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Eind 1979 kochten
Frans Wellink en zijn
vrouw het landgoed
De Kruishorst aan de
Brinkweg te Worth-
Rheden. Zijn liefde
voor het landgoed en
de historie was de
aanleiding voor het
artikel over de Brink-
weg, die voor een deel
door het landgoed
loopt van de Arnhem-
sestraatweg tot aan
de Laak.

De Brinkweg te
Worth-Rheden

Een oude weg met een zeer rijk verleden
Dit verwacht men niet, indien men dit smalle, onaan-

zienlijke en doodlopende, maar oh zo nostalgisch achterafweg-
getje in ogenschouw neemt. Sinds het bestaan van De Oud-
heidkundige Kring is er al het een en ander gepubliceerd over
deze weg onder meer door de heren H. Kerkkamp en A. Kolk-
man in Ambt & Heerlijkheid. Desondanks is dit rijke verleden
bij weinigen bekend, dus werd het tijd om deze oude en haast
vergeten tijden weer eens te beschrijven. Hier volgt een bloem-
lezing uit hun en mijn bevindingen.

Ontstaan van de Brinkweg
In Worth-Rheden bepaalde de hoogwaterlijn van de

IJssel de plek waar boerderijen gebouwd konden worden. Een
vorkje prikken met de voeten in het water trok toen ook al
niemand aan. Men bouwde de boerderijen dus ruim boven de
hoogwaterlijn. De 12 hofsteden en het landgoed de Kruishorst
lagen daarom allen aan de noordzijde van deze weg.

Frans Wellink

Zo ontstond de buurtschap met de naam Worth-Rheden.
Wort, wurt, woerd was de naam voor hoog oeverland
of hoogte waarop zich gebouwen bevinden welke daar-
door tegen het water beschermd zijn, althans volgens de
geschiedschrijver heer S. Reynders in zijn boekje over
Worth-Rheden 1928. Volgens ons A & H nummer 150,
betekent het: laaggelegen, omdijkt stuk grond.
Hoe het ook zij, net als de waarheid, ligt de Brinkweg er
precies tussenin. Exact op de scheiding tussen het hoog-
ste nat en het laagste droog, ± 12,5 mtr. boven NAP.

Situering
De Brinkweg begon of eindigde, het is maar net

hoe je hem benadert, in oude tijden ongeveer tussen de
huidige afslag naar de snelweg en de Lentse Steeg. Nu is
het een grasveld met gazen hek er voor. De spoorlijn was
er toen uiteraard nog niet.



Later is, waarschijnlijk in verband met het stichten van een
tol iets ten westen van de Lentse Steeg het stukje weg van de
Lentse Steeg tot de Straatweg opgeheven. De Brinkweg werd
daarna verlegd in het verlengde van de Lentse Steeg. De weg
eindigde aan de oostzijde bij de IJssel. Het laatste stuk van de
weg was gelegen naast een dijkje,
Koepeldijk genaamd. Dit dijkje
diende er voor om bij hoogwater
van de IJssel via een overlaat het
water in de richting van de Laak
- oude benaming voor grens - te
dwingen. De Laak was een vroe-
gere rivierbedding van de IJssel.
Het water kwam via deze Laak,
ter hoogte van het toenmalige ha-
ventje weer in de IJssel, iets voor
het vroegere Veerhuis. Samen met
het pontje was dat een romantische
plek. Nu is er op deze plek weinig
romantisch meer te ontdekken,
tenzij men gek is op betonplaten.
De laag gelegen bewoningen in
het dorp Rheden werden door dit
dijkje voor wegspoelen behoed.

Kadastrale kaart stroomgebied
van de IJssel, 1832

...

Kaart N. Geelkerk, 1634

Dit dijkje is achter de
parkeerplaats naast het
woonwagenkampje nog
duidelijk waar te nemen .
Het verkeer in de vroeg-
ste tijden bewoog zich
meest langs de rivieren.
Reden om aan te nemen
dat de Brinkweg, tot aan
de Koepeldijk, toen de
doorgaande weg was.
Bij de hofstede De Brink
ging dit verkeer richting
het dorp Rheden en ver-
der richting Doesburg of
Zutphen.

Dat de Brinkweg met zijn toenmalige nederzettingen heel erg
oud moet zijn blijkt wel uit het volgende.
Waar de Oranjeweg eindigt, tussen de spoorlijn en de Arnhem-
sestraatweg, stond voorheen de villa "Voorheide." In het oos-
telijke tuingedeelte van deze villa (de tuinmuur is nog te zien,

kijkt u maar eens als u voor het
stoplicht staat te wachten), stootte
tuinlieden in 1924 tijdens grond-
werkzaamheden op een "oude
pot". Tuinbaas Dirk van Kooi liet
de werkzaamheden stoppen, hij
begreep dat dit iets buitengewoons
moest zijn. "Leiden" werd in ken-
nis gesteld en spoorslags kwamen
per spoor enkele archeologische
deskundigen de "oude pot" bekij-
ken en de omgeving van deze pot
onderzoeken. Er kwamen meer-
dere "potten" te voorschijn die bij
nader onderzoek urnen bleken te
zijn. Een zeldzame vondst uit de
prehistorie.

Fmgmelll uit kmut
N. C;",lk.,.,' 1637

Het bleek een grafveld te zijn van (Germaanse) stammen. De
urnen waren in een kring opgesteld. Dit alles op een steenworp
afstand van de Brinkweg. De doden werden in die tijd gecre-
meerd en hun resten in urnen op heilige plaatsen begraven.
Deze heilige plaatsen lagen niet in de bewoningsgebieden doch
wel in de buurt. Het ligt voor de hand dat dit grafveld resten
van inwoners van Worth-Rheden bevatten. De heer H. Kerk-
kamp beschreef in zijn boekje 'Rhedens Verleden' dat in 1960
verscheen, wat hij aan zijn geestesoog voorbij zag trekken bij
de gedachte aan dit grafveld:

Van die aarts-rhedenaren weten we overigens bitter
weinig. Ook de veldnamen, hoe ook vervormd, ver-
basterd en moeilijk verstaanbaar geworden, fluiste-
ren ervan. Zij gaven de eerste wegen hun loop. Twee-
duizend jaar geleden. Uit hun graven leren we iets van
hun leven. Op de Brinkweg nadert een rouwstoet.



Vervolgens mijmert Kerkkamp over de rouwstoet, .het weren
der geesten, de crematie, het vullen der urnen met as van bot-
ten en een sieraad. En over het bijzetten der urnen die met aarde
werden bedekt, besluit hij: We waren getuige van een crematie
tussen de Arnhemsestraat(weg) en Arnhemseweg.
In 1929 werd in de terreinen van landgoed de Kruishorst een
urn met daarin lijkverbrandingresten en een grafring gevon-
den. Ook op het terrein van het landgoed Rhederhof zijn in het
verleden urnen gevonden.

Klok van de kerk in
Rheden met de namen
van de Ambtsjonkers

hen vernoemd.

Naamgeving Brinkweg
Honderden jaren lang, tot ongeveer 80 jaar geleden

werd de Brinkweg in oude aktes en landkaarten aangeduid
als 'De Groenstraat' of 'Groenestraat'. Op een kaart van de

omgeving uit 1655 getekend door
I. Geelkerck (zoon van N. Geelkerck) is
deze naam al vermeld.(zie hier boven).
Het was een oude veldnaam, ontstaan
uit naamgeving door de bevolking. In
de Achterhoek en in de Liemers kwam
de aanduiding 'groenstraten' wel meer

Fragment kaart voor. Het duidde op plaatsen die voor-
N. Geelkerck uit zien waren van hekken, waar koeien
1659 met vermelding konden grazen.
Groene straat Lees voor andere namen dan Brink-
weg ook pagina 9 waar nog gesproken wordt over de Kerkweg
en Worth-Rhedenseweg. Om het niet te verwarrend te maken
gebruiken we verder de aanduiding Brinkweg.

In de Legger der Openbare Wegen
der Gemeente Rheden werd tot on-
geveer 1950 nog steeds een aantal
hekken vermeld. Eén op 592 meter
en één op 92 meter van de spoor-
overgang Lentse Steeg. De heer W.
Groenewoud Azn., boerende op de
Munnickhof, vertelde dat er in zijn
jeugd (1930) een afsluithek stond
bij de ingang van hun boerderij.

Later, toen het doorgaande
verkeer kortere wegen ging ge-
bruiken liet men de Brinkweg
voor wat hij was. Het werd van
lieverlede een nachtweide en
vluchtplaats bij hoogwater voor
het vee van de Markengenoten
met een slecht begaanbaar pad
in het midden. Op de kaart van
Mellewick uit 1766 (hiernaast
afgebeeld) kan men dit goed
zien. De weg is zeer nadrukke-
lijk in het midden getekend. Kaart van Mellewick 1766

In oude akten, 1407-1410, wordt 'ten goede te Brunck' vermeld
als zijnde 'tijnsplichtig.' Later wordt deze hofstede ook wel de
Baerschen Brink genoemd. De oudst bekende kaart van onze
omgeving is de kaart van landmeter en cartograaf N. Geel-
kerck uit 1634, door hem vervaardigd in opdracht van het "Sint
Catherinae Gasthuis' te Arnhem. Als Geelkerck goede zin had
verlevendigde hij zijn kaarten met hetgeen hij waarnam. Een
soldaat, een boerenkar, woningen, koeien, enz. Op deze kaart
staat de Brinkweg al aangegeven.

De Ambtsjonckers, de heersende klas-
se in de Middeleeuwen, huisden aan
de Brinkweg, op de Kruishorst en de
Brink. Als dank voor geld of verdien-
sten (of beiden) zijn hun namen gego-
ten in de kerkklokken van de Rheden-
se kerk. Tevens zijn een straat en een
plein, de Johan van Meeekerenstraat
en het Daem van Heerdtplein, naar

Jagers met hun lijnpaarden, voerlie-
den die de schepen met hun paarden
stroomopwaarts trokken over het zo-
genaamde jaagpad, maakten om hun
terugweg te verkorten, gebruik van de
Brinkweg.
Uit de boerrichterboeken der jaren
1840-1843 van de Worth-Rhedense
Mark blijkt dat de Markengenoten hier
niet van gediend waren. De reden was
dat de jagers regelmatig 'baldadighe-
den' pleegden, zij verontrustten het vee
en sloten de hekken niet goed. Om de



jagers de doorgang te verhinderen plaatste de Mark een extra
hekwerk in de Brinkweg. De jagers spanden op hun beurt een
proces aan tegen de Mark, welke zij verloren. Bij rechterlijke
uitspraak werd hun de doorgang over de Brinkweg verboden.

Maar eerst even terug naar het ontstaan van de naam Brinkweg.
In het begin de 20ste eeuw ging ook de Gemeente Rheden er toe
over, de straten in de buitengebieden een naam te geven. Voor
die tijd had elk huis of hoeve in de buitengebieden een letter
en een nummer. Aangezien 'de Groenstraat' of 'Groenestraat'
in Worth-Rheden verwarring gaf met de 'Groene straat' in het
dorp Rheden zelf, werd besloten de naam te wijzigen in Brink-
weg. Deze naam is uitstekend gekozen, omdat zij vernoemd is
naar de hofstede De Brink, die aan deze Groenestraat gelegen
heeft De weg was vroeger, zoals hiervoor beschreven immers
een brink, een overnachting- of wijkplaats bij hoogwater voor
vee.
De oorsprong van een brink was het aanwezig zijn van een
drenkplaats voor het vee. De meeste brinken lagen daarom
rond een drinkplaats voor het vee. Van lieverlee werden de be-
woningen van de veehoeders om deze plaatsen gebouwd. Het
werd vaak de kern van de uitdijende dorpen. In Worth-Rheden
was dit niet mogelijk vanwege de wisselende waterstand van de
rivier. 'Onze' brink was daarom langgerekt en had twee drink-
plaatsen. Eén ongeveer waar nu de kanovijver begint, achter de
parkeerplaats bij het huidige woonwagenkampje hier lag voor-
heen de hofstede De Brink en één welke later verder is uitge-
graven tot de huidige vijver gelegen in de bossen van landgoed
de Kruishorst. Beide drinkplaatsen zijn waarschijnlijk oude
overblijfselen van de vroegere rivierbedding van de IJssel.

Bij opkomend water moest het vee uitwijken naar de hoge en
droge gronden boven de hoogwaterlijn. Hiervoor had men dus
extra ruimte nodig. Dit is de oorzaak van de vroegere breedte
van de weg. Op de meeste stukken wel 15 meter. Op alle hier-
bij afgebeelde landkaarten is dit zeer goed waar te nemen. Het
vee dat overdag op de woeste gronden van de Worth-Rheder-
heide werd geweid, werd s'nachts ook op deze plaats opgestald.
Dit vee, in hoofdzaak schapen, 's nachts op de heide laten ver-
blijven was een riskante zaak, omdat er tot 1845 nog wolven
op de Veluwe voorkwamen. De laatste wolf in onze omgeving
is in dat jaar tijdens een streekdrijfjacht geschoten. Zijn/haar
vel heeft nog vele jaren bij Juffrouw C. Wurfbain, de vroegere

eigenaresse van landgoed Heuven, als haardkleedje gediend.
Bovendien lagen de herders 's nachts ook liever achter de war-
me wollen broek thuis, dan op de koude heide tesaam met de
leveranciers der grondstoffen dezer kledingstukken.

De Brinkweg eindigde bij de IJs-
sel waar een doorwaadbare plaats
was. Zoals we op de kaart van
N. Geelkerck zagen was daar een
'Reduyt', een wachtpost bemand met
soldaten die diende om de vijandige
Spanjaarden op de andere oever het
oversteken van de rivier te beletten.
De Reduyten waren een keten van posten die tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog - omstreeks 1600 - gebouwd waren langs de
noordkant van de IJssel. In geval van nood was de Brinkweg
de kortste aanvoerroute vanuit richting Arnhem. De Koepel-
dijk diende tevens als droge oversteek naar het Reduyt tijdens
opkomend of hoog water.
De vader van de heer W. Groenewoud Azn verhaalde hem dat
in het begin van de vorige eeuw Nederlandse militairen die op
manoeuvres waren, vanuit de heide oprukten en Worth Rhe-
den bezetten. Er werd bij de boeren overnacht en de volgende
dag moest de hele santenkraam de rivier doorwaden en werd
Lathum 'bezet'. Het was een spectaculair gezicht om de infan-
terie, de cavalerie met hun paarden en de kanonnen getrokken
door paarden, door de IJssel te zien gaan. Boeren uit Lathum
die hun koeien naar de veemarkt in Arnhem brachten, maakten
ook gebruik van deze doorwaadplaats.
Door het bouwen van kribben in de rivier en het plaatsen van de
stuwen bij Driel kan men de IJssel nu niet meer doorwaden.

De eigenaren van de Brinkweg
Zoals eerder vermeld was de gehele Brinkweg, bezit

van de Marken. De weg doorsneed het landgoed de Kruishorst.
De heer Ketjen wilde de weg kopen om zijn bezit aaneengeslo-
ten te krijgen. De Marken weigerden dit. De oorzaak lag echter
wat dieper.
De Marken hadden een geschil met de eigenaar van het land-
goed. Het geschil ging over het eigendom van 36.92.61 ha, on-
der andere betreffende een stuk heide op Herikhuizen en nog
enige grondstukken elders. Ja, u leest het goed, bijna 37 ha!



