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Van de redactie

Voor u ligt aflevering 176 van Ambt en Heerlijkheid. Het is een
extra ruime uitgave, en ook dit keer zijn we er mijns inziens in
geslaagd u een gevarieerde inhoud te bieden. Deel drie van De
Oude Jan, geschreven door Frits Tesser, zal ongetwijfeld weer
met groot plezier gelezen worden, net als het tweede en laatste
deel over de Schenkenschans van de hand van Herman Geursen.
Een eerder geplaatst verhaal over de koepel van Viruly inspi-
reerde Jos Leeman om nader onderzoek te doen. Het resulteerde
in een artikel met aanvullende en bijzondere wetenswaardighe-
den. Ook is er de derde aflevering over de familie Havelaar, met
dank aan grondig pionierswerk van Leijn Melse. Tjerk van Dijk
bericht over het symposium op kasteel Middachten, dat was ge-
wijd aan 'Het Jaar van de Buitenplaatsen'. Het thema buiten-
plaatsen komt eveneens aan bod in de recensie die Walter de Wit
schreef over het onlangs verschenen boek 'Buitenplaatsen van
Gelders Arcadië, een cultuurhistorische fietstocht door Rheden'.
Hij neemt in zijn beschouwing de inhoud van dit boek kritisch
onder de loep. Tevens kunt u kennis maken met onze nieuwe
redactievoorzitter Jan Jansen. De gewezen wethouder introdu-
ceert zichzelf en vertelt over zijn affiniteit met cultuur en de rijke
geschiedenis die onze omgeving zo interessant maakt. Een ge-
schiedenis waarvan u steeds een beetje meer te weten komt, elke
keer als Ambt en Heerlijkheid bij u op de mat valt. Eén man, die
afscheid heeft genomen van de redactie, zijn wij veel dank ver-
schuldigd: Hans Rijnbende heeft zich meer dan 12 jaar ingezet.
Ook verschenen er diverse artikelen van zijn hand, waarvan er
zelfs nog een aantal op de plank ligt. U bent dus nog niet van
hem af. De echte liefhebber, en daartoe reken ik u, wens ik heel
veel leesplezier met deze uitgave.

Dick Bosveld



auteur Frits Tesser
vormgever Peter Kamper sr

In 1003 schonk het grafelijk echtpaar Balderik
en Adela een deel van hun Velpse landgoed,
het broekland tussen Wambeek en tJssel, aan
de abdij van Deutz bij Keulen. De hofstede van
de meier (bedrijfsleider) vlakbij de rivier stond
later bekend als 'den Muncken Durck'.
In dit derde deel komt de schenking van het
noordwestelijke terrein van het landgoed aan
de abdij de Hohorst bij Amersfoort aan de
orde. Wat overbleef, de hoofd hof Bruoche en
de buurschap Veliepe, werd in 1018 door de
keizer geconfisqueerd. Dat gebeurde na de
moord op graaf Wichman van Vreden, Balderiks
zwager. Hierna werd de bisschop van Utrecht
de nieuwe bezitter van het grondgebied.

De schenking aan de abdij
De Hohorst bij Amersfoort
Tussen 1010en 1018 vond opnieuw een schenking

plaats, dit maal van mindere omvang dan in 1003,
toen het broekland tussen Wambeek en IJssel aan

de abdij van Deutz (bij Keulen) werd geschonken.
De vermelding is te vinden in een oorkonde van
keizer Koenraad 11(1024-1039), d.d. 3 februari 1028.
Op verzoek van bisschop Bernold van Utrecht en
abt Werenhari somt de keizer de goederen op, die
de bisschoppen Ansfried (995~101O) en Adelbold
(1010-1026) indertijd aan de abdij de Hohorst (bij
Amersfoort) hebben geschonken. Met de oorkonde
bevestigt hij die schenkingen. I)

Bij de dotatie van bisschop Adelbold wordt gezegd,
dat hij van gravin Adela meerdere 'atria' (hofsteden)
ontving, een groot aantal boerderijen, tienden, een
kerk en land bij de Merwede, bestemd voor de
monnikengemeenschap op de Hohorst. De gift uit
de heerlijkheid Vellepe bestond uit tienden en een
boerenhoeve. Of het om grote of kleine tienden ging
wordt niet vermeld, evenmin waar de boerderij lag.
Toch is dat niet zo moeilijk te achterhalen. In het
register van de Utrechtse St. Paulusabdij" uit 1623
lezen wij:



DE OUDE JAN - VELP
DE VROEGSTE GESCH'IEDENIS

Westgevel abdijkerk + bebouwing
in de Korte Nieuwstaat, Utrecht.
Matthaeus Brouerius 1719~----------------------------------------~

'Noch heeft de abdije twe cleyne
tientgevers, daervan d'een is
gelegen tot Velp ende het ander
op de Steeg bij Middachten ....
Tienden syn dese: ...ltem eenen
tiend gelegen inden kerspele
van Velp ende syn vier erven
met haer toebehoren: Item
Daelhuysenerve, Item Sael-
boscherve, Item Averyncxerve,
Item Hoevelhuyserve.'ö

deel 3

naar de noordwesthoek van het
landgoed. De Daelhuysenerve
was waarschijnlijk identiek aan
het oude Daalhuizen ten zuiden
van de Arnhemse Straatweg,
vlakbij de vroegere Laarweg,
nu Rozenhagelaan. Daarnaast,
gescheiden door een beekje,
lag de Saelboscherve.
De huidige straatnamen 'Zaal-
boslaan' en 'Zaalbospad' her-
inneren aan de hofstede die

Wij gaan ervan uit, dat tussen de vier erven en de
boerenhoeve, die gravin Adela aan de abdij Hohorst
schonk (vanaf 1050 St. Paulusabdij), een bepaalde
samenhang bestond. De namen verwijzen in elk geval

daar heeft gelegen. B) volgende pagina

De locatie van Averincxerve is minder duidelijk.
Volgens Hendrik Kerkkamp raakte de naam Averenck
in het midden van de lY eeuw in onbruik."

A. Tussen de St. Paulusabdij in Utrecht en de abdij
Hohorst bij Amersfoort bestond een rechtstreeks
verband. De abdij op de Hohorst dankte haar
ontstaan aan een initiatief van bisschop Ansfried.
Rond het jaar 1000 zocht hij met enkele clerici van
de Utrechtse Sint Salvatorkerk de eenzaamheid

van de Hohorst op om daar als monnik te leven.
Op instigatie van Poppo, abt van Stavelot, trok hij
zich niet volledig terug, maar bleefals bisschop in
functie. Vijftigjaar later verhuisde de monnikenge-
meenschap van de Hohorstnaarde St. Paulusabdij
in Utrecht. Bouwheer van het nieuwe onderkomen

was bisschop Bernold, die bijna gelijktijdig met de
abdij twee kapittelkerken in de stad liet bouwen: de
St. Pieter en de St. Jan. De wijding van de abdij-
kerk vond plaats op 26 juni 1050. Concelebranten
waren de bisschoppen Robertus van Münster en
Alberik van Osnabrück.



kwam mr. Gerard van Hasselt in het bezit van dat
terrein, nadat hij eerder dat jaar eigenaar van oud
Daelhuysen was geworden. Daar, op de 'Ketel-
berg', bouwde hij een nieuw Daalhuizen. Het oude
Daelhuysen werd omstreeks 1880 gesloopt.

Dit klopt niet ! !
Uit het zo juist geciteerde abdijregister blijkt, dat
anno 1623, ruim anderhalve eeuw later, er nog
altijd een goed met die naam bestond. De auteur
is van mening, dat de 'aloude hof Averenck' In
de zuidoosthoek van het landgoed
Ommershof heeft gelegen. Dat is wel
erg ver weg van de andere drie hoven
(erven): de Daelhuyser-, Saelbosch-
en Hoevelhuys-erve. Het is dan ook
de vraag of Averenck en Averyncxerve
dezelfde hoven waren, temeer omdat
'den guede tot Averengh' waarnaar
Kerkkamp verwijst, een leengoed van
de abdij van Prüm was."
Om uit de impasse te komen lijkt het
beter de volgorde aan te houden, zoals
die in het register van de St. Paulusabdij
vermeld staat. Dat wil zeggen, dat de

door twee aartsbisschoppen de kerk.
percelen waarschijnlijk naast elkaar Uit het bisschoppelijk ceremonieboek Een vraag die met het voorafgaande
links van de weg van Velp naar het van Bamberg uit 1012-1014. samenhangt, betreft de reden van de
Laar hebben gelegen. Dat was, zoals wij zagen, dotatie. Waarom schonk de gravin zoveel van haar
het geval bij de Daalhuyser- en Saelboscherve. bezit aan bisschop Adelbold van Utrecht? Had dat
De Hoevelhuyserve verderop lag eveneens aan die te maken met de perikelen rond haar echtgenoot
straatweg, of althans vlak daarbij. Wij komen daarop Balderik? De kroniekschrijver Alpertus van Metz
terug. Wanneeer de veronderstelling juist is, zou vertelt, dat de graaf op weg naar Keulen (september
Avericxerve daar tussenin gelegen hebben. Als wij de 1015) door Gevehard en zijn kornuiten werd
plattegrond van Velp bestuderen, lijkt de Middellaan overvallen en gevangen genomen. Daarna werd hij
en omgeving daarvoor het meest in aanmerking te opgesloten in de burcht Monterberg (bij Alt-Kalkar).
komen. Het grondgebied van de Hoevelhuyserv sloot Gevehard was een voormalige vazal van Balderik,
daar dan op aan. die door hem uit de dienst was ontslagen vanwege al

of niet rechtmatige bezitsaanspraken. Hij was naar

De naam van het laatste erf treffen wij voor het
eerst aan in een register van de St. Paulusabdij uit
1558. De notitie geeft aan, dat 'Hoeûel Huys' (Huis
den Heuvel) dat jaar de kleine tiend betaalde. De
hofstede lag halverwege de helling tussen de gemene

straat (Kennedylaan) aan de oostkant
en de broekweg (Emmastraat) aan
de westkant. Hendrik Kerkkamp
vermeldt hierbij, dat nog in 1791 de
helft van een strookje bouwland aan
de zuidkant tiendplichtig was. S) Buiten

!. de inkomsten van deze erven wordt in
de registers geen melding gemaakt van
andere baten in Velp. De tiendheffing
beperkte zich tot de noordwesthoek
van het landgoed. De gift van Adela
vijf eeuwen eerder had kennelijk alleen
daarop betrekking.

B. De naam 'daelhuysen' komen wij voor het eerst
tegen in 1506 op een cedel (lijst) van ws. de schild-
schatting (belasting op onroerende goederen,
waaruit inkomsten worden verkregen). Vermoede-
lijk was 'daelhuysen' de hoofdhof van het vroegere

goed Aller, genoemd in 1403. Het 'saelbosch' was
een nevenhaf Later, toen beide hoven afzonderlijke
bezittingen waren geworden, werd bij uitbreiding
de 'Ketelberg' (het land ten westen van de Daal-
huirerweg) aan het Saelbosch toegevoegd. In 1794



graaf Wichman van Vreden overgelopen met wie
Balderik voortdurend in conflict was. Gevehard eiste
tweeduizend pond zilver voor Balderiks vrijlating.
Toen bisschop Adelbold en graaf Wichman van
Vreden (de patroon van Geverard) daarvan hoorden,
waren zij, schrijft Alpertus, 'diep bedroefd over het
gebeurde'. Zij wisten gedaan te krijgen, dat Balderik
slechts vierhonderd pond zilver hoefde te betalen.
Deze beloofde daarop onder ede, 'dat hij nooit wraak
zou nemen voor alles wat hem was aangedaan'."

De geslaagde bemiddeling kan voor Adela de
reden zijn geweest om Adelbold met geschenken
te overladen. Wanneer dat
juist is, zou de bisschop van
Utrecht in het najaar van 1015
in het bezit van de tienden en
de boerenhoeve zijn gekomen,
die hij vervolgens aan de
St. Paulusabdij gaf.

