinds kort de villa, die bekendheid kreeg door als eerste
te eindigen in het SBS 6programma 'Het mooiste pand van
Nederland'. Eigenaar Carsten Hesz liet als onderdeel van de
restauratie de toren, die ooit deel uitmaakte van het land-
goed, in ere herstellen.

Eindelijk gaat Rhederhof de metamorfose krijgen, zo-
als Hesz die al geruime tijd voor ogen stond. "De men-
sen vergeten nog wel eens dat dit pand in de zeventiger
jaren op de nominatie stond om gesloopt te worden, en
niemand er toentertijd een vinger naar uitstak. Ik had,
nadat we die prijs van 1 miljoen hadden gewonnen, al
in september 2010 willen beginnen. Allerlei gemeente-
lijke procedures hebben dat aanzienlijk vertraagd, maar
gelukkig kan er nu voluit worden gewerkt." Samen met
Carsten Hesz en Peter Kars, die gewapend is met zijn
fotocamera, ga ik naar het hoogste punt van het land-
goed. Als we ons naar boven hebben gehesen, wordt
mij aangeraden niet op het grote oranje zeil te stappen.

Carsten Hesz bij klokkentoren Rhederhof mei 2012
Fotograaf Peter Kars

Hier is namelijk de volledige dakconstructie verwij-
derd, omdat de balken totaal verrot waren! Wel kunnen
we langs de rand van het dak lopen en van heel dichtbij
aanschouwen hoe Ton van Dort, namens de firma Vet-
kamp uit Soest, de laatste hand aan de toren legt. "Over
een weekje is de klokkentoren helemaal zoals hij hoort
te zijn. De basis van de toren was nog aanwezig, heb-
ben we ontdekt. Eigenlijk verschilt de bouwtechniek
nauwelijks met die van driehonderd jaar geleden, dat is
best bijzonder. Met het herplaatsen hebben we meteen
een heel oude traditie in acht genomen die je vaak te-
genkomt bij dit soort constructies. Er is een tijdscapsule
in aangebracht. Als deze bijvoorbeeld over tweehon-
derd jaar ontmanteld wordt, vinden ze een koker met
onze persoonlijke gegevens." Hesz wijst erop dat hij
de restauratie zo natuurgetrouw mogelijk volgens het
oorspronkelijke ontwerp wil uitvoeren. Hij haalt een
prentbriefkaart tevoorschijn waarop inderdaad te zien
is dat het landgoed ooit was voorzien van een toren.
"Ongeveer een eeuw geleden is die verwijderd, en er is
niemand meer in leven die het zich kan herinneren.

Landgoed Rhederhof prentkaart



We hebben recht gedaan aan een stuk historie. Het eni-
ge dat nog ontbreekt is de monumentale klok, die hier
op een of andere manier is weggeraakt, en sinds twee
jaar in zorgcentrum Rhederhof hangt. Daar moeten we
nog maar eens met de directie van het bejaardentehuis
over praten. Ook die is onderdeel van de traditie van dit
landgoed." Het historische trappenhuis dat afgebroken
is, wordt helemaal opnieuw ingericht. Architect Patriek
Broersen past dit in in een vernieuwde en aangepaste
ruimte. Uit Italië werd speciale traskalk getranspor-
teerd. Het is een kalkmortel die vergelijkbaar is met de
honderdzestig jaar geleden aangebrachte kalk, en zich
uitstekend hecht. Hesz wijst naar boven. "De bovenste
draagbalken van het dak waren totaal verrot, daar komt
gloednieuw hout voor in de plaats. Op andere plekken
hebben we gedeeltelijk slechte stukken kunnen wegza-
gen en er nieuw hout omheen bevestigd. Dat komt al-
lemaal uit Litouwen, ook de gloednieuwe kozijnen zijn
daar gemaakt" Tien kamers inclusief keuken zijn nog
bij lange na niet klaar, dus de uiteindelijke oplevering
wordt op zijn vroegst begin 2013 verwacht."

Landgoed Rhederhof prijs gewonnen

Landgoed Rhederhof villa 2010



De Oudheidkundige Kring
Rheden- Rozendaal

organiseert in samenwerking met
de Bibliotheek Veluwezoom

In het kader van erfgoedfestival
'Gelegerd in Gelderland' de

volgende activiteiten:

Donderdag 30 augustus
"De Tachtigjarige oorlog:

Graaf Hendrik van den Bergh
op de Veluwe"

Expositie in de bibliotheek van Dieren
door de heren

Stan Dekker en Ton Elzebroek

Lezing van 20.00 uur - 21.30 uur
door de heer Jan Jansen

Dinsdagavond 18 september
"Oorlog aan de Veluwezoom"

Lezing van 20.00 uur - 21.30 uur
door de heer Wencel Maresch

over de oorlogshandelingen WO II
aan de Veluwezoom.

Zie ook: www.gelegerdingelderland.nl

http://www.gelegerdingelderland.nl
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Van het bestuur

IN DIENST VAN DE HISTORIE

"Ik ben in dienst van de historie", zo benoemde Franz graaf zu Ortenburg zijn taak als eigenaar van
landgoed Middachten op het symposium "Buitenplaatsen in bedrijf'dat ik als lid van de Oudheidkundi-
ge Kring mocht bezoeken. Ook u en ik, als leden van onze kring, zijn een beetje in dienst van de historie.
Samen werken we er aan het verleden levend te houden en door te geven aan een volgende generatie. De
Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal vooral door informatie te verzamelen en over te dragen. De
buitenplaatsen, waarover dit symposium ging, vooral door wat er is te behouden voor de toekomst. Dit
door de buitenplaats in het heden een functie te geven en te zoeken naar (nieuwe) economische dragers.
En dat het zinvol is te investeren in erfgoed bleek uit het onderzoek van dr. ing. Elisabeth Ruijgrok.
Investeren in buitenplaatsen levert economisch gezien een groot batig saldo op. Denk eens aan waarde-
vermeerdering van onroerend goed in de nabijheid, extra gezonde jaren door een gunstig woonklimaat,
recreatieve beleving. Worden deze en andere voordelen in geld vertaald dan is het batig saldo van de
onderzochte buitenplaatsen 12 miljoen op jaarbasis in Nederland. Reden dus om ons te blijven inzetten
voor ons erfgoed. Zoals Fiona Reijnalds van de National Trust het benoemde: "forever and for every-
one ".

Ons bestuur kan inmiddels nieuwe bestuursleden welkom heten: Jan Jansen, Wim van den Beukel en
Gert Jan Vlutters. Zij volgen Tanny van der Werf, André Lampe en Wencel Maresch op, velen jaren
actief in ons bestuur, als secretaris, penningmeester en redacteur van Ambt en Heerlijkheid. Onze dank
voor jullie grote inzet!

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter
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