Bij de eerste metingen in 1822 ten behoeve van de eerste Ka-
dastrale kaart uit 1832 liet de toenmalige eigenaar van het
landgoed deze gronden op zijn naam zetten. De heer W.c.
Ketjen meende daarom ook dat deze gronden behoorden bij
het omstreeks 1830 door hem aangekochte landgoed de Kruis-
horst. En dat voor een notaris!
Omdat de heer Ketjen Sr een zeer belangrijk man was en zijn
zoon Ketjen Jr later voorzitter werd van de Marken, durfden de
Markengenoten van dit landjepik niet te veel ophef te maken.
Met 'Hooge Heeren' kon men in die tijd beter zoete broodjes
bakken dan kersen eten. Na het overlijden van de heer Ket-
jen Jr in 1894 en zijn schoonzoon Jonkheer Mr. den Tex in
1907, ook deze was een zeer belangrijk man, kregen de burgers
moed en spanden een geding aan tegen de dochter van Ketjen
Jr, douairière E. den Tex-Ketjen.
Na 85 jaar werden de Marken in het gelijk gesteld en werden
deze gronden bij notariële acte van 19juni 1915 aan hen toege-
wezen, als zijnde hun rechtmatig eigendom. Aan het eind van
het liedje moest de douairière 1.520 guldens op tafel leggen
ter genoegdoening. Het deel van de Brinkweg, ter grootte van
1ha, welk door landgoed de Kruishorst liep werd als troostprijs
aan de douairière toegewezen. De Munnickhof met de aan- en
overliggende weilanden behoorden toen toe aan dit landgoed.
Het haar toegewezen stuk Brinkweg liep van het begin van de
oprit naar de spoorwegovergang Lentse Steeg tot iets voorbij
de inrit van de Munnickhof over de volle breedte van 12-15
meter.

De Brinkweg is in 1935 openbaar gemaakt en omstreeks 1940
verhard als grindweg en in 1960 na het afsluiten van de over-
weg Lentse Steeg geasfalteerd. De weg bleef tot 1982 in het
bezit van het landgoed de Kruishorst. In 1982 is het gedeelte
van de Munnickhof, tot iets voorbij de inrit van de nieuw ge-
bouwde boerderij, overgegaan naar de Gemeente Rheden ten
behoeve van geplande woningbouw van 660 woningen. Het
gedeelte dat door de bossen van de Kruishorst loopt is in bezit
van het landgoed gebleven.
Deze woningbouw is verhinderd, zodat dit oude brinkdorp als
cultuurgoed behouden is gebleven.De boerderijen De Mun-
nickhof en het Uilennest zijn in 1982 afgebroken.

Tot 1940 was de Brinkweg een zeer slecht begaanbaar kar-
renspoor. Er lag een wandellfietspaadje ten noorden achter de
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Kaart H.A. de Man, 1804

eiken ten behoeve van de bewoners en schoolgaande kinde-
ren van de Vossenhuizen. Een stukje van dit fietspaadje is nog
vaag waarneembaar in het bos van de Kruishorst. De straatver-
lichting is door de Gemeente in 1983 aangelegd op verzoek van
enkele bewoners van de Vossenhuizen.
Adriaan Kolkman heeft zich (mede) bijzonder ingespannen om
de Brinkweg, met alles er omheen, te behouden en te behoeden
voor de omstreeks 1980 geplande woningbouw van 660 wonin-
gen op deze historische plek. Voor Adriaan Kolkman, vanaf
Brinkweg 36 nogmaals: hulde en dank voor de vele informatie
die het schrijven van dit artikel mogelijk gemaakt heeft!

Oude eiken
Opvallend langs de Brinkweg zijn de oude eiken. Voor-

heen stond er een dubbele rij eiken langs de Brinkweg van de
Lentse Steeg tot de Roggeweg, zie deel van kaart H. de Man
1804. Nu is er alleen nog een dubbele rij eiken in het gedeelte
van de Brinkweg dat gelegen is in het bos van landgoed de
Kruishorst.
Om er achter te
komen hoe oud
een boom is, moet
men de jaarringen
tellen, enigszins
moeilijk zolang de
boom nog groeit
en bloeit.
De mogelijkheid
tot het tellen van
ringen deed zich
voor, toen in 1994
tijdens een he-
vige storm een
van deze zware
oude eiken aan
de Brinkweg om-
waaide. Nu hij het
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loodje had gelegd konden, na het zagen, de jaarringen geteld
worden. Al tellend bleek de boom ongeveer 225 jaarringen te
hebben. De grote, oude eikenbomen langs de Brinkweg zijn nu
(2006) dus 235 jaar oud. Best oud als men bedenkt dat deze
bomen in het geboortejaar van Napoleon (1769) uit een eikeltje
zijn ontsproten.



De planter van deze eiken
Nu de leeftijd bekend is zou het ook wel aardig zijn om

er achter te komen wie de planter van deze eiken was. In het
archief van Adriaan Kolkman zit een uittreksel van de uitgave:
'De Bosbouw van het Entel in de tweede helft van de Acht-
tiende Eeuw'. Het Entel is een landgoed tussen Borculo en
Barchem.
Lodewijk Graaf van Bylandt,
geboren te Keken in 1718, kocht
dit landgoed in 1759. Hij was tot
dat moment zeeofficier. Uitge-
keken op het ruime sop met de
daarbij behorende woeste ba-
ren, gezeten bij zijn haardvuur
in het nieuw verworven bezit,
overwegende dat de smaak van
een goed glas wijn hem toch be-
ter beviel dan de zilte smaak der
wereldzeeën, peinsde hij wat hij
met zijn nieuwe bezit zou gaan
doen.
Hij besloot boomkweker te
worden. Hij liet op zijn nieuw
verworven bezit 100.000 eikels,
50.000 elzen en de nodige gro-
ve dennen, beuken, kastanjes,
haagdoorn, linden, enz. zaaien
en stekken. Met de jonge eiken,
stekken genaamd, beplantte hij
op het Entel achtereenvolgens:
de Grote Allee, de Zij Allee, de Hogenkamp Allee en het Oos-
terbroek Allee. Maar uit zo veel eikeltjes komen heel veel bo-
men, dus had hij zijn lanen al snel volgeplant. Daarna plantte
hij dus maar singels om de Schaapsweide en de Ingenhorst.
Vervolgens moesten zijn buren er aan geloven. Hij leverde
stekken aan de adellijke buurtgenoten ten behoeve van hun
laanbeplantingen. Hij moest wel van plan zijn om zeer oud te
worden, wilde hij van zijn rijk beplante alleeën kunnen genie-
ten. Immers: Boompje groot - Plantertje dood.

De Munnickhof was een boerderij die ten oosten' van de hui-
dige Munnickhof gelegen was. De Beemt was een boerderij
die gelegen was aan de noordzijde van de spoorbaan tegenover
de Vossenhuizen. Boerderij De Beemt brandde in 1913 af. De
verbinding tussen de beide boerderijen was de Brinkweg.

Onze Graaf wilde evenals te
Borculo, van de Brinkweg een
Allee maken. Maar hij was geen
eigenaar van de Brinkweg, deze
was bezit van de Worth-Rheder
Marken en als gemeenschappe-
lijke weide bij hen in gebruik.
Veeboeren houden niet zo van
bomen. Daarom zagen de Mar-
kengenoten niets in de plannen
van de Graaf om bomen op hun
weide te planten. Dan maar er
naast moet de Graaf gedacht
hebben.
Hij bracht de eigenaar van de
aanliggende gronden, H.J van
Schevickhaven, de toenma-
lige eigenaar van landgoed de
Kruishorst, het hoofd op hol
met zijn Allee-ideeën, net zoals
hij dat bij zijn buren in Borculo
gedaan had. Daarom werden de
bomen naast de grenzen van de

Brinkweg geplant. Hij liet de 500 enten vervoeren van het En-
tel naar zijn twee boerderijen te Worth-Rheden. Voor vracht,
tol en bruggelden moest hij 5 Guldens en 18 Stuivers betalen.
Hij berekende aan de eigenaar van de Kruishorst voor de stek-
ken 4 Guldens en 16 Stuivers. Samen met een sigaar voor de
koetsier kostten de stekken dus ruim 11 Guldens, zonder BTW
en franco huis. Eveneens liet hij een groot stuk weiland met
een dubbele rij bomen beplanten. En zo werd de Brinkweg
voorzien van een weiland met singel,zoals te zien is op kadas-
trale kaart uit 1832. In de dertiger jaren van de vorige eeuw is
dit weiland gebruikt als voetbalveld door v.v. Worth-Rheden.
Als 5 jarige stekken werden in 1774 de huidige eiken langs de
Brinkweg geplant.

Behalve zijn bezittingen rond Borculo, bezat de Graaf ook nog
twee boerderijen te Worth-Rheden. De Munnickhof en De
Beemt, zie kadastrale kaart van 1832.



In 1994 waaide er een om met 225 jaarringen binnen de bast.
Het klopt dus als een bus.
Lang heeft de Graaf niet van zijn allee en singel genoten, want
hij verkocht op 24 juli 1780 beide boerderijen aan de Brinkweg
aan Baron van Spaen van Biljoen. De Graaf overleed op 28
december 1792, hij was toen 74 jaar oud.

Het volgende heeft niets met de Brinkweg te maken, maar
wel met de oude bomen. Als er onverhoopt een boom op het
landgoed voor de bijl of motorzaag gaat, dan worden altijd de
jaarringen geteld. Zijn er op het zaagvlak dan bijvoorbeeld 170
jaarringen te zien dan blijkt dat mijnheer Ketjen deze boom
heeft laten planten, vlak nadat hij
het landgoed gekocht had.
Of zoals onlangs in het voorbos,
bij de spoorwegovergang, een zeer
oude eik geveld werd met 230 jaar-
ringen: verduld, hier heeft graaf
Lodewijk de hand in gehad.

Het was echter minder leuk toen
bij het verzagen van deze boom
blauwe vlekken in het
hout ontwaard werden,
die meestal duiden op
ijzer in het hout. Het
looizuur van een eik
heeft een etsende wer-
king op ijzer, dit ver-
oorzaakt deze blauwe
kleur.
Toen de jaarringen
van buiten naar binnen geteld waren, ± 55 stuks, was het duide-
lijk dat er waarschijnlijk een stuk of scherf van een granaat of
bom in zat uit de Tweede Wereldoorlog. Na wat zoeken kwam
er een granaatsplinter te voorschijn van 4 x 4 cm. Later werden
er nog meer scherven gevonden in het hout. In andere bomen
zaten kogels van vliegtuigboordgeschut. Geen enkele houtza-
gerij wil dit soort hout op de zaagmachine hebben liggen en
zij zullen deze bomen dan ook niet kopen. In plaats vanf 1500
voor plankhout, bracht de boom nu f 300 op als brandhout.
Zo hadden we na 56 jaar nog oorlogsschade. Enfin, 'beter en-
kele splinters op de hand, dan één in het lijf.'

Veel bomen die ouder zijn dan 230 jaar zijn er in onze omge-
ving niet te vinden, daar er in het jaar 1795 grote ordeloosheid
heerste tengevolge van moordende en plunderende vreemde
troepen. De chique was gevlucht naar veiliger oorden en de
boeren zaten met hun vee ver weg op de heide. Toezicht was
er niet. Overal werd gerief- en brandhout gestolen. Gelukkig
waren de eikjes aan de Brinkweg nog te klein om verlichting
in de nood te brengen.

Langs de Roggeweg staat een zeer grote oude eik, hij wordt
geschat op 300 tot 350 jaar oud, er zijn 5 mensen nodig om
hem te ontspannen. Deze eik is toen de dans ontsprongen.
In deze onrustige tijd, eind 1800, had een eenvoudige daglo-
ner zijn bewoning, genaamd Het Klooster, naast deze boom.

Hij bezat weinig, hoefde
dus niet bang te zijn voor
plundering en waarom zou
moeten vluchten? 'Zijn' eik
liet hij niet gappen.

In februari 1945 waren de
bomen langs de Brinkweg
wél groot genoeg om tot
brandhout te dienen, de
toenmalige boer van de
Munnickhof hakte een van

deze eiken aan de Brinkweg om. Hij werd door de rent-
meester van het landgoed de Kruishorst de eigenaar van de
Brinkweg betrapt en in een snelrechtprocedure binnen 2
dagen door de rechtbank te Arnhem veroordeeld tot het be-
talen vanf750. Een formidabele hoge boete voor die tijd.

De boom moest teruggegeven worden aan de eigenaar. De
boom is nooit aangekomen op het landgoed. De rentmeester
heeft er waarschijnlijk zijn kachel van gestookt in de laatste
maanden van de oorlog.

Vermeldenswaard is nog dat eind december 2001 een van de
oude eiken gekapt is aan het oostelijke stuk van de Lentse
Steeg, u zult het geloven of niet maar ook deze eik had 230
jaarringen. Verduld, ook hier had graaf Lodewijk de eiken ge-
leverd.



Aanbouwen
Boeren die veel landhonger hadden en hebben, nu komt

dit ook nog voor, en hun land langs een weg hadden, ploegden
telkens een stukje van de berm en desnoods van de weg bij hun
grond. Aanbouwen noemde men dit. Bouwen betekende in die
dagen: ploegen, land bewerken, een bouwman was een boer,
een bouwplaats of bouwhoeve was een boerderij en bouwland
was een akker.
Tengevolge van deze manier van landjepik
werd oe weg zodoende steeds smaller. De
wegen waren toen verhard met steenslag en
grind. Door deze handelingen werd de weg zó
smal, dat de gebruikers van de weg elkaar niet
meer konden passeren. Zo geschiedde het ook
te Worth-Rheden. Daarom haalden een aantal
bewoners van Worth-Rheden in 1884 de plaat-
selijke schrijver van stal en lieten hem een ver-
zoekschrift samenstellen, gericht aan B en W
van de gemeente Rheden om de oorspronke-
lijke breedte van de weg weer te herstellen.

Aan de Heeren Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Rheden.

Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteek-
enden, allen inwoners van de buurtschap Word-Rheden.
Dat de weg genaamd de Kerkweg(nu het stukje Brinkweg
naar de Oranjeweg) loopende van de Word-Rheder Gemeente
weide (Brinkweg), bij de bouwhoeve bewoond door Frederiks,
naar de kom van het dorp Rheden en zich op kleinen afstand
daarvóór vereenigende met den grindweg van Word-Rheden
naar Rheden, door aanbouwen der nevenliggende eigenaren
of gebuikers zoo smal is geworden dat het gebruik van den weg
daardoor zeer wordt bemoeielijkt en het elkander voorbijrij-
den met breede vrachten eene onmogelijkheid is geworden.
Reden waarom Req. met vorigen eerbied verzoeken dat het
U moge behaagen een onderzoek naar de staat van dien weg
in te stellen en het noodige te willen bevorderen dat die tot
zijn vorige breedte worde terug gebracht en met scheidspalen
voorzien. F. Welk doende
J .Evers, B. Teunissen, H.J. Groenewoud, J. Harmsen,
G. Frederics, WC.Ketjen, B. Oosterink, W Groenewoud,
D. Master, A. Brantsen?, J.W Moll, Kip.

Aan het smeekschrift werd gehoor gegeven en de weg werd
weer in de oorspronkelijke breedte hersteld. De aanbouwer
was niet te achterhalen, waarschijnlijk een boer uit Rheden.
Het moet wel een hele harde geweest zijn, dat hij ieder het
leven zuur maakte om een stukje grond. De Kerkweg, later
Worth-Rhedenseweg, nu Brinkweg, is op de kaart uit 1832 ook

kerkweg 'aanbouwing'

al zeer smal. In het jaar 2001 is hij nog steeds smal, hopelijk
blijft hij het nog heel lang.

Overweg Lentse Steeg
De overweg bij de Lentsche Steeg was vroeger een nor-

male spoorovergang. Hij was bestemd voor alle verkeer, zei het
met een snelheidsbeperking van 20 km/uur. Sneller zou ook
niet kunnen door de onmogelijke oprit.
Men kon door de geringe breedte van de stijgende oprit niet
vierkant voor de overweg komen en naderende treinen waren
zeer moeilijk zien. Er zijn hier dan ook verschillende ernstige
ongelukken gebeurd, waarvan enkele met dodelijke afloop.