Godfrieds
zoon was een

vadsige domkop
en een

fysiek wrak

De confiscatie van
het Landgoed Vellepe
De redelijk goede verstandhouding die er eind 1015

was, werd een jaar later wreed verstoord. De oorzaak
was de moord op graaf Wichman van Vreden, op 6
oktober 1016.Na het overlijden in 1006 van Godfried,
prefect van het Nederrijnse gebied, brak tussen de
graven Balderik en Wichman 111van Vreden een
heftig conflict uit over de opvolging. Wichman 111was
getrouwd met Reinmod (Reginmodis), een dochter
van Godfried. Deze had hem tot voogd aangesteld van
zijn zoon (Adalbert?). Volgens Alpertus was die zoon
ongeschikt om zijn vader op te volgen. Hij noemt hem
'een vadsige domkop en een fysiek wrak'. Niettemin

werd de jongeman na de
dood van zijn vader met
goedkeuring van koning
Hendrik 11de nieuwe prefect
van het Nederrijnse gebied.
Graaf Wichman bleef hem als
raadgever en vertrouwensman ter
zijde staan. Balderik op zijn beurt
was Godfrieds neef. Zijn moeder was
een zus van de prefect. Balderik werd gewaardeerd
om zijn leiderskwaliteiten. In 1006 vroeg Godfried
hem om in zijn plaats samen met graaf Unroch het
commando over te nemen tijdens de gevechten met
de Vikingen bij Tiel. Godfried was aan het einde van
zijn krachten en zou spoedig daarop sterven.

Graaf Balderik zal het verzoek om als leider op
te treden graag hebben ingewilligd. Hij was een
ambitieus man, die er geen geheim van maakte
Godfried als prefect te willen opvolgen. Daarmee
was de kiem gelegd voor een jarenlange vete tussen
hem en zijn zwager Wichman, de raadsman van
de incapabele, nieuwe prefect. Alpertus zegt, dat
beiden 'langdurig in hun vijandschap jegens elkaar
bleven volharden, moorden pleegden, wederzijds
hinderlagen legden en elkaar beurtelings op de vlucht
joegen'," Is het verwonderlijk, dat deze onverzoenlijke
houding op moord uitliep? Balderik ontkende iets
met de aanslag te maken te hebben. Zijn vijandige
gezindheid tegenover Wichman was zo algemeen
bekend, dat aan medeplichtigheid nauwelijks viel
te ontkomen. Hetzelfde lot trof Adela, die in de
literatuur als beraamster van de moord wordt gezien.
De veroordeling van het grafelijke paar op de rijksdag
in Nijmegen, maart 1018, was een logisch gevolg.
Beiden konden vrij uitgaan, maar hun bezittingen



werden geconfisqueerd en
Balderik werd uit al zijn
functies gezet. Van het ambt
van prefect, dat hij rond 1010
hadweten te verwerven,moest
hij afstand doen. Bovendien

werden hem de graafschappen
Drenthe, Hamaland, Hattuariën en

Teisterbant ontnomen.?'

Voeg daarbij het verlies van de graafschaprechten
in Salland, Twente, in delen van de Veluwe en in
de Duffelgouw, dan wordt duidelijk dat met de
veroordeling een groot machtsblok uiteen viel. Het is
zeer wel mogelijk, dat de keizer en de bisschop van
Utrecht allerminst rouwig waren over de ondergang
van deze machthebber. Hierbij moet aangetekend
worden, dat niet alle goederen van het gravenpaar
werden geconfisqueerd. De auteur van Vita
Meinwercr" vermeldt, dat Adela's zoon Meinwerk,
bisschop van Paderborn, en zijn zus Azela, stiftsdame
in Elten, na de dood van hun moeder de 'bona hereditaria
in inferiori terra' (de erfgoederen in de Lage Landen)
onder elkaar verdeelden." Deze bezittingen werden
in 1018 kennelijk buiten de veroordeling gehouden.
Meinwerk, zegt de auteur, schonk zijn erfdeel aan het
klooster Abdinghof in Paderborn en Azela droeg haar

aandeel op aan de St. Vitusabdij van Elten,"
Een aparte vermelding verdienen de Hamalandse erf-
goederen, die eind 980 door keizer Otto 11werden
gedeeld om een einde te maken aan de twist tussen
Adela en Liutgard. Om tot deling te kunnen over-
gaan werden de 16 landgoederen (daar ging het met
name om) aan het privé-domein onttrokken en onder
het directe gezag van de keizer geplaatst. Daarna
vond de verdeling plaats, die in 996 officieel door
keizer Quo 111werd bevestigd.'?'
Toen in 1018 de rijkslenen werden geconfisqueerd
vielen daar ook de 16 halve landgoederen onder
die Adela bij de deling had toegewezen gekregen.
Het ging immers niet om erfgoederen, maar om
bezittingen die voorzien waren van een keizerlijk
stempel. Overigens waren sommige landgoederen
nog slechts gedeeltelijk aanwezig, zoals het landgoed
Vellepe. Door de schenking van het broekland aan
de abdij van Deutz was dit bezit aanzienlijk kleiner
geworden en bestond alleen uit de hoofdhof Bruoche
en de buurschap Vellepe. Na de
confiscatie was het aan keizer
Hendrik 11 en zijn opvolgers
om te bepalen wat er met de in
beslag genomen landgoederen
moest gebeuren.

Een groot
machtsblok
viel uiteen

door de
veroordeling

C. Het graafschap Hamaland strekte zich uit
langs de beide oevers van de IJssel van het
land benoorden Deventer tot aan Emmerik
in het zuiden. De oostgrens viel samen met de
grens tussen het Sticht Utrecht en het bisdom
Münster. Hattuariën was een langgerekt ge-
bied bij de Niers met de burchten Gennep en
Geldern. Ook Xanten hoorde daarbij. De eer-
der genoemde Godfried, prefect van het Ne-
derrijngebied die in 1006 overleed, was graaf
van de Hettergouw (pagus Hattuariensis). Het

graafschap Teisterbant omvatte het gebied
tussen Tiel en Vlaardingen en werd begrensd
door de Lek, de Maas, de Waal en de Holland-
se IJssel. Balderik was hier maar kort graaf,
van 1017 tot 1018. Dat was na het overlijden
van Diederik van Hamalant, zoon van 1mmed
en Adela. Diederik was zijn stiefzoon.
D. De volledige titel is 'Vita Meinwerci episco-
pi Patherbrunnensis', Levensbeschrijving van
bisschop Meinwerk van Paderborn. Adela had
twee zonen uit haar eerste huwelijk (met graaf

lmmed): Diederik en Meinwerk, die in 1009
bisschop van Paderborn werd en op 5juni
1036 overleed. Een monnik van het benedic-
tijnenklooster Abdinghof (door Meinwerk in
1015 gesticht) schreef later zijn levensgeschie-
denis. Lang is gedacht, dat abt Konrad (1142-
1173) de auteur was. Tegenwoordig gaat men
ervan uit, dat het werkje ontstond in opdracht
van de Paderbornse bisschop Bernard I van
Oesede (1127-1160) of zijn opvolger Evergis
(1160-1178).



De bisschop van Utrecht als tegenwicht
tegen machtige leenmannen
Op de rijksdag te Nijmegen in het voorjaar van 1018

werd niet alleen gesproken over de veroordeling van
het grafelijk paar Balderik en Adela, maar ook over
een strafexpeditie tegen Dirk UI (van West-Friesland)
en zijn mannen, door Alpertus 'rovers' genoemd. Graaf
Dirk had zich meester gemaakt van een Stichts leen bij
demonding van deRijn (beneficium circa horas Rheni),
dat toebehoorde aan Diederik U Flamens, zoon van
Gerard Flamens en Bava van Hamaland. Na de dood
van Gerard Flamens was de belening overgegaan op
zijn zoon. Hij was minderjarig en stond onder voogdij
van Godfried I, hertog van Neder-Lotharingen.'!' De
onrechtmatige toeëigening van het leengoed door
graaf Dirk getuigde van weinig respect voor de hertog,
die immers Diederiks voogd was. Bovenal was het een
belediging aan het adres van bisschop Adelbold, die
de leenheer van het 'beneficium' was.

Daar kwam nog een andere zaak bij: volgens Alpertus
hadden kooplieden uit Tiel herhaaldelijk bij de koning
geklaagd over de 'grote schade' die zij ondervonden van
de Friese kolonisten in het Merwedewoud. Die hadden
zich aangesloten bij graaf Dirk en zijn trawanten. Zij
vielen de schippers lastig en vormden een constante
bedreiging voor de scheepvaart op Engeland. De
kooplieden vroegen de koning tegen hen op te treden.
Wanneer maatregelen achterwege bleven, zouden zij
niet in staat zijn de belasting volledig te betalen.!"
Hendrik U, intussen keizer geworden (kroning in
Rome 14 februari 1014), had begrip voor de klachten.
Hij ontbood bisschop Adelbold en hertog Godfried I
en droeg hun op de Friezen uit het Merwedegebied
te verdrijven en de 'rovers' (graaf Dirk UI en zijn
mannen) te verjagen.

De opdracht om 'de handelswegen weer toegankelijk
te maken' werd gegeven in het voorjaar van 1018,
tijdens de rijksdag in Nijmegen. Bisschop Adelbold
deed begin juli een eerste poging. Hij leidde zijn
leger richting Rijnmond, maar bereikte het doel
niet en de onderneming mislukte. Op het einde van
die maand trok hij opnieuw daarheen, dit maal in
gezelschap van hertog Godfried. De 29ste juli kwam
het bij Vlaardingen tot een treffen. De confrontatie
eindigde in een nederlaag en hertog Godfried werd
gevangen genomen. Alpertus geeft in zijn boekje
'Gebeurtenissen van deze tijd' een gedetailleerd
verslag van de gevechtshandelingen.

Nu de opzet om graaf Dirk te onderwerpen was
mislukt, bleef voor keizer Hendrik U weinig anders
over dan de positie van de bisschop van Utrecht
te versterken om langs deze weg zijn gezag te
handhaven. Dit zal de politiek zijn die in de komende
jaren wordt gevolgd en door Hendriks opvolgers werd
voortgezet. De goederen die aan de Kroon vervielen,
zoals de rijkslenen van Balderik en Adela, konden
uitstekend voor dat doel worden ingezet. In 1024
kreeg bisschop Adelbold het graafschap Drenthe
toegewezen. In eerste instantie was hertog Godfried
daar graaf geweest, maar na zijn overlijden in 1023
werd Adelbold de nieuwe bestuurder. Dit werd door
Hendriks opvolger, koning Koenraad U, in 1025
bevestigd. Door een procedurefout kwam er een kink
in de kabel, maar in 1046 kon de overdracht officieel
worden afgerond.!"
Twee jaar later volgde de schenking van een
graafschap in Tiesterbant. Het was een bijzondere
aanwinst, omdat daarmee de basis werd gelegd voor
het wereldse Sticht Utrecht. Bovendien grensde het
graafschap (gelegen tussen Tiel en Vlaardingen)



aan het gebied van Dirk lIl, wat van strategisch belang was.
Hierna kregen de bisschoppen van Utrecht nog meer graafschappen
toegewezen. Zo ontving bisschop Bernold, vermoedelijk tussen
1040 en 1049, het graafschap Twente. Van de schenking is geen
oorkonde bewaard gebleven. Beter zijn wij geïnformeerd over het
graafschap Umbalaha (de Ommelanden van de a = Vecht) dat na de
dood van graaf Ekkehart in 1042 in bisschoppelijke handen kwam.
Het 'cornitatum' omvatte de kerspelen: Dalfsen, Ommen, Heemse
en Hardenberg. Maar helemaal zeker is dat niet. Het graafschap zou
ook aan de andere kant van de grens gelegen kunnen hebben in de
omgeving van Meppen en Haselünne.

Vier jaar later, in 1046, volgt de schenking van het graafschap in
Hamaland met Zutphen als centrum, plus daarbij de stad Deventer.
Daarna duurde het enige tijd voor er nieuwe dotaties werden gedaan.
In 1064 was het zover, dan wordt het graafschap 'in Westflinge en
rond de oevers van de Rijn', tussen het Vlie en de Maasmonding,
aan bisschop Willem van Gelre geschonken. Het bezit was van
korte duur. Rond 1076maakte graaf Dirk V van Holland zich van
het gebied meester. Koning Hendrik IV zag dat met lede ogen aan
en schonk Willems opvolger bisschop Koenraad van Zwaben het
graafschap Staveren (Zuidergo(uw) in Friesland. Daar bleef het
niet bij. Na de opstand van graaf Egbert II van Meissen komen in
februari 1086 daar de gouwen Oostergo en Westergo bij en in april
van dat jaar ook de Ilsselgouw'"

Ook de halve landgoederen Lienden en Velp
komen in het bezit van de bisschop van Utrecht
De schenking van hele graafschappen geeft duidelijk aan wat

de koningenIkeizers voor ogen stond: de bisschoppen omvormen
tot volwaardige concurrenten van de wereldlijke heren, die met hun

1 Deventer 2 Zutphen 3 Leuvenheim
4 Doesburg 5 Velp 6 Oosterbeek
7 Emmerich

E. Westergo (met Bolsward) en Oostergo
(met Dokkum) waren van elkaar gescheiden
door de Middelzee, een zeearm die diep het
Friese land binnendrong. In 1006 verkreeg
Liudolf van Brunswijk in beide gouwen gra-

felijke rechten. Daar kwam nog de Zuider-
gouw met Stavoren bij. In 1068 erfde Egbert
1/ van Meissen deze bezittingen van zijn va-
der Egbert, kleinzoon van Liudolf van Bruns-
wijk. Graaf Egbert II kwam herhaaldelijk in

opstand tegen keizer Hendrik IV met als ge-
volg: het verlies van de grafelijke rechten in
genoemde gouwen en de overdracht daarvan
aan de bisschop van Utrecht. Egbert II werd
vogelvrij verklaard en sneuvelde in 1090.
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Fragment van de veel grotere kaart 'Frisiae antiquae et
veteris Brabantiae pars in pagos' (Gedeelte van het oude
Friesland en Brabant met hun plaatsen) van Falken 1. F.
Schmidt d.d, ca. 1700.
Volgens de bekende Gelderse historica A. Johanna Maris
liep de westgrens van de blauw omrande 'Pagus Hame-
land' (gouw Hamaland) van Lovenon (Leuvenheim) naar
Worth Rheden (niet op de kaart vermeld). Pheleppe (Velp)
behoorde dus tot de Pagus Felua (gouw Veluwe).

vaak onbeteugelde ambities en weerspannig gedrag het rijksgezag
ondermijnden. De bisschoppen waren bijna zonder uitzondering
trouw aan de koningIkeizer en stelden 'de kerkelijke organisatie in
dienst van het wereldlijk-christelijk ideaal','?
De uitbouw van de landsheerlijke macht gebeurde niet alleen
door hele graafschappen te schenken; maar ook door hun
kleine rijkslenen toe te vertrouwen, bedoeld als steunpunten in
de omgeving van het Sticht, dit is het wereldlijk gebied van de
bisschop van Utrecht. De halve heerlijkheden Lienden en Vellepe
waren zulke steunpunten: Lienden (westelijk van Kesteren), in
het graafschap Betua (Betuwej'ê' en Vellepe, in het graafschap
Felua (Veluwe). Beide bezittingen waren afkomstig van de
geconfisqueerde inboedel van graaf Balderik en gravin Adela.

Er zijn geen documenten waaruit blijkt, dat de koning/keizer deze
halve heerlijkheden aan de bisschop van Utrecht heeft overgedragen.
Wel zijn er enkele aanwijzingen in die richting. Voor wat betreft
Lienden is er een scheidsrechtelijke uitspraak uit 1325, waarin werd
vastgesteld dat drievierde van het landgoed aan de bisschop van
Utrecht toebehoorde. en de rest, eenvierde deel, aan de St. Vitusabdij
van Elten. Over de grootte van het bezit bestond onduidelijkheid.
Diederik van Lynden, die het land van de abdij in pacht had, wilde
weten hoe groot de oppervlakte was in verband met de jaarlijkse
rentelast (het te betalen pachtgeld). Er moest een scheidsrechter aan
te pas komen om uitsluitsel te geven'?

Het landgoed Lienden had een aparte juridische status: het was een
'hoge heerlijkheid'. Dat 'hoge' had te maken met het 'hoge gerecht',
dat aan het landgoed verbonden was. De landeigenaar was gerechtigd
om te oordelen in criminele zaken als moord, doodslag, verminking,
verkrachting, brandstichting. Naast dit hoge gerecht was er een laag
of dagelijks gerecht, dat zich bezig hield met kleinere overtredingen
zoals huisvredebreuk, of met geschillen tussen buurgenoten en
conflicten over geldzaken. De twee rechtbanken maakten deel uit
van de hoogheerlijke rechten, die stamden uit de tijd van graaf
Wichman van Hamaland (ca. 920 - na 974). Hij was indertijd heer



van Lienden, evenals trouwens van Vellepe. Beide
landgoederen waren allodiale bezittingen. Als gevolg
van de deling eind 980 beschikten de abdij van Elten,
en na Adela's veroordeling in 1018, ook de bisschop van
Utrecht ieder over twee rechtbanken. Overigens kwam
een zitting van de hoge rechtbank zelden voor, omdat in
Lienden weinig criminele misdrijven plaatsvonden.
In Velp bestond een vergelijkbare situatie. De bisschop
van Utrecht en de St. Vitusabdij hadden elk een
deel van het vroegere grafelijke landgoed. De
verhouding drievierde / eenvierde leek eveneens
van toepassing. Het bezit van gravin Adela, dat
na 1018 aan de bisschop van Utrecht kwam (met
uitzondering van het broekland dat in 1003 aan
Deutz werd geschonken), was aanmerkelijk groter
dan het Beekhuizense gebied, dat aan de abdij
van Elten toebehoorde. De aanwezigheid van
beide rechtbanken completeerde de gelijkenis.
Weliswaar vinden wij in het abdijarchief daarover
weinig informatie, des te beter zijn wij over het
bisschoppelijke deel ingelicht met de hof Bruoche
en de buurschap Vellepe. De mededeling komt
van Frederik V van Baer. Op 22 maart 1342
liet hij weten, dat hij met de hertog van Gelre
tot overeenstemming was gekomen over de
verkoop van het schoutambt in Velp en Oosterbeek
(benedendorp). Daar waren het hoge en lage gerecht bij
inbegrepen plus alle bezittingen die met het schoutambt
van doen hadden: woning, land enz. Hij voegt daar aan
toe, dat het om een erfelijke belening ging en dat de
bisschop van Utrecht de leenheer is.

De Utrechtse kerkvorst Otto 11 van Lippe gaf inderdaad
aan zijn voorvader, heer Frederik I van Rheden, in 1217
het schoutambt in leen samen met de hoogheerlijke
rechten. Daar kwam het recht van collatie nog bij.17)

Het was eigenlijk heel bijzonder dat dit gebeurde,
want de Utrechtse bisschoppen, schrijft Kaj van Vliet,
hielden de hoogheerlijke rechtsmacht consequent in
eigen hand.!" Er was dan ook een uitzonderlijke reden
voor de belening. Die vond plaats toen de strijd tussen
bisschop Otto 11 en graaf Gerard IV van Gelre over de
verplaatsing van de Arnhemse riviertol naar Lobith een
hoogtepunt bereikte.

Keizer Hendrik IV
miniatuur van onbekende kunstenaar

HEINRIC· IMP
met in linkerhand de scepter
in rechterhand een jachtvalk

Hij werd 1051 in Goslar gebo-
ren als oudste zoon van keizer
Hendrik III (t 1056) en Agnes
van Poitu. Vanaf 1065 kon
hij, meerdeljarig geworden,
zelfstandig als koning regeren.
In de geschiedenis van Velp
speelde hij een belangrijke rol
door de 'schenking' van de
hof Bruoche aan het kapit-
tel van St. Pieter in Utrecht,
waarover meer in deel 4.
Hendrik werd 31 maart 1084
door tegenpaus Clemens III in
Rome tot keizer gekroond.
Hij overleed in 1106.

Om aan te geven, dat de enclaves Velp en Oosterbeek
(benedendorp ) hem toebehoorde, benoemde Quo 11
heer Frederik I van Rheden daar tot zijn bisschoppelijke
schout. Hij verleende hem volledigejurisdictie en andere
volmachten om daarmee zijnpersoon een hoger aanzien
te geven. Voor Frederik van Rheden was de aanstelling
ongetwijfeld een grote promotie; voor ons is belangrijk
dat het de bisschop van Utrecht is, die als leenheer in
Velp en Oosterbeek optreedt. Hij kon tot de belening
overgaan, omdat hij van beide enclavesde grondeigenaar
en bestuurder was.

Wordt vervolgd



NOTEN

1. L.A.J.W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen
(OBGZ), 's-GravenhageI872-1876, nr.155. Over de abdij van de
Hohorst: Charlotte J.C. Broer, Uniek in de stad. De oudste geschiedenis
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Sint Paulusabdij in Utrecht, haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de
ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000 - ca. 1200), Utrecht 2000,
inz. p. 66-104. Eveneens voetnoot A. van dit artikel.

2. Ch. Broer, Uniek in de stad, p. 329, noot 6. De 'cleyne' of malle tiend
was het tiende deel van de dieren (runderen, varkens, hoenders e.d.), die
geboren werden en van de veldgewassen. De tienden van dieren werden
ook wel 'krijtende tienden' genoemd.

3. H. Kerkkamp, Verloren luister. Verdwenen landgoederen, Velp 1969,
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Tulleken, eigenaar van Ommershof, van wed. Beltgens-de Noy de
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4. A.J. Maris, De leen-, keurmedige en tynsgoederen van de Sint Salvator-
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de keurmede afgekocht of vervangen door een geldbedrag.

5. H. Kerkkamp, Verloren luister, p. 23.

6. Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd, vertaald en inge-
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aan bisschop Burchard van Worms.

7. Alpertus, Gebeurtenissen van deze tijd, IT, 4, p. 49.

8. Het is niet duidelijk, wanneer Adela is overleden. Volgens Alpertus stierf
Balderik in 1021 te Heimbach (zuidoostelijk van Aken).
Robert Holtzmann voegt daaraan toe: 'Schon vor ihm scheint Adela
gestorben zu sein, in Köln'. Zij zou daar enige tijd in armoede hebben
geleefd en op het kerkhof bij de dom zijn begraven. Geschichte der
sächsischen Kaiserzeit, München 1971, p. 443. Eveneens Piet Burgsteyn
en Mieke Mintjes-Beume. Zij noemen I april 1017 als overlijdensdatum,
Bomen over Renkum, Oosterbeek 2006, dl. 2, p. 87 en 202. De meeste
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Biografisch Woordenboek Gelderland, Hilversum 2000, dl. 2, p. 13. Vgl.
Hein H. Jongbloed, De Flamenses in de elfde eeuw, Bijdragen en Mede-
delingen Gelre (BMG) 99(2008)67.