Omstreeks 1957 is een drie-jarig kind woonachtig in de Vos-
senhuizen, dat even aan de aandacht van de ouders was ont-
snapt, door de trein gegrepen en is dodelijk verongelukt.
Omstreeks 1960 is een wagen van expediteur Silfhout, die
de draai niet kon halen, met een wiel naast de overweg tus-
sen de rails gekomen en zat muurvast. De chauffeur probeerde
verwoed om zijn wagen tussen de rails uit te krijgen en had de



aanstormende trein niet in de gaten. Willem Groenewoud Azn,
die aan de andere kant van de overweg stond te wachten had de
aankomende trein wel in de gaten. Hij vloog naar de wagen en
sleurde de chauffeur uit zijn cabine. De chauffeur en de machi-
nist brachten het er levend van af.
De vrachtwagen was aan gruzels
en de trein zwaar beschadigd.

In juli 1961 is er een vreselijk on-
geluk gebeurd. De heer G. Hille-
brink, die melkman H. Liet op die
zaterdag met zijn eigen auto met
melk bezorgen hielp, reed de onbewaakte spoorwegovergang
op zonder dat hij de sneltrein uit Zutphen bemerkte. Hij en
Bertie van der Kracht, een schooljongen die ook behulpzaam
was met het bezorgen en die met hem mee mocht rijden, von-
den beiden de dood op de overweg.

Na dit ongeluk is de overweg gesloten voor het gemotoriseerde
verkeer en alleen nog te passeren door fietsers en wandelaars.
Vooral in de zomer, als de Velpse lieverdjes naar het zwem-
bad in Rheden trekken, ontstaan er dikwijls gevaarlijke situa-
ties door hun jeugdige zorgloosheid en onbekendheid met een
onbewaakte overweg. Bovendien zijn er elk jaar wel een paar
mafkezen bij, die hun moed moeten tonen door zo lang moge-
lijk op de spoorbaan te blijven staan als er een trein nadert, de
machinist natuurlijk een hevige schrik bezorgend. De machi-
nisten gebruiken bij zo'n gevaarlijke situatie dan hun mist- en
waarschuwingshoorn, waarbij wij als bewoners van de Kruis-
horst en Vossenhuizen weer de schrik in de knieën gejaagd
wordt.
Ten gevolge hiervan werd de overweg in de zomermaanden
van 1989 afgesloten. Althans dat was de bedoeling. De afsluit-
planken lagen binnen een dag in de spoorsloot. Voor de bewo-
ners van Vossenhuizen was er een hekje met een slot gemaakt,
iedere aanwonende had een sleutel. Er werd ten lange leste een
ware tankval van gemaakt met aan elkaar gelaste spoorstaven.
Ook deze waren maar een kort leven beschoren. Nog steeds is
het geduvel op deze overweg.

In 1999 werden er 's nachts door dronken jongelui een stel be-
tonstenen op de rails gelegd. Einde 2001 een fiets. Het is geluk-
kig allemaal goed afgelopen. In Januari 2004 is een 16 jarige

jongen met zijn bromfiets geschampt door de trein. Hij bracht
het er levend vanaf maar wel zwaargewond.
Al jaren zijn de N.S. en de Gemeente Rheden aan het vergade-
ren over het totaal afsluiten van de 2 spoorovergangen op het

terrein van landgoed de Kruishorst en de
spoorovergang van de Lentse Steeg. De
buurtbewoners protesteren begrijpelijk
heftig tegen deze opheffing. Voor het ge-
motoriseerde verkeer zou een parallelweg

langs het spoortalud van de spoorovergang Lentse Steeg naar
de Oranjeweg aangelegd moeten worden.
Wandelaars en fietsers kunnen dan ongehinderd van dit ge-
deelte van de Brinkweg gebruik maken. Door het feit dat 'onze'
spoorlijn gaat fungeren als Noordtak van de Betuwelijn is de
afsluitingsprocedure in sneller vaarwater terecht gekomen.

Schaatsen
Wanneer de IJssel in de winter buiten zijn oevers trad

en er een hevige vorstperiode volgde, dan bevroor het water in
de uiterwaarden. Het waterpeil bleef niet constant en als het
water zakte, dan bleef het ijs deels op de weidepalen staan, het
overige ijs zakte iets naar beneden. Dit veroorzaakte een gol-
vende ijsvloer, hoewel niet ideaal, was het leuk om te schaatsen
over deze heuvels.
In de strenge winter van ik meen 1957 bonden wij de schaatsen
onder op de Brinkweg voor de Munnickhof en schaatsten naar
Biljoen en terug.

De boeren waren niet blij met dit ijs, want door het gewicht
van het ijs werden de weidepalen in de natte, zachte grond ge-
duwd en braken de prikkeldraden aan honderden stukken. In
het voorjaar moesten alle palen weer opgetrokken worden en
het prikkeldraad vernieuwd.



Oorlogstijd
In 1944 werden achter Zutphen V-I", dat waren laag-

vliegende raketten, afgevuurd door de Duitsers richting haven
Antwerpen. Het was een nieuw Duits wapen, maar zij waren
zeer onnauwkeurig en onbetrouwbaar. Er viel er onderweg
nog wel eens een naar beneden. Achter de Posbank vielen er
meerdere neer, ook langs de Brinkweg viel er een, tegenover
de Hazenberg, daar waar nu een houten ponystal staat. Deze
veroorzaakte veel schade aan boerderijen en huizen en tot ver
in de omtrek glasschade en schade aan de daken.

In het najaar 1944 kwam een squadron Engelse jachtvliegtui-
gen door verkeerde navigatie tengevolge van sneeuwval zonder
brandstof te zitten. Het hele squadron landde in de omgeving,
één vliegtuig kwam neer op de plaats waar nu een nieuwe
boerderij staat. Groenewoud Sr. was in de weilanden achter
de Kruishorst aan het stropen met een jachtgeweer en schrok
zich helemaal suf toen hij het vliegtuig op zich af zag komen.
Hij gooide zijn geweer in de vijver en liep zo hard hij kon naar
huis. De Canadese piloot bracht het er levend van af. De Duitse
soldaten die het vliegtuig moesten bewaken waren ingekwar-
tierd in de Munnickhof.

Op een avond drong een burger de boerderij binnen en schoot
een Duitser dood, iedereen in grote paniek achterlatend. Later
zijn op Beekhuizen enkele burgers gefusilleerd als vergelding
voor deze aanslag. Een monument herinnert hier nog aan. De
Duitsers haalden uit de neergestorte vliegtuigen eerst alles wat
voor hen belangrijk was of tegen hen gebruikt kon worden,
zoals papieren, vluchtroutes en opdrachten, coderinginstru-
menten, boordgeschut en munitie. Het gelande vliegtuig trok
uiteraard ook veel belangstelling van de omwonenden, vooral
toen het niet meer bewaakt werd. Een paar jongens uit Rheden
vonden enkele 20 mm patronen van de boordmitrailleurs in
de wei, die door de klap uit het vliegtuig geslingerd waren.
Om te kijken of ze het nog deden, stookten ze bij hun huis een
vuurtje in een oud kacheltje en gooiden er zo'n patroon in. Hij
deed het, een geweldige klap was het gevolg en de kogel vloog
dwars door de kachel en het houten raamkozijn van het huis,
onder het bed door van hun bedlegerige oude opoe en bleef in
de muur steken, zonder verder onheil aan te richten. De overige
patronen hebben ze maar niet meer geprobeerd.

Een andere Worth-Rhedenaar zoog de laatste paar liter ben-
zine met een slangetje uit de tanks en ruilde deze benzine voor
lampolie bij garage Zeilmaker.
Herman Arends vond een stuk van de propeller, die afgebro-
ken was tijdens de landing. Die waren bij dit type vliegtuig
toen nog van hout, een enkele ziet men nog wel eens met een
klokje erin aan de muur hangen. Deze houten propellers waren
gemaakt van zeer sterk, taai hout, welke gelijk triplex onder
druk gelijmd waren en daarna gemodelleerd.

Herman maakte van het stuk pro-
peller een handvat voor zijn zaag.
Hij vertelde dat het een zeer snelle
zaag was, hij vloog door het hout-
Het staartwieltje nam Herman ook
maar mee, het was van zeer goede
kwaliteit want het heeft hem nog
tientallen jaren als wiel voor zijn
kruiwagen gediend.

Het plexiglas van de koepel was ook zeer geliefd. Er werden
met een figuurzaag allerlei figuurtjes uit gezaagd, die de vrou-
wen en meisjes toen om hun hals droegen.
Een lekke aluminium benzinetank is door de Rhedense jeugd
nog jaren als vlot gebruikt, ze konden er net de Laak mee over
komen, voordat hij volgelopen was en dreigde te zinken.

Er zijn nog enkele beschietingen met granaten geweest en er
zijn wat afzwaaiers van de strijd om Arnhem in onze omgeving
terechtgekomen. In het bos van de Kruishorst grenzend aan de
Straatweg zijn door de Duitsers landmijnen gelegd. De treinen
werden namelijk nogal eens onder vuur genomen door gealli-
eerde vliegtuigen. Deze beschietingen hebben in de omgeving
van de Brinkweg weinig schade aangericht bij de bewoners. Af
en toe blijkt er nog wel eens een kogel in een boom te zitten.

Aan de Brinkweg, woonde een oud vrouwtje die met een hand-
kar petroleum van de oliemaatschappij De Automaat uitventte
in vierkante schenkblikken met tuit. Uiteraard verkocht ze ook
'peterolie' aan huis. Als de buurtgenoten het spul kwamen ha-
len, werd dat met een kannetje afgetapt uit het grote vat en
overgegoten in het blik van de haler. Zij bibberde nogal, zodat



er een beetje olie in de lekbak gemorst werd. Opvallend was
dat zij volgens de verhalen alleen bibberde als ze de olie over
moest gieten in de kan van de klanten.

Vossenhuizen
Het westelijke eind

van de Brinkweg is een
doodlopend stuk weg.
Hier-aan staan 8 wonin-
gen. Twee blokken van
twee en een blok van vier Brinkweg 5, woning van het
woningen met een pomp petroleum-vrouwtje
voor de middelste woning.
Deze acht woningen zijn in 1911 gebouwd door de eigenaar
van steenfabriek Vos, dat nu industrieterrein de Groot is, ten
behoeve van de arbeiders. De woningen waren vooral bedoeld
voor de arbeiders die belangrijk waren in het productieproces,
zoals stokers en voorlieden. Deze arbeiders liepen langs een
paadje door de weilanden naar de steenfabriek. Bij hoog wa-
ter moest men met een roeiboot naar de fabriek. Degene die
gewoon waren des middags de warme hap te genieten, lieten
deze door hun vrouwen brengen. Een en ander keurig verpakt
in een geruite doek. De arbeiders uit het dorp Rheden kwamen
langs het jaagpad langs de IJssel naar deze steenfabriek.

Boerderijen en boeren
Het was tot aan 1955 goed boeren aan de Brinkweg.

Er waren welvarende boeren en keuterboertjes. Allen redden
zich op hun manier. Van de oorspronkelijke 12 boerderijen zijn
er nu nog enkele over. Copsvogelgoed is de boerderij aan de
Roggeweg nr 1 en De Hazenberg is nr 24-26. De fraai ge-
restaureerde boerderij was Bergzicht nr 28-28a, nu De Brink
genoemd. De huidige Munnickhof nr 32 is een vroegere schuur
van de oorspronkelijke Munnickhof. In de dertiger jaren van
de vorige eeuw is er een woonhuis dwars voor gebouwd. De
rest van de 12 oorspronkelijke boerderijen zijn verdwenen.

De afgebeelde bladzijden uit een verzekeringsboekje van 1938
laat de verzekerde bezittingen zien van de heer H. Groene-
woud, boerende als pachter op de oorspronkelijke Munnickhof.
De boerderij werd in 1938 door hem aangekocht van landgoed
de Kruishorst. Hij was de oom van de heer W. Groenewoud
Azn., in die tijd een "grote" boer.

De levende have bedroeg van klein tot groot 56 runderen, 10
paarden, 20 varkens en 60 kippen. Na de oogst bedroeg de
voorraad gedorst en ongedorst graan een waarde vanf 1.500,
100 mud aardappelen een waarde van f 200 en 80.000 pond
hooi een waarde vanf 1.200.
Aangezien het koetshuis van de Kruishorst niet meer in ge-
bruik was, mocht Groenewoud zijn aardappels en ongedorste
granen daar opslaan.



1947, W. Groenewoud Azn
ploegend met zijn trouwe paarden

Zij waren in die tijden moderne boeren.
Er werd al gewerkt met maaimachines, uiteraard door paarden
getrokken, en een drijfwerk op de deel, aangedreven door een
5 PK electromotor. Met dit drijfwerk werden de wanderrnolen,
de voederbietenmolen, de karnmachine, enz. aangedreven via
grote houten schijven en lange lederen riemen. Voorheen werd
dit drijfwerk aangedreven door een rosmolen.
Er was voor moeder de vrouw zelfs een electrische waschma-
chine. De overige werkzaamheden zoals melken, hooien en
wat dies meer des boer zij, waren allen nog edel handwerk Dit
betekende heel hard werken voor het hele gezin.
Ja, ja, "arbeid adelt", zoals men in die tijd zei.
Met als antwoord hierop: "maar de adel arbeidt niet".

Na 1955 begon het verval. De klad kwam er in voor onze boe-
ren, tengevolge van de algehele mechanisatie, het gebruik van
bestrijdingsmiddelen, moderne landbouw- en veeteelt metho-
den gestimuleerd door het Mansholtplan. Men moest groter
worden, maar echte expansie zat er hier in Worth-Rheden
niet in. Mede door de oprukkende woningbouw gingen veel
landbouwgronden verloren en door de kanalisatie van de IJssel
konden de boeren die voorheen hun gronden in het Rhederlaag
hadden, deze niet meer bereiken.

Voor een brug over de IJssel naar de Laak was geen geld,
meende de overheid. Wél voor een kabelbaan ten behoeve van
kleitransport over de IJssel naar steenfabriek De Groot. De
steenfabriek gaf na 6 jaar de geest en de kabelbaan werd weer
afgebroken. Van het geld dat besteed werd aan deze kabelbaan
en hierbij opgeteld de subsidie aan het pontje van Rheden

Schets van de rosmolen boerderij De Brink
Dragende merries liepen rechtsom

over vele jaren had een brug gebouwd kunnen worden met vele
voordelen:
* het kleitransport had per as kunnen plaats vinden.
* de boeren hadden hun land kunnen bereiken.
* de bewoners van ons dorp zouden zonder veel moeite

bij het watersportgebied kunnen komen.
* de gasten van de campings aan de overzijde zouden

bij de Rhedense middenstand winkelen.
Het getuigt van weinig visie van onze toenmalige gemeentebe-
stuurders, dat zij niet meer drang op de overheid hebben uitge-
oefend voor het tot stand komen van een brugverbinding.

Maar goed, we blijven nog even bij onze agrariërs.
Het 'Verslag van de toestand der Gemeente Rheden over het
jaar 1952', op de volgende pagina, laat de opbrengsten zien
per ha. Dit verslag laat zien hoe belangrijk de landbouw toen
in onze gemeente was.

Er wordt nu al jaren geen gewag meer gemaakt in de gemeen-
teverslagen over landbouwopbrengsten. De landbouw is niet
meer belangrijk in onze gemeente. Meer, meer, en nog eens
meer opbrengst per ha. Met minder moeite, maar ook met
minder guldens per kilo product. Voor het graan ontvangen de
boeren nu bijvoorbeeld 50 % minder dan 50 jaar geleden. Een
ei kost nog evenveel als toen. De kostprijs van f 0,15 per kg
voor aardappelen en uien wordt amper gehaald.



HOOFDSTUK X.

LANDBOUW. HANDEL EU IIIJVERHEID.

Lnndbou'IJ.