9. Vita Meinwerci Episcopi Patherbrunnensis, hrsg. von Franz Tenckhoff,
Hannover 1983, CXLI, p. 72.

10. S. Mül1er, Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot BOl (OBSU),
Utrecht 1920, d1.l, nr. 146.

11. Hertog Godfried I was een zoon van graaf Godfried van Verdun en
Mathilde van Saksen. Tn 1012 werd hij, 47 jaar oud, door koning
Hendrik II beleend met Neder-Lotharingen. Door zijn huwelijk met
Addila, de oudste dochter van Diederik van Hamaland, verkreeg hij na
de dood van zijn schoonvader in 1017, het graafschap Hamaland. Omdat
het huwelijk met Addila kinderloos bleef, werd hij 'Godfried de Kinder-
loze' genoemd. Ook staat hij bekend als 'Godfried de Vredestichter'.
Na zijn overlijden in 1023 volgde zijn broer Gozelo I hem op als hertog
van Neder-Lotharingen en graaf van Hamaland. Diederik Il, zoon van
Gerard 'Flarnens' en Bava van Hamaland, was zijn neefje.

12. Alpertus, Gebeurtenissen van deze tijd, Il, 20, p. 78-81.

13. Kerstmis 1025 werd het graafschap Drenthe door koning Koenraad
aan de bisschop Adelbold ontnomen en aan Godfrieds broer Gozelo I
geschonken. Het graafschap was geen ambtsleen, maar waarschijnlijk
een familiegoed. Na Gozelo's dood in 1044 erfde zijn zoon Gozelo Il
het bezit. Hij overleed twee jaar later. Omdat er geen kinderen waren,
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J.M. van Winter, Het (palts)graafschap Zutphen en het Hamalandse
gravenhuis, BMG 92(2001)66-67.
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lijkheden Lienden en Leede en Oudewaard, BMG 59(1960)38-48.
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17. F. Tesser, Heer Frederik 1 van Rbeden, dl. 2, A & H 165, p. 2-11.
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De familie Havelaar
een Rotterdamse familie

op de Zuidoost- Veluwezoom

deel 3

Leijn Melse

Diverse leden van de van oorsprong Rotterdamse koopmans-
familie Havelaar hebben (buiten)huizen bewoond in dorpen
van de gemeente Rheden en daar boerderijen, landerijen en
bossen bezeten. De belangrijkste van deze huizen waren Hof-
stetten (Ellecom), Bernhalde (Ellecom), Eikenhorst (Velp) en
Kerkwijek (Spankeren). De eerste Havelaar die een buiten-
goed verwierf op de Zuidoost- Veluwezoom was Jacob Petrus
(zie deel 1). In 1838 kocht hij de in 1835/36 gebouwde villa
Vredenhoef en gaf deze de naam Hofstetten. In 1845 liet hij
Bernhalde bouwen als buitengoed voor zijn zoon Marinus
Eliza, die het na het overlijden van zijn vader in 1846 erfde.
Marinus Eliza en zijn broer Willem Landmeter kochten in
hetzelfde jaar grote delen van het landgoed Bouwerszathe en
stichtten de landgoederen Bernhalde en Hagenau.

Willem Landmeter Havelaar (1796-1875)

Uit het voorgaande is gebleken dat er verwarring heerst
over de positionering van Willem Landmeter binnen de
familie Havelaar. Van Oosten Slingeland dacht dat hij
een zoon was van Marinus Eliza (in plaats van zijn ou-
dere broer). Van verwarring lijkt ook sprake te zijn bij
Van der Burg, die in zijn Geschiedenis van Ellecom be-
weert dat het huis Dalstein in 1823 gebouwd is door een
Havelaar, en hij veronderstelt verder dat Willem Have-
laar daar in 1844 woonde. Noch het een noch het ander
is juist. Volgens de Kadastrale Atlas van Dieren in 1832i

was alle grond van het latere Dalstein in dat jaar nog
in het bezit van boer Il.J. Wiegmans, die op die plaats
ook zijn boerderij had. Dalstein is dus later gebouwd
dan 1823 en dat de bouw in opdracht van een Havelaar
uitgevoerd zou zijn, daarvoor heb ik geen bewijs kun-
nen vinden. Nogal pijnlijk is dat achterin dezelfde, zo

bewijskrachtige, Kadastrale Atlas het verhaal van Van
der Burg klakkeloos is overgenomen, maar dit terzijde.
In 1844 woonde Willem Landmeter in Velp, zoals hier-
na zal blijken. Aan de verwarring rond zijn identiteit
is wellicht zijn naam debet. Hij is genoemd naar zijn
grootvader van moeders kant, Willem Landmeter, de
tweede schoonvader van Jacob Petrus Have laar.
Het vernoemen naar de vader van moederszijde inclu-
sief de achternaam was een normaal gebruik in die tijd,
ook buiten Rotterdam. Eén ander voorbeeld uit de be-
kende cartografenfamilie Hattinga: de vader Willem Ti-
berius Hattinga was getrouwd met Anna Marta Coutry.
Hun zoons heetten Anthony Hattinga en David Willem
Coutry Hattinga.

Over Willem Landmeter Havelaar is in het voorgaande
al het een en ander aan de orde geweest: hij was koop-
man, bezat samen met twee broers het pakhuiscomplex
de Eenhoorn in Rotterdam en hij kocht, net als zijn broer
Marinus Eliza, een aanzienlijk deel van het landgoed
Bouwerszathe, dat hij Hagenau noemde (zie deel 2).
Hij trouwde laat, pas in 1842, met een veel jonger
meisje, de 18-jarige jonkvrouwe Jacoba Aletta Char-
lotta Everdina van Teijlingen van Kamerik.

De tekenaar en publicist Alexander Ver Huell, die Wil-
lem Landmeter goed kende, schrijft daarover in zijn
dagboek n.a.v. een ontmoeting met het echtpaar in de
trein: "Mooi vrouwtje, een speelkameraadje mijner
jeugd, het jongste dochtertje van Jonkheer van Teijlin-
gen van Kameryck. - Hoe verbaasd was ik als jongen
plotseling op de kostschool te vernemen dat dit kind
(want zo beschouwde ik haar) door den Heer Havelaar
gëleveerd (opgevoed) was, op een Zondag dat de fami-
lie naar de kerk was" (p. 211)ii. Haar naam leeft voort
in het toponiem Jacobakamp, een deel van het landgoed
Hagenau en deze naam is zelf ook tot toponiem gewor-
den. Zie de uitsnede uit de topografische kaart van 1995
waarop beide toponiemen te vinden zijn.



Uitsnede uit de topografische kaart van 1995 (bron:
www.watwaswaar.nl)

Deze Havelaar heeft trouwens nog meer sporen op de
kaart nagelaten. Op de schutbladen van de onlangs ver-
schenen 'Canon van Rheden' staat een topografische
kaart uit 1910 waaruit de volgende uitsnede afkom-
stig is. Daarop staan ten zuiden van de Carolinaberg
(hier Carolinen Berg genoemd) de woorden 'Havelaars
tuin'. De betreffende locatie bevond zich in de zuide-
lijke hoek van het landgoed Hagenau, begrensd door
de Oude Arnhemseweg (ter plekke ook wel Zuidlaan
genoemd) en de schaapsdrift die de scheiding vormde
met het landgoed Bernhalde (zie deel 2).

Iets naar het noordwesten staat het woord 'Koepel'.
Daar bevond zich de Koepel van Havelaar (zie ook
'Epiloog: Hagenau'). In de omgeving van de tuin zijn
nu nog wat rododendronstruiken te vinden. Misschien
restanten van Havelaars tuin? In het Huisarchief Twic-
kei bevindt zich een gedetailleerde kaart uit 191Oiii, ge

Uitsnede uit de topografische kaart van 1910 (bron:
www.watwaswaar.nl)

maakt ter gelegenheid van de verkoop van Hagenau
door de opvolger van Havelaar. Deze kaart geeft een
idee van wat zich in deze tuin bevond (let wel: jaren na
Havelaar).

Uitsnede uit kaart van landgoed Hagenau: Havelaars
tuin (bron: HuisarchiefTwickel)
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De cursieve nummers op de kaart zijn nummers van
kadastrale percelen. Uit de bijbehorende beschrijving
blijkt dat er een schuur stond (in nr. 445) met daarom-
heen een moestuin. Verder waren er boomgaarden en
perken waarin bomen gekweekt werden, alsmede bos-
schages. Van de schuur is bekend dat hij nog gediend
heeft als onderkomen voor padvinders.

In 1843 kocht Willem Landmeter in Velp aan de straat-
weg naar Zutphen, ongeveer gelegen tegenover het
landgoed Overbeek, een herenhuis met tuin en kort
daarna nog een aangrenzende strook grond". Hij gaf het
nieuw verworven bezit de naam Eikenhorst. In de des-
betreffende transportakten wordt Havelaar aangeduid
als "rentenier wonende te Velp". Hij en zijn jonge echt-
genote woonden dus in 1843 al in Velp en niet in Elle-
com. Uit één van de akten blijkt dat de architect Evert
Jenné het herenhuis enkele jaren tevoren voor zichzelf
gebouwd had.

Eikenhorst (bron: beeldbank GA)

De afbeelding van de Eikenhorst toont een indrukwek-
kende villa in een stijl die toen net in de mode was
gekomen, de zogenaamde Willem II-gotiek. Als prins
studeerde de latere koning Willem II in Oxford, waar
hij de neo-tudorstijl (een Engelse variant van de gotiek)

leerde kennen en erg bewonderde. Zijn paleis in Til-
burg, het huidige stadhuis, is door deze stijl geïnspi-
reerd en elders in het land vond de nieuwe vormgeving
navolging. Interessant op de afbeelding is nog dat op
de achtergrond twee kerken te zien zijn, geheel links de
Oude Jan en iets rechts daarvan de Nieuwe Kerk. De
laatste kerk werd ook door Evert Jenné gebouwd maar
dan in neoclassicistische stijl. Het huis geheel rechts
werd volgens de akte bewoond door een zekere profes-
sor Beijerman. Verder is er nog veel open ruimte.

Bij de verkoop van de Eikenhorst in 1893 bedroeg de
perceelgrootte 72 are. Ondertussen had de tijd allerlei
veranderingen gebracht en delen van de open ruimte
gevuld: aan de achterzijde kwamen de spoorlijn (in
1865 in gebruik genomen) en een stationsgebouw, en
aan de voorzijde de trambaan met een halte.
Kerkkamp duidt de Eikenhorst ook aan als het Goti-
sche Huis", Hij schrijft verder dat de villa later bewoond
werd "door de weduwe van wethouder Havelaar " (p.
355). Dat is echter niet juist, de wethouder was Mari-
nus Eliza. Toen Willem Landmeter in 1875 overleed,
erfde zijn vrouw het huis" en zij woonde daar tot aan
haar dood in 1893. Bevestiging daarvan is te vinden in
personeelsadvertenties in kranten.
Ook de drie kinderen van Willem Landmeter erfden
veel, in de akte is sprake van een fortuin. De dan bijna
30-jarige enige zoon, Diederik Gregorius, wonende te
Oosterhout, wordt daarin vermeld als "zonder beroep";
hij kon zich dat blijkbaar permitteren. Na het overlijden
van mevrouw de douairière Havelaar, zoals in bijgaan-
de advertentie staat, lieten de erfgenamen de Eikenhorst
veilen. Dat was het begin van het einde. Nog geen tien
jaar later werd het statige huis afgebroken en de grond
verkocht als bouwpercelen. Ook werd over het voor-
malige bezit van Havelaar een straat aangelegd naar het
station: de Havelaarstraat. Naar welke Havelaar zou
deze straat nu genoemd zijn? Naar de wethouder Mari-
nus Eliza of naar de bewoner van de Eikenhorst?
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Advertentie verkoop Eikenhorst

In de nabijheid bevindt zich de Hendrikus Ave-
linghstraat. Ook deze Avelingh was, evenals Marinus
Eliza, in de 1ge eeuw wethouder van de gemeente Rhe-
den. Het feit dat hij met zijn voornaam vernoemd is,
doet vermoeden dat de Havelaarstraat niet naar één,
maar naar twee personen genoemd is.