Overzioht van do gemiddelde opbrongst por H.A.
van diveroo lnndbou'lJgownsoonin 1952.
Wintortnrwo ,600 Kg.
Boggo 2800 "
Wintorgcrst ~300 ••
Zomergorat ,000 "
JIDvor 2800 "
Korrollllllio 4500 "
!.Iengn'llo van grnnen :sOOO "
Gr,;,eneor>rtcJ\ 2000 11

Oliovlna, lijnznod . 1500 11

COfUlumptio- en voodernlU'dnppelon 2;000 "
Su1kerbhten 41000 "
Voodorbioten, !1l3Jlgolworteln 66000 "
C1chorêi (nntto lfortd) 26000 "
Stoppolknol1o.n 22000 "
KIBver (10 llnado) 1,500 ••
Lucorno (lo onede) 4500 "
Luo rno (20 t;nodo) }500 «
Kunsbeiden (le snode) 4600 ••
Rooi (h srledo) vnn blijvend grnGlull'l 4~00 ". /

Vormold diont te worden dat do gomecnto Rhedon helans
behoort tot die, wnr~1n de aardappelmoeheidhet storkst
optroodt. Bij beschikking vntldo Minister vnn Landbouw,
Vi8soriJ en VoodoolveQrzten1ng d.d. 16 Septombor 1952 ~erd
eon 80bied vnn ~ 25 H.A. binnon de gemoonte (hoofdzake-
lijk in do omgeving van Dioron) voor nnrdnppolteolt verbo-
olln.

Bladzijde 43 uit het verslag van De toestand
der gemeente Rheden over het jaar 1952

Ook de hogere eisen en strengere voorschriften van de overheid maakt
het boeren haast onmogelijk. Door deze ontwikkelingen zagen de boe-
ren het niet meer zitten en beëindigden zij hun bedrijf, emigreerden of
vestigden zich elders. De zonen volgden hun vader niet meer als boer
op en zochten hun heil in andere beroepen. De boerderijen werden
verwaarloosd en ten slotte afgebroken. Nu is nog één boer over aan
de Brinkweg. Hoe lang loont het nog om 50 koeien te melken? Indien
deze boer er onverhoopt mee op moet houden, dan komen we weer
terug waar we met ons verhaal begonnen.
Terug in de oertijd.
Wilde(!) koeien en paarden uit Schotland en IJsland bevolken dan weer
onze uiterwaarden, gelijk nu al in onze oudste weidegebieden: de hei.
Hopelijk komt het niet zo ver.

Opbrengsten in het jaar 2001
per HA. in kg.

Landelijke cijfers
'de Boerderij"
nr.52 - 2001

Tarwe 8.500
Rogge 6.000
Gerst 6.500
Haver 5.800
Doperwten 6.700
Vlas 3.200
Aardappel 40.000
Suikerbiet 54.000
Voederbiet 150.000
Cichorei 40.000
Knollen uit de tijd
Luzerne 15.500
Gras tot 6 snede's
Hooi(zaad) 7.500

Aardappelmoeheid komt
niet meer voor door strenge
controle op vruchtwisseling
en spuiten met gewas-be-
schermingsmiddelen.

Foto 1941
Koetsierswoning,
stallen en rijtuig-
berging.
Op de voorgrond
de Brinkweg.

Dit is geschreven in
het jaar 2001. Nu
schrijven wij 2006
en het is inderdaad
al zover. De laatste
boer is geëmigreerd
naar Canada en er
grazen runderen uit
de Schotse Hoog-
landen in de Worth-
Rhedense weiden.



Rest nog het landgoed de
Kruishorst te beschrijven.
De beschrijving is zeer
summier, een uitvoerige
beschrijving is meer op zijn
plaats.
Het landgoed wordt al ge-
noemd in de 16de eeuwen
was genaamd Jr. Mekerens
Goedje en het was er één
in een keten van landgoe-
deren / buitenplaatsen aan
de Zuid-Veluwezoom. Van-
uit Velp beginnende zijn of
waren dat: Overhagen, Bil-
joen, Rhederhof, de Brink,
de Scherpenhof, Heuven, de
Valkenberg, Rhederoord en
Middachten.

De Kruishorst bestond uit een hoofdgebouw, met ten oosten een Oranjerie met tuinmanswoning, een
hof met druivenkas, broeibakken en ten westen een koetsierswoning met paardenstallen en ruimte
voor rijtuigen. Door de bewoners werd geen gebruik gemaakt van de Brinkweg, sinds mensenheu-
genis werd de lange oprijlaan naar de Arnhemsestraatweg gebruikt.

Foto 1920, Achterzijde de Kruishorst

Voorheen behoorden tot het landgoed: de boerderij De Munnickhof, hotel De Roskam, landgoed
Snippendaal, de aansluitende heide nu onder meer de begraafplaats, veel weiden en akkers in de
richting de IJssel, samen ongeveer 150 ha. Het landgoed beslaat nu nog maar 12 ha. De vorige woon-
stede is in 1950 afgebroken. De huidige woning is gebouwd in 1951 en 1953. De koetsierwoning en
de bijgebouwen zijn in 1947 afgebrand. De Oranjerie met tuinmanswoning is in 1982 verkocht en
behoort niet meer tot het landgoed

Worth-Rheden * december 2001 * herzien maart 2006

* Geraadpleegde Bronnen:
* Adr. Kolkman, archief
* A. Vis, archief
* F. Wellink, archief
* Gemeente Rheden, archief
* Rijksarchief Arnhem.
*W. Groenewoud Azn, zijn geheugen.
*H. Kerkkamp: Rhedens verleden 1960.
*Mr. G.B. Leppink: Van Geelkercks Kaartboek landerijen
St. Catharina Gasthuis Arnhem 1988.

* S. Reynders: Rheden en Rosendaal in de loop der eeuwen 1928.

* Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Rheden.
* Dorpskerk Rheden - Levend monument 1983.
*Mededelingen Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
nummers 68, 69, 72 en 80.

* Ambt & Heerlijkheid, nummers 88, 90, 98, 142, 143 en 150.
* Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal:
Korte Geschiedenis van Rheden en Rozendaal 1975.

* Kaartenboek t.b.v. Defensie H.A.de Man 1804.
* Uitgave: Bosbouw op het Entel.



Het voormalige gebouw van de Sociëteit
aan de Hoofdstraat te Velp, nu drogisterij Etos

In de achttiende eeuw bloeiden alom in Europa de koffiehuizen,
waar - in eerste instantie - de gezeten burgers in gezellig bijeen-
zijn verkeerden en waar zij niet uitsluitend koffie genoten. Zo ook
in onze Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Allengs begonnen ook eenvoudige burgers het koffiehuis te ont-
dekken. Dit leidde er toe dat de aanvankelijke groep bezoekers
- die bij voorkeur onder elkaar bijeenkwamen - naar een betere
gelegenheid ging omzien. Dit leidde tot het ontstaan en de op-
komst van de aldus genaamde sociëteiten.
Toen in 2005 de Doesburgse Sociëteit De Har-
monie haar tweede eeuwfeest herdacht kwam
van de hand van J.W. Petersen, stadsarchiva-
ris en lid van de betrokken sociëteit, een inte-
ressant boekwerk uit dat niet enkel de historie
van De Harmonie behandelt, maar ook ingaat
op de ontwikkeling van sociëteiten in Neder-

L_land in het algemeen, onder de aansprekende Bouwaanvraagteke
titel "In onschuldigen kout en ongedwongen ning vergroting met
gezelligheid". voorbouw, 1906

Ook in Velp ontstond en bloeide sindsdien zo'n instituut. Thans
komen nog ruim zestig oudere ingezetenen van de gemeenten
Rheden en Rozendaalop enkele dagen per week bijeen in de
bovenzaal van de Atlanta-flat, nabij het Velpse spoorstation. De
meeste van hen bekleedden leidende functies in het bedrijfsle-
ven of waren werkzaam op ander terrein.

De Vereniging De Sociëteit, zoals de naam luidt, werd koninklijk
goedgekeurd op 1 mei 1869, doch zij bestaat als Sociëteit reeds
sinds 6 november 1856.
De statuten vermelden onder meer dat het doel der vereniging
is "de bevordering van het gezellig verkeer tussen de leden" en
dat "leden der Vereniging zijn mannelijke meerderjarigen die na
ballotage als zodanig door het bestuur zijn toegelaten".Lezingen
zijn mede toegankelijk voor de dames der leden die ook aan ex-
cursies en het jaarlijkse diner en de nieuwjaarsreceptie kunnen
deelnemen. -



ANDERHALVE EEUW GEZELLIG VERKEER
Vereniging De Sociëteit gedenkt 150-jarig bestaan

Huib Bosland

De oudste gegevens aangaande de
geschiedenis van De Sociëteit gaan
terug tot het midden van de negen-
tiende eeuw. In zijn studie over de
historie van Rheden en Rozendaal,
die in 1928 in herdrukverscheen, ver-
meldt de auteur S. Reynders, oud-in-
specteur der posterijen en telegrafie:
In herberg De Zwaan met overtuin,
op de hoek van Stationsweg (nu Sta-
tionsstraat) en de Rijksweg (nu de
Zutphense straatweg) was van 1850
tot 1856 hier De Sociëteit.
Velps historicus H. Kerkkamp, die
wel de studie van Reynders noemt,
haalt in zijn "Historie van Velp en Ro-
zendaal" uit 1938 (in 1965 ongewij-
zigd herdrukt) deze vermelding van
Reynders niet aan en vermeldt daar-
entegendat De Sociëteit in het najaar
van 1856 is opgericht met 21 leden.

Na twee jaar van kennelijk provisorische huisvesting, men kwam
aldus Kerkkamp samen in het pand van de kamerbehanger Frik-
kers, werd het pand Hoofdstraat A 310 te Velp tegenover de Ro-
zendaalselaan gehuurd, dat in 1876 in eigendom van de Socië-
teit overging.

De vroege historie van de Sociëteit blijft helaas in het duister
doordat in de Tweede Wereldoorlog de Duitse bezetter alle
eigendommen, waaronder ook de meeste bescheiden, van de

Het huidige bestuur van de jubilerende Velpse Vereni-
ging De Sociëteit. vlnr: J.W. Palsenbarg, L.A. Koen,
A.J. Kappenburg, J.van Galen en R.A.J. van Delden

Vereniging confisqueerde. Notulenboeken van
vóór 1879 en van de perioden 1917 - 1921 en
1926 - 1947 zijn helaas niet meer aanwezig.
Het aanvankelijke sociëteitspand - waar thans
Etos is gevestigd - werd na de bevrijding verlaten
en de Sociëteit was sindsdien op diverse adres-
sen gehuisvest. Sedert 1994 komt zij in de eerder
genoemde bovenzaal van Atlanta bijeen. In dat
zelfde jaar werd door een der leden, ir. A. Wijers,
voor intern gebruik, een historisch overzicht betref-
fende de Vereniging uitgebracht.
Geconcentreerd op het jaar 1856, waarvan de
meeste gegevens bekend zijn, zal nu in novem-
ber 2006 door De Sociëteit, samen met de dames
der leden, het 150-jarig bestaan van de vereniging
feestelijk worden gevierd. Een waardige bekroning
van anderhalve eeuw gezellig verkeer.



Pomp op
Groenstraat- Veerweg Rheden

Als redactie van Ambt & Heerlijkheid ervaren we d
of foto's ontbreken of dat er niet voldoende
verduidelijken.We zoeken leden en niet leden die in
van dit soms zeer specifieke probleem. Het kan
over personen, of zoals in onder andere de rubriek
bijzonder plaatje uit een collectie. Het zou door ons
als lid/verzamelaar kunnen doen wanneer we ter
collectie zouden mogen gebruiken. Vaak geven ook
veel informatie over de situatie in vroeger tijden.
verzamelaars uit onze gemeentes tegen zonder
misschien ook aardig zijn dat, de in de historie van
loop der tijden aan bijzondere platen, briefkaarten of
om uw naam en telefoonnummer door te geven aan
van door ons gezochte plaatjes, zou dat een wel
Om u een idee te geven hoe breed het scala aan
het archief van de Oudheidkundige Kring en in mijn

Walter de Wit, Voorzitter Redactie, T



Slager H. Slik voor
zijn zaak, 1905

regelmatig voorkomt dat bij een artikel de plaatjes
zijn om het verhaal wat te verlevendigen of te

komende gevallen ons kunnen helpen met het oplossen
over een inmiddels niet meer bestaand huis maar ook

vragen Lezers antwoorden" in dit blad over een
gewaardeerd worden als wij een beroep op u

of verduidelijking een illustratie of foto uit uw
'smet op de achtergrond, huis, straat of locatie

briefkaartenbeurzen in den lande kom ik regelmatig .
te weten wie dat zijn. Het zou voor u als verzamelaar
gemeenten geïnteresseerde leden zien, wat u in de
s verzameld heeft. Als u de moeite zou willen nemen-

redactie en u aan te melden als eventuele leverancier
bijdrage zijn ons tijdschrift Ambt & Heerlijkheid.

is volgt hier een kleine impressie over hetgeen in
zit.

1931

Opening Natuurhistorisch Museum De Steeg, 1926
Bestuur en genodigden

J

n

Natuurhistorisch en Oudheidkundig Museum
te De Steeg 1926

7.
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Onderwijzer Sepmeijer en schoolhoofd
Lantermans, 1908



Graaf Otto IJ van Gelre zette hal-
verwege de I S" eeuw de broeders
van Duitse Orde onder druk om
de Hof in Dieren te verkopen. In
1270 slaagt hij erin een koopover-
eenkomst af te sluiten. De auteur
komt in dit artikel tot de conclusie
dat het een strategische aankoop
was, bedoeld om de landsheerlijke
positie van de graaf aan de IJssel te
verstevigen.
Aan de hand van de koopakte pas-
seren verschillende onderwerpen
de revue. Een daarvan is de aan-
wezigheid van een parochiekerk op
het terrein van de hof, daterend uit
een ver verleden tijd.

Een strategische aankoop
door Graaf Otto van Gelre

Frits Tesser

Kort voor zijn dood kocht Otto ITvan Gelre van de Duitse Orde de hof
te Dieren. De graaf stierf 10 januari 1271. Bijna 57 jaar was hij aan de
macht geweest. Gedurende die periode had hij zijn grafelijke positie
versterkt en veel bijgedragen aan de uitbreiding van het territoriale
graafschap. Hij stond bekend als diplomaat en tijdens zijn bestuur
kreeg een aanzienlijk aantal Gelderse plaatsen stadsrechten

De oorkonde, waarin de aankoop wordt bekend gemaakt, werd in
Nijmegen uitgevaardigd en draagt als datum 10 januari 1269. Dit is
althans het document waarover wij beschikken en dat te vinden is in
Lacoblet' s 'Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins' .1)

Klaus van Eickels verwijst in zijn werk 'Die Deutschordensballei
Koblenz' naar twee charters die samen hetzelfde weergeven als de
oorkonde bij Lacomblet, maar als datum 10 januari 1270 hebben.
De beide oorkonden zijn te vinden in het Historisches Archiv der
Stadt Köln." Waarschijnlijk zijn deze twee documenten de meest
oorspronkelijke en werden zij later samengevoegd tot de oorkonde
waar wij het mee moeten doen. Waarom de datum indertijd werd
veranderd van 1270 in 1269 is niet duidelijk.

De oorkonde, of meer specifiek de koopakte, staat op naam van Otto
IT.Niet de verkoper, de commandeur van Koblenz.v is aan het woord,
maar de koper. De graaf laat weten hoeveel hij voor de aankoop van
de hof betaalt en in welke valuta dat gebeurt, hoe het geld wordt
overgemaakt en welke termijn daarvoor staat namelijk twee jaar.
Wanneer het bedrag binnen die tijd niet volledig is betaald, vervalt de
koop voegt hij eraan toe.
De vermelde termijn roept vragen op. Voorvoelde de graaf zijn dood en
wilde hij de erfgenamen niet met de ongemeen grote uitgave belasten?
Het antwoord volgde een jaar later: de graaf stierf 10 januari 1271,



• 1269

de koopsom was nog niet volledig
betaald en zoon Reinald I voelde er niet
voor de overeenkomst met de broeders
van het Duitse Huis over te nemen. Met
andere woorden: de koop ging niet door
en de hof in Dieren bleef in het bezit van de
Duitse Orde.

Als je de koopakte doorleest, krijg je de indruk
dat de verwerving van de hof voor graaf Otto een
persoonlijke aangelegenheid was en dat hij koste wat
kost het landgoed in handen wilde krijgen. Dit laatste
valt op te maken uit de excuses, die hij de broeders aanbiedt
voor de onheuse manier waarop hij tegen hen is opgetreden tot
kort voor het sluiten van de overeenkomst. Kennelijk had hij
de broeders onder druk gezet om zijn aanbod te accepteren en
hebben zij van hun kant zich tot het laatst toe tegen de verkoop
van de hof verzet. Waarom de graaf de hof zo graag in bezit
wilde krijgen, blijft een vraag. Maar er waren op het moment
dat de onderhandelingen plaatsvonden in het IJsselgebied
ontwikkelingen gaande die het optreden van de graaf kunnen
verklaren en waarschijnlijk te maken hadden met de vestiging
van zijn landheerlijke gezag. Wij komen daar op terug.

Het niet doorgaan van de aankoop betekent niet dat wij de
koopakte verder maar moeten laten voor wat hij is. Er staan
enkele opmerkelijke zaken in die van belang zijn voor de
geschiedenis van de Hof van Dieren. Zo blijken er buiten de hof
twee andere hoven te zijn, die bij de commanderij horen en aan
de overzijde van de IJssel liggen. Zij vallen buiten de aankoop.

Verder wordt er melding
gemaakt van een parochiekerk,

die zich op het terrein van de
hof bevindt en door de broeders

wordt bediend. Het is een kerk met
een lange traditie. Dit is bijzonder!

Tot nu toe werd aangenomen dat de
bewoners van de hof tot 1315 in Spankeren

naar de kerk waren gegaan. In dat jaar kreeg de
kapel van de commanderij namelijk parochierechten.
Dit werd zo opgevat, dat de mensen van de hof eerst

toen, vanaf 1315 dus, op het eigen terrein naar de kerk
konden gaan. Dit blijkt niet juist te zijn. Uit de koopakte valt
op te maken dat de hofbewoners allang voor die tijd over een
'ecclesia parrochialis', een parochiekerk, beschikten en in daar
ter kerke konden gaan.

Omdat in verband met de aankoop meerdere zaken geregeld
moesten worden, is er een uitvoerig document ontstaan dat
eigenlijk te lang is om in een keer door te lezen. Daarom zullen
wij de koopakte in drie delen verdelen waarbij bij elk deel een
toelichting wordt gegeven. Aansluitend proberen wij de vraag
te beantwoorden, waarom de graaf er zoveel belang aan hechtte
om de hof van Dieren in handen te krijgen.

A. De hof te Dieren viel na de schenking van graaf Adolf van Berg
in 1218 onder het bestuur van de commanderij van Koblenz. De
commanderij was op dat moment de eerste vestiging van de Duitse
Orde in Noord-West Europa. De band met Koblenz heeft tot 1420
geduurd, waarna de hof werd overgedragen aan de landcommanderij
Alden Biesen. Ambt & Heerlijkheid 149,pagina 10.



Ruiterzegel van graaf Otto 11van 3 maart 1243, in groene
was; doorsnede 76 mmo
In randschrift voorzijde (pagina 11):

+ SIGILLUM: OTTONIS: COMITIS GHELRENCIS
(zegel van Otto, graaf van Gelre).

In randschrift tegenzegel (pagina 12):
+ ET. ZUTPHANIENCIS (en van Zutphen).
Schilfgaarde, Arnhem 1967.

Otto, graaf van Gelre, groet in de
Heer ieder die dit document onder
ogen krijgt.

hoogte brengen van het bedrag dat wij
willen toesturen, waarna hij ons (na

ontvangst) schriftelijk laat weten, dat hij
die bepaalde som van ons heeft ontvangen.

Als wij evenwel om evidente redenen het geld
niet durven zenden, dan stuurt broeder W. of wie

commandeur in genoemde plaats is, ons een officiële
woordvoerder. In overleg met onze (advies)raad kan

dan over de wijze van betaling een regeling getroffen worden,
die voor beide partijen veilig en zeker is.

Wij willen u, die dit leest, laten weten
dat wij van broeder Walter, commandeur
van het Duitse Huis te Koblenz; de hof
te Dieren hebben gekocht, gelegen in het
bisdom Utrecht. De broeder zei dit te kunnen doen
omdat hij daartoe gemachtigd was door broeder Anno
van Sängerhausen, grootmeester van het Duitse Huis en van
het generale kapittel over zee (in het Heilige Land).
De aankoop omvat de hof met al wat er is aan landerijen,
woeste grond, hooi- en weiland, bossen en visvijvers, plus
het veer van Dieren. Ook alle lieden van de hof horen daarbij
evenals alle rechten die wij op die goederen reeds bezaten. Genoemde broeder W of hij die commandeur van Koblenz is,

blijft met zijn broeders in het bezit van de boven genoemde hof
tot de laatste betaling is verricht. In de tussentijd zullen zij de hof
goed verzorgen en de gebouwen en akkers blijven onderhouden
zoals zij dat deden toen hij nog niet was verkocht.
Wanneer wij of onze erfgenamen, als wij er niet meer zouden
zijn, het genoemde bedrag binnen de vastgestelde termijn niet
volledig hebben betaald, dan vervalt de overeengekomen
verkoop. De broeders zullen ongestoord in het bezit van de hof
blijven met alles wat daarbij hoort. Wij zullen hun vervolgens
geen belasting opleggen. Ook de goederen van de hof en de
mensen die daar wonen, zullen wij niet belasten.
Maar onze 'ruminga' en andere rechten die onze vader z.g.
en wij tot op heden hebben uitgeoefend, zullen wij ons blijven
ontvangen.

Dat allemaal hebben wij voor achthonderdvijftig geldige
marken sterling gekocht ter waarde van twaalf solidi per mark.
De voorwaarde is, dat wij dat bedrag met ingang van (het feest
van) Petrus' Stoel (22 februari) binnen twee jaar of eerder
wanneer dat uitkomt hebben betaald. Dat geld zullen wij op
eigen risico naar Keulen of Neuss brengen en daar aan broeder
Walter overhandigen, of aan degene die dan commandeur in
Koblen: is, of aan hun bode die ons de machtiging laat zien.

Voordat wij het geld komen brengen, laten wij via onze bode aan
broeder Walter of wie dan commandeur in Koblenz is, weten
op welke dag hij dat geld zal ontvangen. Onze bode zaldaartoe
contact opnemen met zijn bode. Door dezelfde bode zullen wij
broeder Walter of wie de commandeur in Koblenz is, op de



In de woorden van de graaf klinkt een zekere triomf door. Hij
is erin geslaagd de hof te Dieren te kopen voor een voor hem
aanvaardbare prijs en iedereen mag dat weten. De koopsom
is in sterling en oftewel de Engelse zwaardere penningen. Dit
is opmerkelijk. Het gangbare betaalmiddel in Gelre was de
Utrechtse penning.

De waardevastheid van de Keulse mark was te danken aan
de sterke hande1spositie van de stad Keulen.Vooral in de
tweede helft van de twaalfde eeuw bereikte de handel daar
een hoogtepunt en werd de Keulse munt ver buiten de eigen
grenzen geaccepteerd als een standaardbetaalmiddel.ê' Om het
betalingsverkeer te vergemakkelijken werd het in de 11de eeuw
gebruikelijk om grotere bedragen in 'marken' te berekenen.
Het ging daarbij niet om een zilveren munt, maar de mark als
reken- of getalseenheid ter waarde van 120 zilveren penningen.
C) In de tweede helft van de 13de eeuw, toen Otto IJ graaf van
Gelre was, werd de Keulse mark gekoppeld aan de sterling,

de Engelse zilveren penny.P' De waarde bedroeg toen 144
Keulse zilveren penningen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat Walter, de commandeur van
Koblenz, tijdens de onderhandelingen heeft bedongen dat
de aankoop in sterlingen zou worden uitbetaald. Door zijn
contacten met de commanderij Dieren die onder zijn gezag viel,
moet hij als regionaal overste op de hoogte zijn geweest van
de geldcirculatie in het Gelderse gebied. Hij zal weet hebben
gehad van de aanzienlijke waardevermindering die de munten
in onze streken in de loop van de tijd hadden ondergaan, dit
in tegenstelling tot de Keulse munt die steeds min of meer
hetzelfde zilvergehalte had behouden.P De graaf van zijn kant
zal geen bezwaar hebben gemaakt om in een andere muntsoort
dan de gebruikelijke te betalen. Zijn zakelijk inzicht zal hem
verteld hebben dat bij een welwillende opstelling de broeders
meer bereid waren om de hof goed te onderhouden tot de dag
waarop de officiële overdracht zou plaatsvinden."

B. In 1950 werd bij graafwerkzaamheden in
de Broerenstraat in Arnhem een Pingdorfpotje
gevonden met 285 zilveren munten uit de jaren
1150 tot 1190. Meer dan de helft daarvan
bestond uit zware zilveren Keulse penningen,
obolen (zilveren munten van Vz penning)
en quadranten (zilve-ren munten van 1/4

penning). Voor de rest bevatte de muntschat
Utrechtse, Nederrijnse en Nedersaksische
lichte penningen. Wanneer wij de waarde
ervan optellen dan bestaat het Keulse aandeel
uit tweederden van het totaal. De vondst
maakt duidelijk dat de Keulse munt zeer
gewild was en een groot verspreidingsgebied
kende. H. Enno van Gelder, Vondst van de
12de_ eeuwse munten in Arnhem, Bijdragen en
Mededelingen Gelre, 51(1951)121-147.

C. De mark was al in de 9'" eeuw als
rekeneenheid bekend. Ditzelfde kan gezegd
worden van de 'solidus', de Latijnse

benaming voor 'schelling'. De waarde was
die van 12 zilveren penningen (denarii of
denieren). 1Mark sterling over/eenkomend
met 12 solidi (zie koopakte) stond voor 144
zilveren penningen. 1 mark sterling = 12
solidi = 12 x 12 penningen.

D. De Engelse penny werd op het vasteland
van Europa 'sterling' genoemd. Het was een
zware zilveren munt (ruw gewicht 1,36 gr.,
gehalte aan zuiver zilver 0,926 gr.) met op de
voorzijde het portret van de Engelse koning
met scepte; op de keerzijde een kruis met
vier kogelvormige stippen. De eerste zilveren
penny's werden geslagen in 1180 ten tijde
van koning Hendrik II. Koning Willem de
Leeuw van Schotland, sinds 1174 vazal van
Hendrik 1I, nam de munt over. Hij verving de
beeldenaar en vulde de hoeken bij het kruis met
sterretjes. Beide munten vonden merendeels
via de handel hun weg naar het vasteland. De

naam 'sterling', van steorra (oud-Engels voor
ster) + ling (verkleinwoord), is oorspronkelijk
waarschijnlijk afkomstig van het sterretje op
vroegere Normandische penny's.
De vervaardiging van de sterling in onze
gewesten kwam laat op gang. Pas in 1280
werden met koninklijk verlof de eerste
exemplaren geslagen in de muntateliers van
Arnhem en Nijmegen.

E. Om de ontwikkeling van het geldwezen in
de middeleeuwen naar waarde te beoordelen
is de notitie van H. Enno van Gelder van
belang dat gewichtsverlaging niet altijd munt
ontwaarding behoeft te impliceren: "het lijkt
eerder een teken te zijn van buitengewoon
sterke behoefte aan metalen betaalmiddelen,
die tot vergroting van het beschikbare
aantal muntstukken leidde ten koste van de
intrinsieke waarde." De Nederlandse munt,
Utrecht 2002, pagina 30-31.



'Ruminga'

Het kwam regelmatig voor dat mensen grond op de Veluwe
in cultuur brachten zonder toestemming van de landsheer. Dat
mocht niet. Op de woeste grond rustte de wildban, die diende om
het jachtregaal veilig te stellen en dat regaal (hoogheidsrecht)
was in handen van de graaf: Wie illegaal een stuk bos of heide
bewerkte, riskeerde een boete, dat wil zeggen werd verplicht
tot ontruiming. Maar die ontruiming kon afgekocht worden.
Het geld dat men daarvoor betaalde, heette 'ruminga' (later
'ruimgeld ').4)
Het is opvallend dat graaf Otto deze boete in de koopakte ter
sprake brengt. Kennelijk was het nodig de broeders te wijzen
op het recht dat hij had om 'ruminga' te eisen. Je zou daaruit
kunnen opmaken dat de broeders grond van de Veluwe hadden
aangegraven en zonder verlof aan het eigen bezit hadden
toegevoegd. Zijn vader, graaf Gerard IV, had die handelwijze
al eerder aan de kaak gesteld en was daar tegen opgetreden.
De broeders, lijkt de tekst te suggereren, hadden beter moeten
weten.

Bij de koop is het patronaatsrecht van de parochiekerk van
Dieren niet inbegrepen. Dit recht behouden de broeders samen
met de rechten die van oudsher aan de kerk van Dieren zijn
verbonden, namelijk het recht op de 'kerkschat' (dos ecclesiae)
en het recht op de wastijnsigen. Gegeven dat recht, waardoor
de wastijnsigen aan genoemde kerk zijn gebonden, stellen de
broeders hen verder beschikbaar voor onze aankoop.

De broeders blijven bovendien in het bezit van twee hoven met
alles wat daarbij hoort, waarvan er een in Enghuizen ligt en de
andere Oever wordt genoemd. Voorwaarde is wel, dat zij in die
hoven geen landbouwers laten werken tenzij het eigen mensen
zijn of lieden waarop wij geen recht hebben. Verder zijn de
hoven met alles wat daarbij hoort en de landbouwers, zolang
zij in die hoven verblijven, vrij van iedere schatting.

Het is niet de bedoeling van de graaf om de broeders uit te
kopen. Zij mogen op het landgoed blijven, zoals verderop in
de akte wordt vermeld. Ook mogen zij vrij beschikken over al
het roerend goed van de hof. Eenzelfde welwillendheid toont
de graaf ten aanzien van tot het kerkelijke bezit. Hij erkent
het patronaatsrecht dat de Duitse Orde heeft met betrekking
tot de kerk van Dieren: de commandeur van Koblenz benoemt
een priesterbroeder tot pastoor en draagt hem voor aan de
aartsdiaken van het dekenaat Veluwe met het verzoek de
benoeming te bekrachtigen." Zo gebeurde dat in het verleden
en zo zal het ook in de toekomst blijven.
Hetzelfde geldt voor de 'kerkschat' (dos ecclesiae) of het
kerkelijke vermogen. De fondsen voor de instandhouding
van het godshuis, het levensonderhoud van de pastoor en de
steunverlening aan armen en pelgrims blijven onaangetast. Het
betreft fondsen die tot stand kwamen door schenkingen van
kerkheren en de giften van gelovigen. Relieken en kostbare
voorwerpen, zoals een evangeliarium of een kelk, behoorden
eveneens tot de kerkschat.

De tienden van de hof, die de broeders aan ons hebben
verkocht maar die niet verkocht hadden mogen worden, geven
zij ons in jaarlijkse pacht. Omdat men die pacht tot nu toe
niet heeft kunnen vaststellen, zijn in verband hiermee vier
vertrouwensmannen benoemd: de proost van Bethlehem, en de
ridders Willem, heer van Bronckhorst, W. van Heurnen en Th.
van Nienbeek. Zij bepalen wat de pacht van de tiende voor elk
van beide hoven is, hoeveel wij jaarlijks aan de broeders aan
pacht moeten betalen en wanneer dat moet gebeuren.
Wanneer er over het recht dat onze vader op de hof te Dieren
had, dat wil zeggen over het recht dat 'Rumingae' wordt
genoemd, over het ploeggeld of over de 'dos' van de kerk
onenigheid met de broeders mocht ontstaan, dan moeten de
vier heren ook in deze kwesties tot een uitspraak komen.