En het landgoed Hagenau? Op 12 juni 1871 verkocht
Havelaar zijn landgoed via notaris Roes te Arnhem aan
mr. EJ.A.M. Reekers voor ft 190.000, met de bepaling

dat een deel van de opstanden eigendom van de oude ei-
genaar zou blijven ten behoeve van directe verkoop. Uit
de akte blijkt verder dat Havelaar ontginningen heeft
laten doorvoeren ter grootte van 126 havii• In hetzelfde
jaar nog liet hij de genoemde opstanden veilen'?". Be-
gonnen in 1846 met de dan al respectabele oppervlakte
van 356 ha was Hagenau na diverse aankopen aange-
groeid tot een goed van ruim 485 ha in 1871.

Toen Bouricius zijn landgoed Bouwerszathe stichtte,
verkeerden vele delen ervan in een staat van verval.
Dat het betreffende gebied later hoog geprezen werd
en in zeer goede staat verkeerde (zie epiloog), mag ze-
ker voor een deel op het conto geschreven worden van
de beide broers Havelaar, die al met al zo'n dertig jaar
lang een groot deel van de voormalige Bouwerszathe
beheerd hebben. (slot volgt)

Bronnen:

i Kadastrale atlas Gelderland 1832. Dieren: tekst en ka-
dastrale gegevens. Arnhem, Stichting Werkgroep Ka-
dastrale Atlas Gelderland, 2004.

ii Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
Bezorgd en ingeleid door Jan Bervoets en Rody Cha-
muleau. De Walburg Pers 1985. Tijdens een andere ont-
moeting in de trein ontpopt Willem Landmeter zich als
anekdoteverteller (p. 209 e.v.).

iii Huisarchief Twickel (Kasteel Twickel, Delden) inv.
nr. 8722

iv GA 0168 - inv.nr. 4583, actenrs. 3565 en 3597.

v H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal. Velp
1938.

vi GA 0168 - inv.nr, 4633, aktenr, 10.

vii GA 0168 - inv.nr, 7021, aktenr, 152.

viii GA 0168 - inv.nr. 4628, aktenr. 64.



Dheódóms ?21eterWziulp
Gien heer van stand in
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los Leeman

Deze bijdrage is ontstaan naar aanleiding van het arti-
kel in A&H nr. 168, sept. 2010, over de Koepel van Vi-
rulyen mijn interesse in dezefamilie, die voor De Steeg
van grote betekenis is geweest. Na enig onderzoek heb
ik de historie van de familie Viruly in De Steeg nader
uitgewerkt. Deze bijdrage geeft tevens een aanvulling
en verduidelijking van enige zaken betreffende de Koe-
pel van Viruly en de Onzalige Bossen.

Theodorus Pieter Viruly heeft twee levens heeft geleid,
een in Gouda, Leiden en Den Haag als ondernemer,
bestuurder, politicus en een als landeigenaar, landhuis-
eigenaar, bekleder van erefuncties en inwoner van een
dorp aan de rand van de Veluwe.

De jonge Theodorus Pieter Viruly ± 1890

Levensloop van Theodorus Pieter Viruly

Theodorus Pieter Viruly werd op 29 augustus 1822 te
Rotterdam geboren als zoon van Miehiel Viruly, heer
van Vuren en Dalem, steenbakker en glasfabrikant in
Vuren en van Johanna Catharina Matthijssen. Hij ves-
tigde zich in mei 1841 als fabrikant in Gouda en was
eigenaar van de firma Th.P. Viruly & Co, zeep- en
kaarsen fabriek. Hij verkoopt het bedrijf in 1901 aan de
toenmalige Stearine Kaarsenfabriek in Gouda.
Hij ontwikkelde zich in Gouda tot een vooraanstaand
ondernemer. Zo werd hij in 1847 lid van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Vanaf 1852 bekleedde hij ja-
renlang de functie van voorzitter van deze organisatie.
Hij was lid van de raad van commissarissen van de Ne-
derlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij.
In Gouda werd hij in 1840 al tot lid van de gemeente-
raad gekozen en in 1851 benoemd tot wethouder. Hij
werd vaak herkozen, maar nam in december 1877 ont-
slag wegens zijn verhuizing naar Leiden in 1878. Hier
werd hij president van de hoofdingelanden van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 15 september
1862 werd hij door Provinciale Staten van Zuid-Hol-

land als lid afgevaardigd
naar de Eerste Kamer der
Staten-Generaal en be-
kleedde deze functie tot
1892. Viruly, die onder
andere Commandeur in de
Orde van de Nederland-
sche Leeuw was geworden
in 1898, overleed 10 april
1902 op 89-jarige leeftijd
in Leiden en werd begra-
ven in Dalem.
In 1822 komen de heer-
lijkheden Vuren en Dalem
in het bezit van de familie
Viruly, welke tot 1895 in

'1', P. VIRULY.

A(;;:('\'!lal',H~dcvoor ,\<: r'vovtucu, 7.uid·Jbd/"'ll(.
1.. Sepr , l"'û:!--I:,1u:!.

Mogelijk een bidprentje



Vuren zijn blijven wonen op het kasteel irul dat later
afgebroken zou worden. Waarschijnlijk is hij in het fa-
miliegraf bijgezet. Op de lijst van het kerkhof komt hij
echter niet voor.
Hij trouwde in 1855 met Aegidia Johanna Elisabeth
Ledeboer in Haastrecht. Het gezin Viruly kreeg 4 zonen
en 4 dochters en heeft van 1856 tot 1878 gewoond in
villa De Haven aan de Oosthaven te Gouda. In 1856 liet
de Goudse fabrikant Theodorus Pieter Viruly, directeur
van de zeepziederij "De Hamer", dit grachtenpand bou-
wen als woonhuis.

Villa De Haven, aan de Oosthaven in Gouda

Deze villa is nu een rijksmonument. Hier zijn 7 van zijn
8 kinderen geboren. Één zoon, Miehiel A.M. Viruly
werd geboren in Rhedersteeg, in villa Rhederpark.
Van hun zonen werd Jan Theodorus Constant burge-
meester van Haastrecht en Vlist en werd Theodorus Pe-
trus directeur van de Goudse zeepfabriek T.P. Viruly en
Co. Zijn jongere broer Willem Adriaan Viruly Verbrug-
ge was ondernemer in Gorinchem, burgemeester aldaar
en lid van de Tweede Kamer van 1863 tot 1897.

Theodorus Pieter Viruly was een zeer vermogend man
en had naast zijn huizen in Gouda en Leiden een buiten-
huis, villa Rhederpark, in De Steeg.

lJ"i~t' Rht't!t rpark (sectie B nr. -/Y: belastbaar il1J,t>IJI~1I f 3(,.·) R~/t'!I{'1/ a(1II de
H""jil\/I(IlI/I" Ot' Steee. voor tlt' brand WIJl 26 november J9().J.He/hui- is dan
t!lgelldom WIIl dcfamlln: s'irui». Tc tie» ;,' dt' 'nt?glll,~n\'egnaar Rhederoord. de
huidigr l'arkweg. Reelus Ü Ilog net te :.u:u de pension-boerderij Onderbrrgen
(.\(·uit· B 1/(. 73: "<'la\t"a"r inkmnen r /50,-). in 1832 eigmuu/Il WIJl l.P.IT.
Bra/)/.\'~II.

De oude villa Rhederpark voor de brand in 1904

Villa Rhederpark voor 1904
'Het kasteel Rhederpark van mevr. de wed. Viruly, te De
Steeg, is gistermiddag afgebrand. Waardevolle schil-
derijen, oud-porselein, vele zilverwerken en andere
kostbaarheden, waarvan we niet wagen de waarde te
schatten, liggen thans onder den smeulenden puinhoop
reddeloos verloren. 'Bron: Rotterdamsch Nieuwsblad Za-
terdag 26 november 1904.

GenBeskulllli~B BallinriGhtin~
met 60 logeerkamers en gezel.eh,ps- en biljartzalell,

(het gansche jaar geopend)
TE LAAG-SOEREN

(Station der LokaalSI)corweg Willem 111)
"' bij .D:a:E~,

gelegctl in bet schccuste $11 f!.~ou~e gededbJ nu UELD~RLAhl),:o::~e:n~~~TJ~r: ,;>,: o~:;~~e:~1t~~~'kbldeol16l1boUebeD,

Voortr(),!eliJ~e ve%plegltD on.JlIe~st billijke prij:r.en.

Een advertentie
in het 'Het nieuws
van den Dag' van
maandag 4 sep-
tember 1893, Er
staat o.a. 'Voor-
zitter van Curato-
ren: de Heer TP
Viruly, Lid van de
Eerste Kamer der
Staten Generaal,
huizekhederpark,
Rhedersteeg



Hij had bezittingen rond De Steeg o.a. de Onzalige
Bossen en kocht vlak voor zijn dood in 1902 de heer-
lijkheid 'Esselijkerwoud' gelegen in Zuid-Holland, nu
Woubrugge (gemeente Kaag en Braassem)

De nieuwe Villa Rhederpark na 1904 gebouwd

Villa Rhederpark na 1904
De 'nieuwe' villa Rhederpark werd tussen 1905 en
1907 gebouwd in opdracht van de zoon Mr. M.A.M.
Viruly, naar een ontwerp van architect W. Honig. Het
huis heeft Jugendstildetails, het is voorzien van een ge-
zwenkte topgevel tussen twee helmvormig bekroonde
torentjes. De villa staat aan de Arnhemsche Straatweg

Rhedersteeg, nu Hoofd-
straat De Steeg.
Mr. M.A.M. Viruly heeft
er tot aan zijn dood in
1932 gewoond. Zijn moe-
der Aegidia Ledeboer,
die in 1902 al weduwe
was geworden, is in Rhe-
derpark op 14 november
1907 om 23.00 uur over-
leden. Haar overlijden
is aangegeven door haar
zoon Miehiel Viruly en
schoonzoon Gerard Wig-
gers van Kerchem.

, Heden overleed, tot onze diepe
. droefheid, onze geliefde 1tloeáer
en Behuwdmoeder,
Vrouw •• lEUIDlA JOBANNA
EL}l:;,AB.l::TH LJ::DEB01~R.

W<:o<I. 'l'1>nden Heel' T • .P~VW'G'LY,
in den ouderdom VOUl 74 jaar.

De Steeg, U.November 1901.
»~ Ba.a.g,

M. J. C. WIGG1':ns VA..'I{
• . KERCHJ::M-VffiULY.

G. 0. O. WIGGlillS VAN
. KEROBEM.z.u:.. M.E.BOYEIt-VIRULY.
Mr. W. H..BOYER..

~. Mr. J. T. C. VmULY.
E • .c. \'lRULY-HOiER.

DeBZug, Mr. M. A.. M. VlttULY.
JE. J. E. VIRULY.

r-detI.~. 1'. VlRULY.
DeBlug,n. O. VlRULY. (9.165).
E_;ge .ï. al9nK •••• ~~d1riJll1.

Overlijdensbericht
Aegidia Ledeboer

De Kinderen van Theodorus Pieter Viruly en Aegi-
dia Johanna Elisabeth Ledeboer
Michelina Johanna Catharina Viruly
geboren 21-09-1857 in Gouda t 1940 De Steeg?
Maria Elisabeth Viruly
geboren 07-09-1858 in Gouda t 1932 Velp
Jan Theodorus Constantijn Viruly
geboren 11-04-1860 in Gouda t 1917 Leiden
Miehiel Abraham Marcellus Viruly
geboren 28-08-1861 in Rhedersteeg t 1932 De Steeg
Aegidia Johanna Elisabeth Viruly
geboren 08-06-1863 in Gouda t 1944 De Steeg
Theodorus Petrus Viruly
geboren 29-01-1865 in Gouda t 1923 Valmont (CH)
Cornelis Catharinus Viruly
geboren 21-12-1867 in Gouda t 1882 Leiden
Helena Cornelia Viruly
geboren 13-07-1869 in Gouda t 1948 Velp,

Familiegraf Begraafplaats Ellecom, Mw. Viruly-Ledeboer en
en 3 van haar kinderen, Miehiel A.M Viruly,Aegidia J.E.
Virulyen Helena C. Viruly.



Beide ouders en al hun kinderen hebben in de periode
van 1860 tot 1948 korte of langere tijd in de gemeente
Rheden gewoond. De belangrijkste woonplek was de
oude villa Rhederpark in Rhedersr "".later kortweg De
Steeg genoemd.
Ook hebben nog andere leden van de familie iruly
enige tijd in De Steeg en Velp gewoond: twee dochters
van Jan Viruly, een broer an Theodo Pieter Viruly
en een dochter van Willem Adriaan Viruly erbrugge,
ook een broer van Theodorus Pi t r VlTUl .

Een dochter, Aegidia J.E. \ 'iruly. heeft villa Klein
Duimpje laten bouwen en daar tot aan haar dood in
1944 gewoond.

Villa Klein Duimpje
Villa Klein Duimpje, naar ontwerp an J.W. Hanrath
(1867-1932), gebouwd in 1908-1909. De tuin bij de vil-
la is ontworpen door tuinarchitect L.A. Springer (1855-
1940) en aangelegd in 1908-1909.
Villa en tuin zijn beschre en door de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en zijn rijksmonumenten, nr.
519333 (huis) en nr. 519334 (tuin).

iJe Sfeeg Hlllzè ,,/(lsin Duimpje"

Villa Klein Duimpje, Diepesteeg 42, De Steeg

Detail gevelsteen met 'klein duimpje'

Tenslotte vermelden we nog dat de bekende KLM- vlie-
genier, schrijver Adriaan (Jons) Viruly een kleinzoon
was van Adriaan Viruly, een broer van Th.P. Viruly.
Theodorus Pieter was dus een broer van de opa van de
'vliegenier' .

Theodorus Pieter Viruly en het Onzalige Bosch

De situatie in 1832
Op de kaart van het verzamelplan van de kadastrale ge-
meente Dieren, uit 1832, op de volgnde pagina, is te
zien dat het Onzalige Bosch behoort tot sectie M.

Sectie M, genaamd Nessep ( thans den Essop), ± 660
ha, bevatte in 1832 de volgende delen:
't Asselt, 't Onzalige Bosch, Het Domeine Veld, De
Nessep, De Konings Kampen. Er waren in 1832 drie
eigenaren in sectie M: De Nationale Domeinen met 359
hectaren bos en heide, baron A.J. van Spaen van Bil-
joen met 245 hectaren bos en heide en baron W.G.F.
van Reede met 55 hectaren louter bos, het Asselt.



Uitsnede toeristenkaart 1950-1960, VVV De Steeg Rheden
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Het bezit in deze sec-
tie M van baron A.l
van Spaen van Biljoen
(1776-t1848) betrof de
percelen 23 t/m 30. Het
Onzalige Bosch, perceel
no. 30, 160 hectaren
groot, bestond voor-
namelijk uit eikenhak-
houtbos van de laagste
kwaliteit, klasse 4. Het
bezit van baron Alexan-
der Jacob van Spaen van
Biljoen vererfde in 1848
op Willem Anne baron
Schimmelpenninck van
der Oye, die het al in
1858 verkocht aan Wil-
lem Landmeter Havelaar
en aan Theodorus Pieter
Viruly.

In 1858 had Theodorus Pieter Viruly het Onzalige
Bosch gekocht en was eigenaar geworden. Zijn zoon
Mr. Miehiel Abraham Marcellus Viruly (1861-tI932)
werd na de dood van zijn vader (t 1902) de eigenaar van
het Onzalige Bos. Hij heeft het gebied 30 jaar beheerd
en het is door zijn erfgenamen verkocht aan Vereniging
Natuurmonumenten in 1933. In het jaarboek 1929-1935
van Natuurmonumenten staat in het verslag over 1932-
1933 dat het Onzalige Bos aangekocht is van de erven
van dhr. M.A.M. Viruly voor 100.000 gulden. Het ver-
slag is opgemaakt door de toenmalige secretaris van de
vereniging Dr. Jac. P. Thijsse.
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Ingekleurd minuut plan van de sectie M, Nessep, 1832.
Perceel no. 30 't Onzalige Bosch'

-------------------------- --- ---



De Koepel van Viruly
De koepel is in 1860 gebouwd in het Onzalige Bos op
een van de toppen van de Koekoeksbergen in opdracht
van Theodorus Pieter Viruly (1822-1902).
De Koepel werd op mooie dagen voor het uitzicht door
wandelaars gebruikt en tevens als plaats van samen-
komst tijdens jachtpartijen.

Een observatie in 1911:
'Het onzalige bosch. De bosschen zijn meest niet zeer
zwaar en het schoonste punt bereikt men bij den Koepel
van Viruly, welke zijn naam te danken heeft aan het lid
der 1e kamer T. Viruly, voormalig eigenaar.'

De uitkijkfunctie verdween in de twintiger jaren door-
dat het eikenhakhout niet meer periodiek afgezet werd
en het uitgroeide tot een hoog opgaand bos. Ooit heeft
men vanaf dit punt kunnen kijken naar het Montferland
en het kerkje van Hoog-Elten.
In 1973 zijn de restanten van de koepel afgebroken. Er
staat nu een zitbank van atuurmonumenten.

Bankje natuurmonumenten 2011
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Verslag Symposium

"Buitenplaatsen in bedrijf"
31 mei 2012.

De provincie Gelderland en de gemeente Rheden zorg-
den voor financiering van het symposium, landgoed
Middachten stelde haar locatie en middelen ter beschik-
king en het Gelders Genootschap was verantwoordelijk
voor de organisatie. Dit alles in het kader van "Jaar van
de Historische Buitenplaatsen 2012".

Het symposium vond plaats op de kasteel weide nabij
de Middachterallee, eveneens de locatie voor het hip-
pisch evenement Outdoor Gelderland en de Kasteelfair.
Voor het symposium was een aparte tent ingericht met
een cateringtent in de directe nabijheid.

Onder de voortreffelijke leiding van Marlies Claasen (
TV Gelderland) in haar rol als dagvoorzitter, werd de
bezoekers een afwisselend programma voorgeschoteld.
Er waren interviews met graaf Franz zu Ortenburg van
landgoed Middachten, Clemens Cornielje (commissa-
ris van de Koningin in Gelderland), Petra van Winger-
den (burgemeester gemeente Rheden) en René Dessing
(voorzitter stichting Themajaar historische Buitenplaat-
sen 2012).
Vervolgens werd de film 'Wonen en werken op een
buitenplaats' vertoond, een korte impresssie over de
Gravin zu Ortenburg-van Aldenburg Bentinck op Mid-
dachten. Zij verscheen zelf op het podium voor het be-
antwoorden van enkele vragen die werden gesteld door
Marlies Claasen.

De eerste voordracht werd gehouden door Prof. Ir. Eric
Luiten, hoogleraar Landschapsarchitectuur TU Delft.
Hij sprak over buitenplaatsen, continuïteit en trans-
formatie. Hierbij belichtte hij een drietal voorbeelden:

Trompenburg in 's-Graveland, Museum Belvédère,
vlakbij landgoed Oranjewoud gelegen, en kasteel Bou-
vigne in Breda. Hij wees op modernisering van de mo-
numentenzorg: 'van een museaal complex naar nieuwe
elementen passend in de samenleving van vandaag'.
"Moeten we ons herbezinnen op de toekomstwaarde en
is transformatie mogelijk?"

Na de pauze kwam de tweede spreker in actie: Dr. Ing.
Elisabeth Ruijgrok, adviseur omgevingseconomie. Zij
sprak over de balans tussen kosten en baten. "Zijn bij-
dragen van plaatselijke en provinciale overheden le-
gitiem? Het probleem is duidelijk: het onderhouden
van gebouwen en het omliggende landgoed is te vaak
financieel niet meer op te brengen, terwijl de baten on-
zichtbaar blijven en niet bij de eigenaren komen. Het
groenonderhoud is verreweg de grootste kostenpost (tot
80%). Het ideale scenario is een baten/kosten ratio gro-
ter dan I, een ratio die de overheid zelf (denk aan de
Betuwelijn) lang niet altijd haalt."

Vervolgens gaf Prof. Dr. Paul Schnabel een reflectie op
de onderzoeksresultaten. Schnabel is directeur van het
Sociaal Cultureel Planbureau en vicevoorzitter Stich-
ting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012. "De
uitdaging die we moeten aangaan is het faciliteren van
vergoedingen, subsidiëring en aanpassen van regelge-
ving, gecombineerd met het stimuleren van onderne-
merschap."

In een korte interactieve samenspraak zegt de vicevoor-
zitter: "Stel een casemanager voor landgoedeigenaren
in." Annemieke Traag, gedeputeerde van de Cultuurhis-
torie Provincie Gelderland: "Denk aan energietransitie
(kostenbesparing)." Burgemeester van Wingerden: "De
gemeente Rheden heeft een landgoederenplan, waaruit
kleine projecten financiële ondersteuning kunnen krij-
gen."



Tot besluit kwam Fiona Reynolds DBE Director Ge-
neral ofthe National Trust, aan het woord: 'For ever,
for everyone'. "Uiteraard gelden in de nited Kingdom
andere getallen: de National Trust kent vier miljoen le-
den, verwelkomt 19 miljoen bezoekers op jaarbasis en
investeert 100 miljoen Engelse ponden per jaar." Haar
boodschap was duidelijk: geen verbodsborden, maar
een duidelijk welkom met een enkele aanwijzing. "Be-
trek de mensen uit de directe omgeving erbij, zodat zij
zich verantwoordelijk gaan voelen. Zij vormen de basis
voor het behoud en waar nodig het herstel van de histo-
rische buitenplaatsen."

In de middaguren waren er zeven excursies:

(1) Een Petzold masterclass op kasteel Rhederoord.
Petzold (1815-1891) wijzigde de klassieke aanleg van
Jacob Marot uit 1743.

(2) Biljoen, eigendom van Stichting Het Geldersch
Landschap en Geldersche Kastelen. (Dat geldt sinds
1977 eveneens voor (3) Rosendael).

Op (4) Beekhuizen wordt momenteel door Natuurmo-
numenten een cultuurhistorisch herstelplan uitgevoerd.

(5) De Gelderse Toren die oorspronkelijk een verdedi-
gingstoren was in de uiterwaarden van de IJssel en

(6) Het Hof te Dieren: nu een park zonder landhuis.

(7) Ten slotte Middachten: een goede gelegenheid om
onder leiding van conservator Claas Konijn het interi-
eur van het kasteel te bezichtigen.
Samen met rentmeester Age Fennema liep ons gezel-
schap door de tuinen. We deden twee waarnemingen:
de oude beukenhaag in het westen en de later aange-
plante haagbeuken (het verschil is zichtbaar aan het
blad) nabij de Oranjerie.

Hier was ook de expositie Siebolds bloementuin te be-
zichtigen. Vanuit deze plek zijn de twee ginkgo's (Ja-
panse notenboom) te zien; een mannelijk en een vrou-
welijk (vruchtdragend) exemplaar. Daarmee kwam een
einde aan een welbestede dag met veel informatie. Het
werd vooral duidelijk dat ruimtelijke kwaliteit niet al-
leen een mooi plaatje is, maar midden in de samenle-
ving dient te staan.

Tjerk J.A. van Dijk.
1juni 2012.



Schenkenschans
de steutei van het rand

Deel II (1635-1673)

Herman Geursen

Inleiding
Ik begin met het opschrift van de graft teen van Eynhouts,
maar deze keer met de vertaling van het Latijn van Frits Tes-
ser.