Een aparte vennelding krijgen de wastijnsigen, die jaarlijks
een bepaalde hoeveelheid bijenwas aan de kerk van Dieren
moesten betalen. Van die was werden kaarsen gemaakt voor
de verlichting van de kerk en de pastorie. Het was een vorm
van dienstbaarheid die sommigen van hen vrijwillig waren
aangegaan om de bescherming van
de kerk te verkrijgen; anderen waren
tot wastijnsigheid verplicht hetzij
door de kerk, hetzij door de heer die
zijn dienaar of dienaren voor dat
doel aan de kerk had afgestaan. Het
betrof lieden die uit de horigheid
waren bevrijd en jaarlijks een
hoeveelheid bijenwas voor de kerk
moesten vergaren. G) De levering
van die was gaat gewoon door, laat
de graaf weten, maar de lieden die
de was afdragen, de wastijnsigen,
neemt hij over. Zij maken deel uit
van het personeel dat samen met
de hof is aangekocht.

voor het begin van de 14de eeuw geen parochiekerk heeft gehad.
Zo schrijft Gerbrand Kamerling in 1986: "Tot 1315 gingen de
katholieken uit Dieren en Spankeren, in Spankeren naar de
kerk. Toen in 1315 de kapel van Hof te Dieren parochierechten
kreeg, gingen de katholieken uit Dieren, een parochie van nog
geen honderd zielen, ook naar deze kapel ter kerke."?
De koopakte laat een ander geluid horen. In 1269 is er in Dieren

een parochiekerk (dorpskerk) en
het patronaatsrecht van die kerk
is in handen van de Duitse Orde.
De mensen van de hof waren niet
genoodzaakt om in Spankeren
naar de kerk te gaan, zij hadden
hun eigen kerk. Bovendien is het
een kerk met een verleden, want
er zijn van oudsher rechten aan
verbonden. Hoever die teruggaan,
is moeilijk te zeggen. De meest
voor de hand liggende veronder-
stelling is, dat de kerk werd
gesticht toen de hof in het bezit
was van het Sticht St. Simon en

I'

I:I,
l "'~
Anoniem, tekening achterzijde van voormalige commanderij
Dieren, circa 1670. Links commandeurswoning, rechts hoofd-
gebouw met uitspringende kapel.

Een passage in de tekst die bijzondere aandacht verdient, is
de vennelding van de parochiekerk in Dieren. Zoals al in de
inleiding werd gezegd, ging men er tot nu toe van uit dat Dieren

Judas in Goslar.'? Dat was in de
periode vóór 1168. De proost van het Sticht kan het initiatief
tot de bouw hebben genomen. Het beheer van de hof viel onder
zijn verantwoordelijkheid en het zou vreemd zijn wanneer hij,
die toch geestelijke was, de eigen mensen niet in de gelegenheid
had gesteld om in de hof naar de kerk te gaan.

F. De toename van de bestuursverplichtingen
in de 1O" en l I" eeuw deed bij de bisschoppen
de behoefte ontstaan om medewerkers aan te
stellen die bepaalde bestuurstaken konden
overnemen. Hiervoor werden aartsdiakens
benoemd, die ook rechtsbevoegdheid kregen.
Meestal waren zij de proosten van de ka-
pittels uit de bisschopsstad. De aartsdiaken
voor de Veluwe was de proost van de St.
Pieterskerk in Utrecht. In het archief van de
Duitse Orde worden vier priesterbroeders
vermeld, die door de commandeur van
Koblenz aan de aartsdiaken van de Veluwe
werden voorgedragen voor het pastoorsambt
in Dieren. P. van Hinsbergen, Inventaris

van het archief van de Ridderlijke Duitsche
Orde Balije van Utrecht, Utrecht 1982,
inv. nrs 1504, 1505, 1506. Zie ook Ambt &
Heerlijkheid nr. 149, pagina 5 en 7.

G. De wastijnsigen (was = bijenwas - tijns/
cijns = schatting), ook 'vrijgewijden ' ge-
noemd, vormden een aparte groep van
onvrije dienstlieden. H. Heringa merkt op
dat wastijnsigen keurmedig waren. Hun
bevrijding was slechts ten dele. Bij overlijden
ging het beste stuk van de huisraad oflevende
have naar de heer of de commandeur van
Dieren. Tynsen op de Veluwe, Groningen
1932, pagina 60-62.

H. Het eerste kerkje in Ellecom werd
waarschijnlijk gebouwd voor 1100. Uit de
opgravingen in 1949 blijkt, dat het een houten
gebouwtje is geweest. Het was rechthoekig en
had de afmetingen van het oude middenschip,
dat op afbeeldingen van voor 1859 te zien is.
Het dak was waarschijnlijk van riet of stro.
Tijdens de diensten stond men; de vrouwen
zaten soms op banken of gewoon op de grond.
J. Schuurmans, De voorgeschiedenis van de
parochie De Steeg, Oudheidkundige Kring
Rheden Rozendaal1978, pagina 7.



We moeten ons overigens van die kerk geen al te grote
voorstelling maken. Het was waarschijnlijk, evenals het kerkje
van Ellecom," in het begin een uit hout en leem opgetrokken
gebouwtje met een rieten dak. Later is mogelijk tufsteen
gebruikt. Van de verdere geschiedenis van de parochiekerk
is weinig bekend. In 1308 wordt de parochie vermeld in een
Zutphense oorkonde7) en de anonieme schrijver van 'De
parochiegeschiedenis van Dieren', Dieren 1984, noemt 1315
als belangrijk jaar. Toen zou de kapel van de commanderij
parochierechten hebben ontvangen. Dit roept de vraag op of
de parochiekerk, waarvan in de koopakte sprake is, in die
tijd is opgeheven en mogelijk is afgebroken. Jammer genoeg
vermeldt de auteur niet waar hij zijn informatie vandaan heeft.
Een feit is wel, dat toen de hof in 1647 aan prins Willem II werd
verkocht (hij overleed in 1650) en de kapel vijf jaar later werd
afgebroken, de gelovigen van Dieren genoodzaakt waren in
Spankeren naar de kerk te gaan. De kapel van de commanderij
fungeerde dus kennelijk als parochiekerk.

Het is de broeders niet kwalijk te nemen dat zij niet op de hoogte
waren van wat wel en niet was toegestaan bij het verhandelen
van tienden. Oorspronkelijk was de tiend, de afdracht van het
tiende deel van de veldvruchten en van het jonggeboren vee,
bedoeld om het voortbestaan van de parochiekerk te verzekeren
en de daaraan verbonden priesters financieel te ondersteunen.
De eerste die dit in een decreet vastlegde, was Pippijn de Korte
in 763/764. Zijn zoon Karel de Grote bekrachtigde het besluit
in 779. Op de synode van Frankfort, vijftien jaar later, luidde
de formulering "iedereen is verplicht uit het eigen bezit de
wettelijk voorgeschreven tiend aan de kerk af te dragen". 8)

De tiendplicht hoewel goed bedoeld, was voor de vrije boer en
de horige een zware last, die veel wrevel wekte. Erger was, dat
menig wereldlijk gezagsdrager erin slaagde dit kerkelijk recht
voor eigen profijt aan te wenden. Vooral van kerkvoogden is
bekend dat zij vaak een bepaald percentage van de tienden
opeisten. Ook de kerkleiding ging niet vrij uit en gebruikte
de inkomsten dikwijls voor andere doeleinden dan waarvoor
zij bestemd waren. Zo ontving graaf Arnulf I van Vlaanderen
(918-965) van de paus een groot aantal tienden in blijvend leen
als vergoeding voor de onkosten, die hij had gemaakt bij de
bestrijding van de Noormannen. De koningen van Spanje en

Portugal werden op dezelfde wijze met tienden
beloond in hun strijd tegen de Moren."
De officiële Kerk was tegen de overdracht van
tienden aan leken en dreigde zelfs met zware
straffen wanneer dit toch gebeurde, maar het
tij was niet meer te keren. Het werd meer en
meer de gewoonte om het patronaatsrecht en
de tienden die in principe bij elkaar hoorden
van elkaar te scheiden. Tienden werden
verruild, in pacht, leen en achterleen
gegeven, weggeschonken en later ook
verkocht. 10) De onduidelijkheid over
wat wel en niet mocht, bracht de broeders
ertoe om tijdens de voorbesprekingen de
tienden in de aanbieding te doen. Toen graaf
Otto het verslag daarvan onder ogen kreeg, moet
hij de wenkbrauwen hebben gefronst. Kerkelijk goed
verkoop je niet, althans niet langs legale weg. De graaf moest
de broeders corrigeren.
Bij verpachting lag de zaak anders. Dan werd het beginsel dat
de Kerk de 'algemene tiendhefster' is, 'van wie alle tienden
kwamen' ,ll) geëerbiedigd. De broeders bleven in dat geval in
het bezit van de tienden, die uitbesteed of verpacht werden.
De hoogte van de pachtsom was tijdens de besprekingen
moeilijk vast te stellen. Om die te bepalen werd een commissie
in het leven geroepen.

Buiten de hof in Dieren is de commanderij in het bezit van
nog twee andere hoven. Een daarvan ligt in Enghuizen bij
Hummelo en de andere heet 'Uvere'. Volgens J. Anspach
was 'Uvere' (= Oever) een goed in of bij Steenderen.F' Beide
hoven vallen niet onder de aankoop en blijven in het bezit van
de Duitse Orde. Omdat het immuniteiten zijn, heeft de graaf
daar geen rechtsbevoegdheid. Toch bemoeit hij zich met de
gang van zaken, tenminste voor wat betreft de voor wat betreft
de mensen die daar werkzaam zijn. De broeders mogen deze
hoven alleen in exploitatie geven aan boeren (pachters) die
horig zijn aan het Duitse huis of aan andere lieden waarop de
graaf geen rechten kan laten gelden.
Evenals de hoofdhof zijn deze hoven in het bezit van tienden.
Met de broeders wordt overeengekomen dat ook deze tienden



worden verpacht en dat de commissie van
vier een uitspraak zal doen over de hoogte
van de te betalen pachtsom. Overigens
beperkt de activiteit van de commissie zich
niet tot de tienden. Haar werkopdracht is
ruimer. Wanneer er meningsverschillen
zijn over over het recht dat de vader van
graaf op de hof had, over het ploeggeld
of de 'dos' van de kerk, dan worden
die eveneens aan haar ter beoordeling
voorgelegd.Graaf OUo II blijkt een wijs
man te zijn, die er niet voor terugschrikt
de raad van anderen in te winnen. Zijn
beslissingen zijn zakelijk en weldoordacht
en hij toont zich een goed bestuurder.

De broeders hebben beloofd dat zij ons, wanneer het
bovengenoemde bedrag volledig is betaald, de akten zullen
geven met daarin de verklaring dat zij het hele bedrag van
ons hebben ontvangen. Tevens zullen zij een ondertekend
en gezegeld bewijs van de verkoop meesturen, dat naar het
oordeel van bekwame lieden ons voldoende garantie biedt. Ook
zullen zij ons een gezegeld afschrift van de brieven van hun
grootmeester bezorgen waaruit blijkt, dat zij volledig bevoegd
waren de goederen te verkopen. Dat afschrift zal gezegeld zijn
met de zegels van mannen die voldoende betrouwbaar zijn:

Vanaf die tijd - wanneer alles is betaald - zullen de broeders
volledig garant staan voor de verkochte goederen zoals dat
gebruikelijk is bij grond die die gemeenschapsgoed is. Zij
zullen daarna als pachter op hetzelfde landgoed kunnen blijven
wonen en vrij over al het roerend goed van de hof kunnen
beschikken. Bovendien hebben de voornoemde broeders ons
het onrecht en de schade vergeven, als die door ons of onze
mensen hun of hun lieden tot nu toe zijn toegebracht. I)

Ook moet men weten dat als broeder Walter tussentijds (vóór
de definitieve overdracht) komt te overlijden degene die dan

Links wapen van "die here van baer" in goud (geel) met rode
(kele) schuinbalk. Op de helm boven het schild een brakkekop
(kop van jachthond) in goud met rode tong verzinkend in een
rode kroon. De gemeente Rheden heeft hetzelfde wapen, maar
de schuinbalk is gebroken met een bauwe (lazure) barensteel
met 3 hangers. Rechts wapen van "die here van bronchorst"
met zilveren (witte) leeuw op rood veld. Op de helm twee leeu-
wenpoten in goud en zilver die een rode bal vastklampen.
Wapenboek van de Heraut van Gelre ca.1390.

commandeur in Koblen; is verplicht is om alles wat (hier) is
vastgelegd voor ons en of onze erfgenamen uit te voeren. Alle
genoemde bepalingen moeten, zoals zij zijn beschreven, in goede
trouwen zonder kwade bedoelingen worden nagekomen.

Om ervoor te zorgen dat dit alles ongeschonden van kracht
blijft, hebben wij dit document van ons zegel voorzien en aan
de eerder genoemde broeders ter hand gesteld.

Deze akte werd in Nijmegen opgemaakt onder getuigenis van
broeder Herman van Rijkei. commandeur van Biesen, en de
broeders Godefridus van Stokkum en Christiaan; de edelen,
Willem, heer van Bronkhorst en G. van Batenburg; de ridders,
Willem Doys, Hendrik van Homen, Johan Boe de Mere,
Johannes Cocq en Franko van Leuven, onze aalmoezenier
broeder Alard, onze kapelaan Wenemar en onze notaris
Mathys; onze dienaren Theoderik, rechter van de Veluwe en
magister Wijnand, en vele anderen.

In het jaar onzes Heren 1269, de vijfde dag na (de eerste
vespers van) Driekoningen.

door ons of de onzen is benadeeld en schade
is toegebracht. "

I. De tekst die door Klaus van Eickels wordt
geciteerd en afkomstig is uit het tweede
document (zie inleiding) is gelijkluidend. Daar

staat: De broeders hebben ons vergeven "al de
keren dat het Duitse Huis in zijn goederen, die
in ons gebied zijn gelegen, en in zijn mensen



De meest opvallende passage in dit derde gedeelte is de
tweede alinea. Eerst laat de graaf weten dat de verkoop van
de hof geen directe gevolgen heeft de broeders. Zij mogen
op het landgoed blijven wonen, zij het als pachters en het
dagelijkse leven kan gewoon doorgaan. Vervolgens voegt hij
daaraan toe dat de broeders hem hebben vergeven dat hij hen
op onheuse manier heeft behandeld. Tussen de laatste zin en
de voorafgaande bestaat een bepaald verband. De broeders
kunnen op de hof blijven wonen omdat de vrede is getekend.
Wat de reden van het onconventionele optreden van de graaf is
geweest, is niet duidelijk. Klaus van Eickels, die zich verdiepte
in de geschiedenis van de balije Koblenz, veronderstelt dat de
graaf de broeders een belasting oplegde die zij onrechtvaardig
achtten en daarom niet wilden accepteren. De graaf zou daarop
geïrriteerd hebben gereageerd. 13)

Er is evenwel een andere reden te noemen die het conflict
veroorzaakt kan hebben namelijk, dat de broeders onwillig
waren hun bezit te verkopen. Wij mogen ervan uitgaan dat de
jonge Duitse Orde niet direct genegen was een goed lopende
onderneming die de hof van Dieren was, van de hand te doen.
Niettemin heeft het verzoek van de graaf de broeders wel
degelijk bezig gehouden, temeer omdat hij hen op provocerende
wijze onder druk zette.
Opvallend is in ieder geval dat in dezelfde tijd dat de kwestie
van de verkoop van de hof van Dieren speelde, broeder
Walter, commandeur van Koblenz, en zijn broeders van de
St. Pantaleonabdij in Keulen de hof 'Laach' in het kerspel
Gustdorf (nu wijk van Grevenbroich) kochten. Het was een hof

met 12 hoeven. De koop werd gesloten op 17 januari 1269 en
de prijs bedroeg 136 Keulse marken.l"
Je zou zeggen, dat de broeders het verlies aan bezit door de
verkoop van de hof te Dieren hebben willen goed maken door
de aankoop van de hofLaach, die bovendien dichter bij Koblenz
lag. Toen het nieuwe bezit een feit was,
konden de onderhandelingen met de graaf
beginnen, die uitmondden in de koopbrief
van 10 januari 1270, zie inleiding.
Of de reconstructie juist is, blijft natuurlijk
de vraag. Niettemin lijkt de opstelling van
de broeders waar het gaat om het behoud
van het eigen bezit plausibel, vooral omdat
grondbezit in die tijd, ook maatschappelijk
gezien, een belangrijke rol speelde.

Het zoeken naar een verklaring voor het
conflict tussen graaf en broeders roept de
vraag op wat Otto van Gelre voor ogen
stond toen hij zich meldde als koper voor de
hof van Dieren. Uit de koopakte valt op te
maken dat het blijkbaar niet zijn bedoeling
was de hof in persoonlijk eigendom te
verwerven. De broeders mochten er blijven
wonen en alles kon gewoon doorgaan,
behalve dan dat zij de inkomsten van de
tienden moesten missen want die werden
verpacht. Het gaat de graaf, zo lijkt het,

Stadswapen van Goch.
Kort na zijn ambtsaan-
vaarding in 1229 verving
graaf Duo 11de drie
mispelbloemen op zijn
wapen door de Gelderse>

J. De Veluwe kwam tussen 1178 en 1182 aan
de graven van Gelre als leen van de hertog van
Brabant. Deze op zijn beurt had de Veluwe in
leen van de bisschop van Utrecht. De belening
was herhaaldelijk aanleiding tot twisten. De
strijd tussen bisschop Boudewijn 11 en graaf
Otto 1van Gelre liep uit op een schikking in
1188. Acht jaar later op 6 maart 1196 besliste
keizer Hendrik VI op de hofdag in Gelnhausen
(oostelijk van Franlifurt) dat de Veluwe een
rijksleen was, dat aan de bisschop van Utrecht
toekwam en dat de hertog van Brabant het
gebied erfelijk in leen hield van het Sticht

hebben en daarom ongeveer gelijkwaardig
aan de graaf te zijn. Hoewel bijna volledig
autonoom wisten de hertogen in latere tijd
verschillenden van hen tot hun vazallen
te maken. In de 1Y' eeuw werden zij
'bannerheren' (baanderheren, beanritsen)
genoemd, omdat zij met hun vazallen onder
een eigen bannier (das Banner) ten strijde
trokken. Al voor die tijd begonnen zij een
rol te spelen in het overleg, tezamen met
de ridderschap en de steden. Tijdens de
kwartierdagen en op Landdag, de bijeenkomst
van de vier kwartieren van Gelre, namen zij

Utrecht. Kort daarop voerden hertog Hendrik
I en Otto 1van Gelre oorlog met elkaar over
Tiel, waarbij de Veluwe aan de graaf werd
ontnomen. De vrede van 1202 bracht de
Veluwe als Brabants leen aan Gelre terug.
De graaf moest daarbij zijn zoon en dochter
in onderpand geven. P. Schiffer, Die Grafen
van Geldem im Hochmiüelalter (1085-1229),
Geldem 1988, pagina 118-121, 238, 250-
259.

K. De heren claimden hun rechten oorspron-
kelijk rechtstreeks van de keizer ontvangen te



niet primair om de grond met alles wat daarbij hoort, maar om het
recht dat hij door de koop op de grond en de horigen verwerft. De
wereld mag weten dat hij, de graaf van Gelre, voortaan de heer
van de hof is. De nadrukkelijkheid waarmee dit wordt kenbaar
gemaakt en ook het tijdstip waarop dit gebeurt, doet nochtans

vermoeden dat het om meer gaat dan om
het verkrijgen van plaatselijk rechten.
Wanneer wij de zaak goed analyseren,
zijn twee punten belangrijk: in de eerste
plaats de locatie, in de tweede plaats de
landsheerlijke positie van de graaf.

:;:jjnbeide figuren samen-
:~bracht. In 1970 werd
) zegel het officiële

szadswapen.

- de locatie

In het tweede charter van 1270 (zie
inleiding) spreekt de graaf over de
goederen van het Duitse Huis, "que sita
sunt in terra nostra" , die gelegen zijn in
ons gebied. Daarmee wordt de Veluwe
bedoeld," waar zich aan de rand daarvan
de commanderij van Dieren bevindt en
het graafschap Zutphen, waarin de hoven
Enghuizen en Uvere liggen. De verwijzing
naar "ons gebied" is terecht, want al het
omringend land viel onder het grafelijke
bestuur. Maar er moet wel een aantekening
bij gemaakt worden. De grafelijke rechten
waren nogal beperkt wanneer het ging
om immuniteiten of hoge heerlijkheden
zoals Baer, Bergh, Bronkhorst of Wisch.

De reden was dat de immuniteiten en de heren van deze
heerlijkheden een bijzondere rechtspositie genoten, die een
grote mate van zelfstandigheid met zich meebracht. K)

Twee van deze hoge heerlijkheden lagen ten oosten van de
IJssel: Baer ter hoogte van Rheden en Bronkhorst ter hoogte
van Brummen. J.W. van Petersen, streekarchivaris van De
Liemers en Doesburg noteert in dit verband: De IJssel vanaf
Westervoort tot aan (Olden) Dieren "daer dat Heiligen huyss
plagh te staen" , behoorde van oudsher onder de "gerechtigheid"
van de Bannerheerlijkheid Baer en Lathum, het volgende deel
vanaf Dieren viel onder de jurisdictie van de Barmerheerlijkheid
Bronkhorst.l" De scheiding tussen de twee rechtsgebieden is het
oude Dieren, waar de kapel van de commanderij - dat Heiligen
huyss - ligt.':' De opzet van de graaf om de hof van de Duitse
Orde te kopen is dan ook begrijpelijk. Als landelijk bestuurder
moest hij erop toezien dat de IJssel als verbindingsweg tussen
de Rijn en het Almere een veilige doorgangsroute voor de
schepen was. De heren van Baer en Bronckhorst, die zich
min of meer als soevereine dynasten opstelden, zouden een
bedreiging voor de vrije doorvaart van het scheepvaartverkeer
kunnen vormen. Daarom was zijn aanwezigheid in de nabijheid
van de rivier noodzakelijk en de hof te Dieren halverwege Baer
en Bronkhorst en strategisch gelegen in de bocht van de IJssel
was daarvoor de aangewezen locatie.

Toch wordt hiermee niet voldoende verklaard waarom de graaf
van Gelre de broeders zo onder druk zette om hun landgoed
te verkopen. Voor een antwoord op die vraag lijkt het van
belang het tijdstip voor ogen te houden, waarop de spanningen

Middelnederlandsch Woordenboek vermeldt:
'kale plek'. In 1495 werd het kasteel door
hertog Karel van Gelre veroverd en met
de grond gelijkgemaakt. Een onderaardse
gang en enkele grote stenen, die in 1897 bij
de steenoven van 'de Baarsche Pol' werden
ontdekt en een hoekmuur net onder water van
dezelfde grote stenen, waarop het waterschap
in 1926 stuitte maken duidelijk dat het kasteel
westelijk van Giesbeek heeft gelegen waar de
Giesbeeksestraat de Bandijk verlaat richting
Duiven.

een aparte plaats in. Aan hun geprivilegieerde
positie kwam op het laatst van de 16de eeuw
een einde.

kapel van de ridders van de Duitse Orde te
Dieren, hetgeen dus inhoudt dat de Dierense
kerkpatroon Sint Nicolaas is geweest". In:
Kerk en kerkpatroon te Dieren, Doesburgs
Streekblad, 20 september 1961.L. In het archief van het huis Bronkhorst

bevindt zich een oorkonde uit 1559 (nr.
121), waarin sprake is van de rechten van
de heerlijkheid Bronkhorst op de IJssel.
Die rechten strekten zich uit vanaf "Oilden
Dyren of St. Nicolaus tot Bruinsbarghe aan
het oude gericht", Bronsbergen ten zuiden
van Zutphen. H. Stam sluit niet uit, dat met
"Sint Nicolaus niet anders is bedoeld dan de

M. L.A.l. W. Sloet, Oorkondenboek van
Gelre en Zutphen, 's-Gravenhage 1872-
1876, nr. 943. Voor de betekenis van 'Baer'
zie Frank van den Hoven, De Topografische
Gids van Nederland, Amersfoort 1998,
pagina 118. De verklaring 'woest land'
komt overeen met de betekenis die het



Fantasietekening van slot Baer in 1404.
De trapvormige topgevel van het gebouw achter
de toegangspoort verwijst naar de periode na
1500, de renaissance, toen de geveltrappen wer-
den afgedekt met natuurstenen dekplaten.
In de gotische periode waren er ook trapgevels,
maar met zadeldakvormige afdekking. De teke-
ning is waarschijnlijk in de 18de eeuw gemaakt,
ruim tweehonderd jaar na de verwoesting van
de burcht.

zich ontlaadden; dat was tegen het einde van de jaren
zestig (van de 13de eeuw). Toen namelijk was Frederik
III van Rheden bezig met de bouw van een versterkt
huis - kasteel - aan de overzijde van de IJssel, dat de
naam 'Baer' (gelegen in 'het woeste land') zou krijgen.
In 1272 noemt hij zich: Fredericus nobilis de Bare
(Frederik, edelman van Baer).M)

- Frederik III van Rheden van Baer

Frederik III was de zoon van Gerard van Rheden. De
familie had generaties lang de ridderhof in Rheden
bewoond. Hoelang is niet bekend. De eerste die wij
met de naam 'van Rheden' tegenkomen, is Frederik I
van Rheden. In 1212 is hij getuige bij een uitspraak van
graaf Gerard IV van Gelre (1207-1229) over een twist
tussen Alexander van Horst en de kanunniken van
Zutphen. In een oorkonde van 1217 wordt hij "miles
Frethericus de Rethe" genoemd: ridder Frederik van
Rheden."? Voor diens kleinzoon Frederik III voldeed
de ridderhof kennelijk niet meer aan de eisen die de
tijd de 13de eeuw stelde aan de woning van adellijke
families. Zoals zoveel edele heren bouwde hij een
nieuwe residentie, een burcht, niet ver van de vroegere
ridderhof. Het werd het kasteel Baer aan de overzijde
van de IJssel. Met de bouw werd waarschijnlijk in
1267/68 begonnen.

Zoals gezegd noemde Frederik III van Rheden zich
in 1272 heer van Baer. In de daarop volgende jaren
gebruikte hij die naam afwisselend met de eigen
familienaam. Zijn oudste zoon, die ook Frederik
heette (Frederik IV) en hem als stamhouder na zijn

overlijden in 1293 opvolgde, deed hetzelfde. Vanaf 1312 noemt hij
zich uitsluitend 'Heer van Baer'. Die naam ging als familienaam over
op de kinderen.!"
Het wisselend gebruik van de familienaam en van de naam van de
burcht in aanbouw zijn wij eerder tegengekomen bij de familie van
Dingden. Rond 1220 begon Sweder 11van Dingden in een moerasachtig
gebied niet ver van zijn woonplaats, Dingden ligt halverwege Bocholt
en Wesel, met de bouw van een burcht. Die sterkte kreeg de naam
'Ringenberg'. Vanaf 1223 noemde Sweder 11 zich nu eens heer van
Dingden dan weer heer van Ringenberg. Twee decennia later, toen de
nieuwe naam voldoende was ingeburgerd, werd alleen nog van 'van
Ringenberg' gesproken. De overige familieleden die niet bij de bouw
betrokken waren, behielden de familienaam 'van Dingden' .18)

Er zijn meer overeenkomsten tussen Frederik van Rheden van Baer
en Sweder van Dingden van Ringenberg. De bouw van de burcht
Ringenberg vond plaats zonder toestemming van de bisschop van
Münster, wat tot grote spanning leidde. Frederik 111van Rhedenhad
voor de bouw van zijn burcht niet de toestemming van de graaf van
Gelre nodig. Hij was autonoom en wat hij bouwde gebeurde op allodiale
grond. Maar Otto 11moet wel zijn bedenkingen hebben gehad, toen hij
van de bouwplannen hoorde.



- vestiging van het landsheerlijke gezag

Met Willem TI van Bronkhorst werd Frederik III van Rheden van Baer
de tweede onafhankelijke burchtheer aan de IJssel, de een ter hoogte
van Brummen, de andere tegenover Rheden, ieder met zijn eigen
rechtsgebied. Wanneer wij naar de reden zoeken, waarom de graaf de
hof perse in handen wilde krijgen dan lijkt hier de verklaring te liggen.
De IJsselstreek dreigde door de bouw van een tweede allodiale burcht
een ontwikkeling door te maken waarop hij, de graaf, als landelijk
bestuurder geen greep meer had. Daarom was zijn aanwezigheid in dit
gebied dringend gewenst, wilde het landsheerlijk gezag waarnaar hij
streefde, kans van slagen hebben.

Wij weten, hoe het is afgelopen. De broeders verkochten onder druk
hun landgoed. De actualiteit van dat moment vroeg daarom. De
koopakte werd opgemaakt met de bepaling, dat de koopsom binnen
twee jaar betaald zou moeten zijn. Het is de vraag of de bepaling werd
ingevoegd omdat het geld niet direct beschikbaar was of omdat de
graaf een bepaald moratorium voor ogen stond dat nodig was om de
locale situatie beter te kunnen inschatten. Hoe dan ook Otto II van
Gelre stierf een jaar na de totstandkoming van de koopovereenkomst.
Zijn zoon Reinald voelde er niet voor de betaling, die waarschijnlijk

Stamslot van de Heren van Bronkhorst in 1743.
De oorsprong ligt in de twaalfde eeuw. Het kasteel
werd gebouwd op een natuurlijke hoogte van een
zandrug langs de lJssel. Het oudste gedeelte be-
stond uit een vierkanten donjon met daaromheen
een zware ringmuur en een gracht. De ingang
bevond zich aan de oostzijde. 1n 1828 werd het
kasteel wegens bouwvalligheid grotendeels afge-
broken. 1n 1902 volgde de definitieve sloop.

al gedeeltelijk had plaatsgevonden, voort te zetten.
Klaarblijkelijk was de situatie aan de IJssel minder
alarmerend dan aanvankelijk was gedacht, waarmee
de noodzaak van de aankoop van de hof kwam te
vervallen. Frederik III van Rheden van Baer bleek
geen avonturier te zijn die het eigenbelang nastreefde.
Integendeel, in de eerder vermelde oorkonde van
1272 waar hij "nobilis de Bare" wordt genoemd, is te
lezen dat hij als "ïudex ministerialium" (rechter van
dienstlieden) in dienst was van graaf Reinald. Twee
jaar later is hij getuige voor dezelfde graaf, wanneer
deze de overeenkomst bevestigt die zijn vader had
gesloten met het kapittel van Emmerik."?

Alle moeite was niet nodig geweest

GraafOtto II werd na zijn overlijden op 10 januari 1271
begraven in de kapel van het klooster ' s-Gravendaal
bij het kerspel Asperden gemeente Goch. Hij had dat
klooster in 1248 gesticht, dat wil zeggen, hij begon
toen met de bouw van een kapel bij zijn burcht Rode
aan de Niers. Zijn vrouw Margaretha van Kleef, die
in september 1251 overleed, werd daar begraven. De
burcht richtte hij in tot klooster. Vanaf 1255 bood
het onderdak aan een aantal cisterciënzer nonnen van
de Munsterabdij in Roermond. Otto II werd evenals
Margaretha in het koor van de kapel begraven. Boven
zijn graf werd een tombe opgericht.