STA VIATOR, HIC EST ADOLPHI EINHOLTS SEPUL-
CRUM QUI UNA VICTO ... IN UNA ARCE SCHENCO NEC
PRIVS ... HOLLANDlAM AQUAM ANIMAM CADE ...FUL-
MERE GLORIAE. ANNO 1635 DIE 30 NOVEMBRIS
Sta een ogenblik stil, u die hier voorbij komt. Dit is het graf
van Adolf van Eynhouts. Door een glorieuze overwinning op
de Staatse troepen bracht hij de koning van Spanje in het be-
zit van de Schenken schans en wat nooit eerder was gebeurd,
werden daarmee de Hollandse wateren geblokkeerd. In het
schitterende licht van deze roemrijke gebeurtenis liet hij het
leven op 30 november van het jaar 1635.

Hieruit blijkt hoe essentieel de Schenkenschans was voor de
verdediging c.q. de verovering van de Republiek der Verenig-
de Provinciën: een snelle verovering door de Spanjaarden in
1635, de acht maanden durende herovering door de Repu-
bliek (1636) en de moeiteloze bezetting door Lodewijk XlV in
het Rampjaar 1672, met bijna noodlottige gevolgen voor het
voortbestaan van de Republiek.

Tevens zal blijken dat ook "ons" gebied van Ambt en Heer-
lijkheid een rol speelde, zoals de verwoesting van Godard van
Reedes Kasteel Middachten door LodewijkXIVen de gemak-
kelijke bezetting van de linker IJsseloever, waar de Staatse
verdediging op een aanval vanaf de overkant ingericht was.
Net als in deel I putten wij de meeste gegevens uit re!
(1).

De overrompeling van de Schenkenschans door
Adolph Eijndhouts op 28 juli 1635

De situatie van de Republiek der Verenigde Nederlan-
den was fundamenteel veranderd voor wat betreft de
oorlog tegen Spanje door een op 8 februari 1635 ge-
sloten bondgenootschap met Frankrijk (Lodewijk XIII
en Richelieu) (1). Beide staten wilden een leger van
25.000 man voetvolk en 5.000 ruiters opstellen om in
de zuidelijke Nederlanden tegen Spanje te opereren. De
eerste gemeenschappelijke veldtocht in de zomer van
1635 mislukte, als gevolg van de aanslag die bij nacht
en ontij uitgevoerd werd op de Schenkenschans.

3rieue& vrayeRelation de la fortre1f~S~h~ncken.Schans,cernment qu'.eIlepar vne
entreprinfe fecrete des gens de [a MaJefte a eûé conqueûée de z8. de Iuiller, 1635.

fig.1 Overrompeling Schenkenschans 1635

Hierbij werd de Hollandse bezetting volledig verrast
en meteen uitgemoord, behalve vrouwen en kinde-
ren. Eijndhouts werd de nieuwe gouverneur. Hierdoor
verplaatste het krijgstoneel zich van Brabant naar het
Kleefs-Gelders grensgebied. Het verlies van de on-
neembaar geachte vesting onthutste de Republiek zo,
dat ook moreel gezien, de Schans tegen elke prijs her-



De herovering van de Schenken schans door
Frederik Hendrik (1636)

Om de Schans te heroveren was in 1636 de directe om-
geving van de vesting - de Betuwe, Spijek en de Duffel
- door de bouw van stellingen, schansen en dergelijke
totaal veranderd. Het doel was om elke toevoer van
de vijand af te snijden! Vergelijk fig. 1 eens met fig. 2,
waarop de in de tussentijd gebouwde omwalling, com-
pleet met drie schipbruggen, versterkingen enz. te zien
is. Afgezien van wat artilleriebeschietingen gebeurde er
verder niet veel. Het was de bekende tactiek die Fre-
derik Hendrik ook bij Den Bosch (1629) had toepast.
Een extra complicatie was, dat beide zijden huurtroe-
pen hadden van verschillende nationaliteiten (3). Aan
de Spaanse kant waren dat de wegens hun wreedheid

beruchte "Krawaten" (Kroaten). Ook
qua godsdienst was het daardoor een
mengelmoes: katholieke en protes-
tantse soldaten aan beide kanten, vol-
gens het principe "Cuius regio, illius
religio" (wiens gebied, diens gods-
dienst) (4)
Eerst nog even terug naar het huza-
renstukje van Eijndhouts in 1635 (fig.
1). Let op de in één nacht gebouwde
schipbrug over de zeer brede Waal:
een genie-hoogstandje! In Tiel deed
de Nederlandse genie daar in april
1940 meerdere dagen over ( eigen
waarneming). Fig. 2, geeft volgens
mij de eindsituatie het beste weer, ver-
geleken met enkele andere kaarten.
Let op de noordpijl rechts bovenaan
en op het Tolhuys dat in het volgende
hoofdstuk een rol speelt (1672).

overd diende te worden. Koning Philips III was het ech-
ter duidelijk dat de vesting op den duur niet houdbaar
was. Maar. .. de omstandigheden van kou (2), nattig-
heid en ziekten zoals de pest, kostten duizenden, hoofd-
zakelijk Franse belegeraars het leven. Militair gezien
gebeurde er vanaf oktober 1635 ongeveer 5 maanden
vrijwel niets. Arnhem was het hoofdkwartier, waar ook
Frederik Hendrik soms was, maar hij droeg de leiding
van de komende belegering op aan Graaf Willem van
Nassau-Siegen, met diverse secondanten. Een van hen
was graaf Hendrik Casimier van Nassau-Dietz. De
Spanjaarden hadden als commandant de Kardinaal In-
fante Ferdinand (de broer van Philips III) die zelf in
de vesting was. We zullen hem nog tegenkomen in een
spotprent, vooruitlopend op de herovering in 1636. (fig.
4).

I Jan]. Schort, Karte der Belagcrung der Schenkcnschana, April 1636 (Kat. Nr. D 27)

fig. 2 Belegering van de schans door de republiek 1636



Het miûuckr Raphei-ipcl vanden Prince van Q'-;!gnion:

fig.3 Spotprent op Frederik Hendrik

fig.4 Hollands antwoord op spotprent 3

Twee spotprenten over het "raphel, raffel, of ravelspel"
(dobbelspel) om de vesting, vanuit Spaanse resp. Hol-
landse visie, vindt u in fig. 3 en fig. 4. De al genoemde
hoofdpersonen Frederik Hendrik en de Kardinaal In-
fante zijn duidelijk tobberig afgebeeld. De andere de-
tails spreken voor zich.

fig.5 Frederik Hendrik en zijn veroveringen o.a. de
Schenkenschans

Fredrik Hendrik, de uiteindelijke overwinnaar, is weer-
gegeven in fig. 5: compleet met zijn vroegere verove-
ringen, waar Breda pas in 1637 toe behoorde en met de
Schenkenschans rechts in het midden.

Maar de fraaiste weergave van het succes is volgens
mij afgebeeld in fig. 6. Dit is een foto van het schilderij
(139x55 cm) van Gerrit van Santen, dat in het Rijksmu-
seum in Amsterdam hangt.



fig 6 Schilderij Schenkenschans J 636 Gerrit van Santen

Korte toelichting: De Elterberg is naar verhouding te
hoog afgebeeld, wat zelfs de Posbank wel eens over-
kwam. Links, aan de Waal, de burcht Halt van de Graaf
van Bylandt (met Hollandse vlag), uiterst rechts ziet
men de torens van Emmerik. Het dramatische hoogte-
punt is in het midden afgebeeld: Hollandse en Franse
troepen vallen met boten aan, ondersteund door de artil-
lerie. Let op de ruiters en soldaten met Hollandse vlag-
gen en op de Spaanse vlaggen op de vestingmuren. De
boten worden met de Spaanse kanonnen, waarschijnlijk
met schroot, van dichtbij beschoten al zullen er ook wel
musketten bij geweest zijn. Ook van Staatse kant is veel
kanonvuur te ziens (rechts). De Spaanse gouverneur De
Fourbui geeft op 29 april 1636 de vesting aan Frederik
Hendrik over. Gezien het toegepaste geweld, moeten er
vele honderden doden en gewonden te betreuren zijn
geweest.
De verovering van de Schenkenschans door Lode-
wijk XIV (1672)
Het Rampjaar 1672: het land was radeloos, redeloos en
reddeloos, hoorde ik al in mijn laatste lagere schooljaar
1944. Kort gezegd werd de Republiek in april-mei 1672

aangevallen, voorafgegaan door vier oorlogsverklarin-
gen, door twee koninkrijken en twee bisdommen; resp:
Engeland en Frankrijk, Keulen en Munster. Voor de de-
tails verwijs ik naar ref. (1, 5, 6 en 7) met respectieve-
lijk de meeste gegevens over de Schenkenschans en de
grote gevolgen: de nèt verhinderde ondergang van de
Republiek en veel informatie uit Franse brieven.

fig. 7De overtocht over de Rijn bij Tolhuys J 672



Op 12 juni zag Lodewijk XIV zelf vanaf de Elterberg
hoe de Franse overtocht door de ondiepe Rijn bij het
Tolhuys zich voltrok( fig. 7). Fig 8 is mooier maar niet
realistisch. In werkelijkheid was na de passage bij Tol-
huys de Schans over het land bereikbaar, al werden
eerst Nijmegen, Arnhem en Doesburg veroverd. Daarna
keerden de Fransen onder Turenne door de Betuwe te-
rug naar de Schenkenschans die zij zonder gevechten
op 19 juni 1672, na 1 dag innamen. Enkele details uit
deze periode zijn: de totale Franse troepenmacht be-
stond uit 100.000 man, plus 25.000 man uit Munster en
een onbekend aantal uit Keulen. In iedere stad en ieder
dorp werd door de allerchristelijkste Koning der Fran-
sen (zelfbenoemd) met uitroeiing van het garnizoen en
plundering van de rest gedreigd. Zo'n plundering die
vaak plaatsvond kon soms afgekocht worden met een
meestal onmogelijke afkoopsom. Door verwaarlozing
van de verdediging rond Tolhuys waar geen artillerie
aanwezig was kon de Schenkenschans gemakkelijk in-
genomen worden door 6000 ruiters en veel voetvolk.
Een groep Friezen verzette zich maar gaf zich uit-
eindelijk over en legde de geweren op de grond. Dan
roept een Franse officier "tue cette canaille", waarna de

~

fig. 8Lodewijk XIV voor Schenkenschans

Friezen hun geweren weer oppakken en doorgaan met
vechten met als resultaat 300 doden aan Staatse en 1500
aan Franse zijde. Hierbij werd maarschalk Condé, de
hoogste in rang, zwaar gewond waardoor de veldtocht
een ander karakter kreeg.
De Franse commandant aan Staatse kant had voor de
inname al de benen genomen. Hij werd door de nèt als
kapitein-generaal benoemde Stadhouder Willem III (22
jaar oud) ter dood veroordeeld. Omdat hij echter on-
vindbaar was, werd er, in plaats van de man zelf, een
schilderij waarop hij was afgebeeld opgehangen in Den
Haag (1673). Intussen was de weg vrij voor de Fransen
tot halverwege de lijn Utrecht-Amsterdam, c.q. Woer-
den, waar de Waterlinie effectief bleek te zijn.

fig. 9 Kasteel Middachten vóór 1672

fig.10 Godard van Reede
(1644-1703)



De IJssellinie die ongeveer liep van Velp tot Deventer,
was nu nutteloos geworden, met als gevolg dat kasteel
Middachten (fig. 9) van Godard van Reede (fig. 10),
door de Fransen in de as werd gelegd. Kasteel Ameron-
gen onderging het zelfde lot. Evenals Fredrik Hendrik
(fig. 5) liet Lodewijk XN zijn veroveringen en hel-
dendaden vereeuwigen in een fraaie plaquette (fig. 11),
waarbij de Schenkenschans niet vergeten werd, ZIe:
"Schinck" onderaan iets rechts van het midden.

fig. 11 Triomfpenning van Lodewijk XIV

De Republiek werd ternauwernood van de ondergang
gered door de Waterlinie bij Woerden, stadhouder Wil-
lem III en last but not least Miehiel de Ruyter.
Tot slot: op het Wenercongres werd in 1815 besloten tot
grenswijzigingen tussen het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden en Pruisen, zodat in 1816 Schenkenschans
definitief aan Pruisen werd overgedragen (6). Na de
aanleg van het Pannerdens Kanaal in het begin van de
achttiende eeuwen de verlegging van de splitsing van
de Rijn naar het westen werd het stil rond Schenken-
schanz en kreeg de bevolking eindelijk haar Inselruhe.

400 Jahre Schenkenschanz
FESTUNG IN EUROPAS KRIEGEN
Martin Schenk von Nydeggen. Obrisl in ~en Die~sien .
der nfedertändischen Generalstaaten, errichtet die stmteqlsch
wichtige Feslung an der stromteuunç von Rhein und lJVaal.
Sieerhält den Namen SCHENKENSCHANZ,

Bombardement durch die Spaniet Feldobrist Mendoza
scheirers dei dem Versuch ,SCHENKENSCHA~Z. ~cn
.Bchtûseel zu den Niederlanden" zu ercoem. Die Kämple
während des njeder!ändisch~spanischen Krieges (1568-1648)
verwûsten das Land.

':;635/ Die Spanier überrurnpetu die Festung. Nach B Menaten rnuB die
36 Besatzung vor den Nledertändem kapttuneren.

1672 König Ludwig XlV. uberschreitet rrn Krieg gegen ~ie Nredertande
den Rhein. Die Festung SCHENKENSCHANZ wird an die
Franzosen übergeben.

Die französischen Truppen ziehen ab. Der Kur1ürst ven
Brandenburg. der Groûe Kurtürst (1640-1688). ûbemlmmt die
Festung.

Durch die veränderung des Fluêlaufes verhert SCHENKEN-
SCHANZ als Festung seine strategische Bedeutung.

wënreno der Koalitionskriege lrn Anscmun an die +anzösecne
Bevotutlon besetzen die Franzosen das linke Hheiu-rtet

1586

1599

1674
1702

1795

1816 SCHENKENSCHANZ geht an Preuûen ubet;

fig 12 Plaquette Café lnselruh '

Veel korter dan al het bovenstaande is de tekst op de
plaquette op de gevel van Café Inselruh' in het nu wat
stoffige dorpje Schenkenschanz (fig. 12), waar ettelijke
historische tekstborden staan. Van de vestingwerken is
niets meer terug te vinden maar wel de kerk uit 1634,
met er tegenaan geleund een grafsteen uit 1611 van
Katharina Nawick, de dochter van de commandant van
het fort op het eiland Gravenwerd, het latere Schenken-
schans.

fig. 13 Luchtfoto van de huidige Schenkenschans



fig 14 Grafsteen uit 1611

Referenties

(1) Guido de Werd, Schenkenschanz, "de sleutel van de Hol-
landse tuin", Boss-Verlag Kleve, 1986. Kopie te leen bij de
auteur!
(2) Wegens de zogenaamde kleine IJstijd ca. 1550-1850.
(3) Strikt genomen een anachronisme: er waren nog geen na-
tionaliteiten in de huidige betekenis.
(4) Godsdienstvrede van Augsburg (1555)
(5) Luc Panhuysen, Rampjaar 1672: hoe de Republiek aan
de ondergang ontsnapte, Atlas, Amsterdam 2de druk, 2009.
(6) Mr. Dr. J. den Tex, Onder vreemde heren : de Re-
publiek der Nederlanden, 1672-1674, Terra-Zutphen,
1982.
(7) D.J. Baarslag Dzn. De Groote Historie van een klein
land, Uitg. Bosch en Keuning N.V. Baarn 1941 deel 6.

LEZINGEN:

De Oudheidkundige Kring
Rheden -Rozendaal

organiseert in samenwerking met
de Bibliotheek Veluwezoom

In het kader van het Erfgoedfestival
"Gelegerd in Gelderland"

in aansluiting op de lezing van 30 augustus jl. de volgende
lezingen over oorlogen in onze streek en onze gemeenten:

Dinsdagavond 18 september,
aanvang 20.00 uur in de bibliotheek te Dieren

Lezing door Wencel Maresch met als thema
"Oorlog aan de Veluwezoom"

Donderdagavond 4 oktober,
aanvang 20.00 uur in de bibliotheek van Velp

Lezing door Gety Hengeveld-de Jong (voorzitter Stich-
ting Velp voor Oranje) met als thema "Verborgen in

Velp. Over verzet en onderduikers in 1940-1945"

Donderdagavond 18 oktober,
aanvang 20.00 uur in de bibliotheek van Velp

Lezing door Nelleke den Boer-Pinxter met als thema
"De Franse tijd in het Ambt van Rheden"

Zie voor verdere informatie over de activiteiten
in het kader van het Erfgoedfestival
www.gelegerdingelderland.nl

http://www.gelegerdingelderland.nl
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Introductie Jan Jansen
Ellecom 12 juni 2012

Redactie A&H

In 1974 ben ik in de gemeente Rheden komen wonen
en al spoedig daarna ook lid geworden van de Oud-
heidkundige Kring. Ik herinner mij nog dat ik voor de
aanmelding als lid bij de heer Kruiswijk Jansen in zijn
woning aan de Hogestraat in Dieren moest zijn.
Belangstelling voor geschiedenis had ik wel maar het is
ook inspirerend om je te verdiepen in de geschiedenis
van je nieuwe woonomgeving. Verdiepen in de histo-
rische ontwikkeling ervan, in de middelen van bestaan
en in datgene wat de streek waarin je woont bijzonder
maakt.
Bijzonder is de gemeente Rheden nog steeds met zijn
ligging aan de Zuidoostelijke Veluwezoom, met zijn
stuwwallen, zijn bossen en heidevelden en met de IJs-
sel en zijn uiterwaarden.
Ook de nabijheid van de Achterhoek en de IJsselvallei
aan de noordkant.
Kortom een prachtig stukje natuur in onze woonstreek.

Belangrijk voor mij is ook dat een gebied enige histori-
citeit kent. Via het vorig jaar verschenen boek de "Ca-
non van Rheden" heb ik samen met zeer veel anderen
een bijdrage mogen leveren aan de bevordering van de
kennis over de geschiedenis van onze mooie gemeente.
Toen ik werd gevraagd om ook toe te treden tot het be-
stuur van de Oudheidkundige Kring en tot de redactie
van Ambt en Heerlijkheid heb ik daar ja op gezegd. Met
de toetreding wil ik een verdere bijdrage leveren aan
de bevordering van de kennis over de cultuurhistorie

van de gemeente Rheden en Rozendaal. Stimulerend
was daarbij de gedachte in een gezelschap te komen
van zeer betrokken en enthousiaste leden van bestuur
en redactie.

Wij zien in de Nederlandse samenleving een groeiende
belangstelling ontstaan voor cultuurhistorie. Belang-
stelling voor datgene wat bijvoorbeeld de Romeinen
hebben nagelaten in Nederland. Verheugend is daarbij
dat dit ook onder jongeren het geval is. Stimulering van
deze belangstelling is maatschappelijk relevant. Nieuwe
vormen van overdracht van historische kennis is voor
de toekomst van belang en voor de maatschappelijke
betekenis van het werk van Oudheidkundige kringen.
Met een variant op een uitspraak van Ir Lely "Een Oud-
heidkundige kring die leeft bouwt aan zijn toekomst".

Jan Jansen
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Buitenplaatsen van Gelders Arcadië
Een cultuurhistorische fietstocht rond Rheden

Auteur: Jan Vredenberg
Uitgeverij Matrij s

ISBN 978-94-6148-014-9

In de serie Cultuurhistorische routes in Nederland, is
onlangs een handzaam boekje verschenen dat makke-
lijk meegenomen kan worden en dat toch veel infor-
matie geeft over de prachtige reeks landgoederen langs
de Oost- Veluwezoom. Men moet er wel een paar da-
gen voor uittrekken omdat er wel 22 landgoederen of
voormalige buitenplaatsen in vermeld worden. Duide-
lijk is ook op het overzichtelijke kaartje in de omslag
aangegeven, dat er onderweg verschillende rustpunten
zijn waar weer nieuwe energie opgedaan kan worden
in de vorm van een hapje of een drankje. Sommige van
de genoemde buitens zijn niet toegankelijk omdat het
landgoed zelf verdwenen is of dat het bijbehorende
landhuis nog wel aanwezig is maar inmiddels een parti-
culier woonhuis is geworden.

Het boekje geeft een goede indruk van de rijkdom aan
cultuur en natuurschoon die de gemeente Rheden op
haar grondgebied heeft liggen. Het doet me als lid van
de OHK goed dat ook het landgoed Rhederhof weer
prominent genoemd wordt als buitenplaats en niet als
een excentrisch gelegen woonwijk van het dorp Rhe-
den.

Men doet er goed aan om van te voren de uitgestippelde
dagroutes even kort op papier te zetten, want al fiet-
send-lezen of lezend-fietsen, lijkt het me lastig om de
tekst in het boekje goed te volgen zonder ongelukken te
veroorzaken of bomen te raken.

Als men de tijd wil nemen om de landgoederen die
opengesteld zijn ook wat uitgebreider te bekijken, zou
een vakantie in deze regio aan te bevelen zijn. Het
boekje is een uitnodiging om de vele parels van de Ve-
luwezoom daadwerkelijk te bezoeken. De historische
informatie die gegeven wordt is grotendeels afkom-
stig uit het boek "Gelders Arcadië. Atlas van een bui-
tenplaatsenlandschap". Helaas zijn hierbij ook de niet
correcte historische gegevens overgenomen die in deze
atlas terecht gekomen waren en nu dus ongecorrigeerd
weer een eigen leven gaan leiden. Voor de geïnteres-
seerde fietser niet erg maar voor de fietser/historicus
kan het hinderlijk zijn.

Walter de Wit
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Van het bestuur

Wanneer u dit leest is de zomer alweer op zijn retour en onze zomerexcursie achter de rug. Wij hopen
dat de deelnemers een leerzame en leuke dag hebben mogen hebben. De excursie is één van onze vele
activiteiten, u kunt uiteraard in het najaar onze lezingen ook weer bezoeken.

Eén van onze functie is ook die van vraagbaak; wij krijgen veel vragen, zowel van particulieren als van
bedrijven. Dit loopt uitéén van een vraag van iemand die onderzoek doet naar zijn voorfamilie tot een
vraag van een bedrijf dat een omgevingsonderzoek doet voor bijvoorbeeld nieuwbouw. Wij beantwoor-
den deze vragen wanneer we kunnen of spelen ze door. Ook belanden ze op onze site, en op deze manier
kunt u ons, als misschien wel erg deskundig lid, ook ondersteunen. Via de site kunt u ons helpen deze
vragen te beantwoorden. at betreft onze site blijven we in ontwikkeling en onderzoeken wij hoe deze
u meer informatie kan gaan bieden of de weg hiernaar toe kan wijzen.

Daarnaast wordt er ook ge raagd om beeldmateriaal. Beeldmateriaal in ons archief is zo veel mogelijk
gedigitaliseerd en regelmatig kunnen wij mensen aan een oude foto helpen.

Wij zien u graag op één van onze activiteiten.

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter

Erfgoed Rheden
De Gemeente Rheden heeft een concept erfgoednota geschreven voor de periode 2012-2016. De website http://
www.erfgoedrheden.nl/bood de mogelijkheid om mee te denken over hoe we het waardevolle erfgoed in onze ge-
meente kunnen behouden voor toekomstige generaties.
De afgelopen maanden kon iedereen mee discussiëren aan de hand van dilemma S, en konden vragen worden be-
antwoord. Deze website blijft voorlopig bestaan. De nota is te lezen op http://www.erfgoedrheden.nl/erfgoednota-
levend- verleden--concept/

http://www.erfgoedrheden.nl/bood
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