,s-Gravendaal werd tijdens de Keulse burgeroorlog
halverwege de 15de eeuw verwoest en daarna weer
opgebouwd. In 1802 werd het klooster onteigend en



afgebroken op enkele gebouwen na. Die staan
er nu nog, evenals de tombe van graaf Quo die
hoewel zwaar beschadigd, toch herkenbaar
bewaard is gebleven.ë"
Wanneer je bij het grafmonument onder de
loofbomen staat, op de plek waar vroeger de
kapel lag, zou je de geesten van het verleden
willen oproepen en met hem, graaf Quo Ir,
opnieuw het koopcontract willen doornemen.
Waarschijnlijk zou hij om de inhoud glimlachen,
omdat achteraf gezien de aankoop van de hof
niet nodig bleek te zijn en hij de broeders de
verwijten had kunnen besparen.

Graftombe van graaf Otto II van Gelre
in de kloostertuin 's-Gravendaal bij
Goch. De hardstenen zerk wordt gedra-
gen door zes stenen leeuwen.
Op de dekplaat bevond zich de beelte-
nis van de graaf die midden 19'ie eeuw
verdween.
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Een boek over alle Nederlandse vogelcollecties
en de Oudheidkundige Kring

Als Oudheidkundige Kring krijgen we
vele vragen binnen, maar sommige daar-
van gaan veel verder dan wie er waar ge-
woond heeft, of wanneer is de katholieke
kerk in de Steeg gebouwd.
We vragen uw aandacht en eventuele
beantwoording voor onderstaande vraag,
die van een persoon afkomstig is die een
boek wil schrijven over alle Nederlandse
vogelcollecties.
Volgens de auteur, zou Johan Gerard
Wurfbain, eigenaar en bewoner van het
landgoed Heuven, in 1907 een zeer grote
collectie opgezette vogels van wel 350
stuks gehad hebben. In 1939,2 jaar na het
overlijden van Wurfbain, zou de collectie
wegens gebrek aan financiële middelen
overgebracht zijn naar de gasfabriek in
Velp. Deze gasfabriek is in 1940 door
brand verwoest.

• Bestaan er foto's waarop de vogelcollectie met in het bij
zonder de Bandijsvogel te zien is?

• Is er achtergrondinformatie m.b.t. de Bandijsvogel eerste en
enige ooit vastgesteld in Nederland, die in deze collectie
zou zitten?

• Wanneer was precies de brand in de gasfabriek in Velp
waar. Wurfbain zijn collectie was opgeslagen. Zoals datum,
achtergronden, oorlogshandelingen of andere oorzaak?

• Is er correspondentie met andere ornithologen in het
familie-archief met name van de Snouckaert-collectie?

• Zijn er dagboeken bewaard gebleven
met ornithologische aantekeningen vim
Wurfbain of anderen?

• Weet iemand iets meer over het privé- .
leven van Wurfbain, zijn passie voor
de jacht, het verzamelen van opgezette
vogels of anderszins, etc.

Het is bekend dat op de zolder van het
koetshuis te Heuven wel enige jachttro-
feeën gehangen hebben, maar een opge-
zette vogelcollectie was daar niet bij.

Bovenstaande vragen geeft u een idee
waar je als Oudheidkundige Kring mee
geconfronteerd wordt als je een rubriek
"Lezers vragen-Lezers antwoorden" start.
We zijn zeer benieuwd of een van deze
bovenstaande vragen nog antwoorden op-
levert. Misschien dankzij uw medewer-
king kunnen we de auteur verder helpen.
Soms is een klein beetje houvast genoeg

om weer verder te kunnen gaan met het oplossen van deze
puzzel. Dat de hr. Wurfbain een gepassioneerd jager was
blijkt uit de foto uit ± 1935 waar hij in vol ornaat afgebeeld is,
zoals het een landlord uit die tijd betaamt.

In de Catalogus van de inboedel en de verzamelingen uitslui-
tend uit de nalatenschap van de Weled. Gestr. Heer Mr. J.G.
Wurjbain", veilingdatum 16 november 1937, staat niets ver-
meld over de vogelcollectie waarvan hier sprake is.

De auteur van het boek over de Nederlandse vogelcollectie
vraagt of wij als Oudheidkundige Kring of een van onze leden
iets meer weten over deze bijzondere vogelcollectie.
• Weet u of een van u leden iets meer over deze verzameling?

Reacties gaarne naar de beheerder van deze rubriek:
H. Rijnbende tel 026 4954598

E-mail hans.rijnbende@planet.nl

mailto:hans.rijnbende@planet.nl


boekBEsPREKING
Walter lansen

Velp en de oorlog 1940-1945
Steven Jansen
In 1946 verscheen "Velp en de
oorlog 1940-1945". Het is geschre-
ven door Steven Jansen aan de
hand van een dagboek, dat hij heeft
bijgehouden van april 1939 tot
mei 1945. De twee oplages 1.000
en 500 stuks waren snel uitver -
kocht. Stichting Velp voor Oranje
brengt nu, in samenwerking met
boekhandel Jansen & de Feijter in
Velp, een derde druk in een oplage
van 750 stuks. Deze derde druk is

nagenoeg identiek aan de eerdere uitgave, alleen het formaat
is iets royaler en er zijn extra foto's toegevoegd. Daarnaast
zijn annotaties opgenomen door drs. K. Hengeveld, waardoor
de tekst op bijna 70 punten van een toelichting kon worden
voorzien, die voor de lezer van nu een welkome aanvulling
zal zijn.

Doordat Steven Jansen werkzaam was als gemeente-
ambtenaar en verloofd met een verpleegkundige uit
het Velpse ziekenhuis, dat was een goed georganiseerd
onderduikadres, was de auteur beter geïnformeerd dan de
gemiddelde Velpenaar.
Meestal beschrijven dagboeken vooral eigen ervaringen,
in dit dagboek worden de feiten uit deze uitzonderlijke
periode en soms vrijwel dagelijks genoteerd. Het is daardoor
een dagboek geworden van alle Velpenaren. Het is goed
geschreven. Zakelijk, zonder cliché of heroïek. Men
verplaatst zich hiermee in het Velp van die dagen, dat men het
boek in één ruk wil uitlezen.
De prijs is dankzij sponsoring van diverse instellingen slechts
9,50 paperback of 13,50 gebonden.

Herinneringen aan
de bevrijding van
Velp
"Herinneringen aan
de bevrijding van
Velp" is een unieke
uitgave met meer dan
90 foto' s, waarvan
een 50-tal voor het
eerst uit familieal-

bums en schoenendozen te voorschijn is gekomen. De foto's
gaan vergezeld van opgetekende herinneringen en dagboek-
fragmenten. Door deze combinatie kon een aangrijpend en
vrij volledig beeld ontstaan van de gebeurtenissen rond de
bevrijding van Velp, 16 april 1945. Die herinneringen waren
deels schokkend: in die laatste dagen voor de bevrijding vie-
len 12 doden en vele gewonden. De 70.000 granaten die toen
werden afgevuurd op Velp beschadigden en verwoestten ook
nog eens honderden huizen. Dankzij sponsoring van diverse
instellingen is de prijs slechts 12 euro per exemplaar.

/ Webmaster gezocht en gevonden!
~ De oproep heeft gewerkt: Gerrit de Jong uit

Rheden met een ruime ervaring op ICT-gebied
gaat onze website beheren.
De website is ontworpen door Carla Bogema uit
Arnhem. We zijn zeer tevreden met het aanzien

en de makkelijke toegankelijkheid van de website.
Nu de ontwerpfase voorbij is wordt door de werkgroep
website en de webmaster nog gewerkt aan de verbetering
van de teksten en de aanvulling met plaatjes. Er komen
veel doorlink mogelijkheden, zodat u voor meer informatie
eenvoudig van onze site op die van derden kunt komen.
In het najaar is de site operationeel.
Er komt nog een uitvoerige informatie.

Walter de Wit



Hans Rijnbende

De dichters van Velp

Hélène Lapidoth-
Swart, 1901
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Gedicht Blader-
regen 1939
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De gemeente Rheden heeft veel bekende schrijvers en dichters
binnen haar grenzen gehad. Vanwege de prachtige omgeving en
de rust vestigden velen zich in Velp. Ik noem u er enkelen. In
1793 was dat Elisabeth Maria Post (1755-1812). Zij woonde met
haar zuster aan de landelijke dorpsstraat, nu Hoofdstraat in het
huis Retraite. In 1794 publiceerde zij Gezangen der liefde, een
poëtische neerslag van het Velper land-en liefdeleven.
Jacob van Eeghen, die in 1834 op 16 jarige leeftijd overleed
schreef "Herinneringen aan Beekhuizen" en van de dichter
Comelis Loots (1765-1834) is het gedicht "In het salon op
Beekhuizen".
In 1874 kwam Bemard ter Haar naar Velp waar hij een klein
landgoed had gekocht met de naam Refugium. Het huis bestaat
nog steeds en ligt tegenover Biljoen aan de Gasthuislaan nr 8.

In Velp schreef hij zijn "Laatste Gedichten". Hij
stierf op 19 november 1880 en werd begraven op het
kerkhof van Rozendaal.
De dichteres Hélène Swarth woonde de laatste 20
jaar van haar leven in Den Haag, maar in de zomer
verbleef zij aan de Pinkenbergseweg nr. 9 te Velp
in het pension van het echtpaar Salemink. In 1939
vestigde zij zich voorgoed in Velp waar zij op 20 juni
in 1941 overleed. Zij werd begraven op Heiderust te
Worth-Rheden.
Op 4 mei 1891 kwam in Velp J.W.F. Bubing ter
wereld. Zijn ouders woonden aan de Hoofdstraat
193. Aan de Enkweg nr. 12 woonde Johan van der
Woude (1906-1979). In 1978 verscheen zijn laatste
roman "Het boze oog". Hij stierf op 7 februari 1979
en werd begraven op de begraafplaats Heiderust.
En dan natuurlijk Jan Siebelink, geboren in 1938 die
geen nadere uitleg behoeft.

De dichteres Hélène Swarth noem ik hier in het
bijzonder, omdat zij vriendschapsbanden had met
H. Kerkkamp, de auteur van vele boeken over onze
gemeente. Op 15 oktober 1939 schrijft zij hem het
volgende briefje:
Geachte Heer,

In dank uw vriendelijk stukje terug. Hierbij een
herfstsonnet van het Beekhuyzerbosch, uit den
tijd, toen ik daar zoo heerlijk kon dwalen.
Met hoogachting,
Hélène Swarth

Het sonnet droeg de naam Bladerregen.

Bron: Querido's letterkundige gids van Nederland ( 1982)



Biografie

Uélèue Stephouie Swartb werd geboren in Am terdam op 25 okt b r 185 . Zij was de
doeh. r van Edllard Swartb en Maria Jueuba HeijbJom. Haar vad r v '3. koopman en
consul vnu )·ortugat
In 1894 trouwde zij met de journaU tWillem LDpidoth. Dit huwelijk l\ erd ontbonden in
1910.
Hélène S,,,arth was de jongste van negen kinderen en genoot C I] Fran -georiënteerde
op"ocding, omdat haarvader zich in 1865 in Bros el vestigd al b nkier, De familie
verliet Brult'lcl iu 1869 omdat baar moeder heimwee bad naar Am uerdam. Moeder en
doebter konden trou, ea llooif goed met elknar opscbieten.
IUlène voelde uch ongelukkig in Amsterdam en gelukkig v nr haar vesti de de familie
:dcb terug in Brussel in 1871.
In d cember 1816 maakt zjj kenniJ met Muurjee Warlomont (186 -1 9 die in de
,,'nm '-BcIA~ ehe literatuur bekend was IsMax Waller. Hun ij fd relati was
kort tundig maar zij blcefWaUcr die daarna de spot met h tr dre 0. t eeds gedenken
fils de IlO vreemde wreede gade ~hoonc~knaap, die lacbend p ld
meisje! hart".
In 1879 debuteerde de I:\\'jntigaarige dichteres met d te Parij: ,
du rêve', gevulgd door de te Arnhem uitgege\'cn bundel 'Le. prin Di r I (1882). In
J 902 ,,'olgde een herdruk met de titel 'Premières po fes', Een and re f n. lige
dichtbundel van bant was 'FeuiUes morte • (1878-1883). Op araden v 0 Pol de Mont
verkees uj uiteindelijk te sc::brijven in het Nederhmds. 'Ecnmme blo m 0' en 'Blauwe
bloemen' ~aren d ee te dichtbundels in haar moedertaal en zij kenden meteen ueees.
Vooral Willem Klees W'l nthousiast en noemde baar 'het zin end hart'. Vanaf
december 1885 nam hij geregeld gedichten van baar op in • ni uw gid t. Toch bad 7Jj
ook veel afbrekers ondermeer Frederik van Eeden die haar m I nd 'h t herkauwende
hart' Doemde.
Hêlène 'wartb w ook verloofd met de letterkundige Hendrik v n der Meyy ma rook
deze relatie liep nu enkele jarctD paak. Zij Ileeftlrouwens nooit n m n ge,,'onden. die
'haar weltschmer,;:' waardeerde en zijn leven 'blijvend' met haar rou dein .
•Iet religieuze en häar liefdes- en zielsverdriet waren dan ook de boo>.!.rd9!~~~
gcdiehttn.
Zij overleed t Velp op 20 juni 1941.

HÉLÈNE SWARTH, DOOR KLOOS EENS "HET ZINGENDE HART
IN ONZE LETTERKUNDE" GENOEMD, WORDT 25 OCT. 70 JAAR,

De groote, populaire dichteres, die onze letteren met zeer vele prachtige, diep gevoelde, tot elk
mensch sprekende sonnetten heeft verrijkt, werd te Brussel geboren en schreef reeds als jong
meisje Fransche verzen. Al heel spoedig ontwaakte haar liefde voor de Nederlandsche taal en
met haar gevoelvolle stemmingspoëzie nam zij, onder de "tachtigers", een eerste plaats in.

" ... en zoekt ge een rots, waarop ge leunen moogt? 0 neem mijn arm, die U te steunen poogt!"
Tekst onder foto uit 1929



Elise Olde Rikkert
'Voorzitter

Op Geopad ~', .
De Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documeniatiecentrurii-te Dordrecht
heeft een aantal wandelingen uitgegeven iIrdé serièTelluris." • ..' •...,-
Wie wil weten waardooréen gebiedwerd.zoals hefnû is,kan~veelliebben aanhetgeen~de-
aarde daarover vertelt. In elke aflevering wordt in het kort iets over de ligging en aard van
het betreffende gebied medegedeeld. Dan volgt debèschrijving van de-natuurlijke profes-
sen ende invloed van de mens op het gebied en daarna wordt een w~del- of fietsroute' ,
beschreven. Tot nu toe heeft Dr. H.A. Visscher voor de omgeving Arnhem, Rhederi, Ro-
iendaal 10 routes beschreven onder het motto Op Geopad. ~
U kunt deze routes bestellen bij het Nationaal Landschapskundig Museum ~n_Î)ocumen-
tatiecentrum, Reeweg Oost 145, 3312 eNDordrecht, tel. 078-6147476. Decprijs van deze ~
brochures ligt tussen de€J,20 en € 1,50 (= kostprijs) exclusief verzendkosten.
Het bestuur heeft de 10 routes, die betrekking hebben op onze gemeenten aangeschaft, bij
de eerst volgende lezing zullen deze ter inzage liggen. - ' , ~- -

Onze Website
In het najaar is het zover: dan is onze website operationeel en door een
ieder te bezoeken. Wij hegben een bijzondere domeinnaamweten vast te
leggen namelijk: www.ondheidkundigekring.nl, waardoor we wel veel be-
zoekers van buiten. af zullen aantrekken. Momenteel worden de site door
éen groepleden uitgetest en door de leden van de werkgroep Web site
gevuld met teksten en illustraties.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat we inmiddels ook een beheerder voor
de website hebben, Het is Gerrit deJong uit Rheden, die beroepsmatig
een uitgebreide ervaring op IT-gebied heeft. Hij zaIde website np-tc-date -

; .hóuden. -- - ~ --.,.a: -

http://www.ondheidkundigekring.nl,



