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Het laatste blad van 2009

Het jaar zit er weer bijna op. Een goed moment om u allen, ook
namens de redactie, prettige Kerstdagen en een voorspoedig
2010 toe te wensen.

Maar eerst lezen we in deze laatste uitgave van 2009 nog een
bijdrage van Frits Tesser over Heer Frederik I van Rheden.
Deze keer onderzoekt de auteur wat de motieven van bisschop
Otto van Lippe zijn geweest om heer Frederik in de functie van
gerechtelijk schout te benoemen in Oosterbeek (benedendorp )
en in Velp.

Ton Elzebroek publiceert in deze uitgave van Ambt & Heerlijk-
heid het tweede en laatste deel van de geschiedenis van de wa-
termolens in Spankeren. Die molens vertegenwoordigden een
belangrijke economische waarde en waren voor de voorstuwing
volledig afhankelijk van het stromende water in de Assenbeek.

Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen schreven in het vo-
rige nummer over de timmerman Rutgers en zijn zoon Gerrit
Jan, beiden huizenbouwers in Ellecom. Hun tweede artikel gaat
over Rutgers Junior, die een grote carrière als architect maakte
in Amsterdam. Hij ontwierp in 1926 ondermeer het prestigi-
euze Hotel American aan het Leidscheplein en verzorgde daar
ook de inrichting. Een ander hotel van zijn hand is het Carlton.
Hij maakte deel uit van de door Berlage geïnspireerde Amster-
damse School.

In dit blad deel 1 van een serie over stations langs de lijn Arn-
hem - Dieren. En tot slot nog een terugblik op de uiterst ge-
slaagde Zomerexcursie, die dit keer naar het Ruhrgebied ging.
Een op voorhand weinig voor de hand liggend reisdoel. Ter
plekke bleek het een uiterst fascinerende bestemming te zijn,
met een boeiende industriële historie die op vaak bijzondere
wijze wordt bewaard.

De redactie



HEER FREDERIK I VAN RHEDEN
Deel 2

Frits Tesser

SCHOUT VAN DE BISSCHOP VAN UTRECHT
in Oosterbeek, benedendorp, en Velp

Heer Frederik I was een Gel-
derse edelman afkomstig uit
Rheden, die wij voor het eerst
ontmoeten in 1212 wanneer
hij optreedt als getuige bij een
rechtsgeding. Hij blijkt een ge-
respecteerd iemand te zijn,
die goed staat aangeschreven
bij de graaf van Gelre en de bis-
schop van Utrecht. Deze laatste
vraagt hem om gerechtelijke
schout te worden in Oosterbeek
(benedendorp) en Velp, twee
enclaves in Gelre, die onder het
bestuur van het Sticht Utrecht
vallen. In deze tweede aflevering
onderzoekt de auteur wat de
motieven van bisschop Otto van
Lippe zijn geweest om heer Fre-
derik in die functie te benoemen.

Van de dertien oorkonden, waarin de naam Frederik 1 van
Rheden voorkomt, is die van begin juni 1217 de belangrijkste.
Hoofdfiguur is OUo II van Lippe, de pas aangetreden bisschop
van Utrecht, die met heer Frederik een overeenkomst sluit.
Ooggetuigen zijn de domproost van de kathedrale kerk Sint
Maarten, de domdeken en de proost van de Sint Salvator, de
latere Oudmunster. Wanneer je de tekst aandachtig leest, krijg
je de indruk dat het om een besloten bijeenkomst ging en dat
het verslag van de bespreking geen echte oorkonde is, maar
een ambtelijk stuk dat met de zegels van de getuigen werd be-
krachtigd.
Het is een bijzonder document, omdat niet alles van wat werd
besproken er in staat, tenminste daar lijkt het op. Er hangt een
waas van geheimhouding omheen. Blijkbaar was het de bedoe-
ling, dat aan de afspraken geen al te grote ruchtbaarheid werd
gegeven. De tekst van de overeenkomst is de volgende:

Afbeeldingen op rechterpagina

Linker zegel
Zegel in groene was. In randschrift:
REINBOLDVS MAJOR DECANVS IN TRAIECTO
(Reinbold, domdeken van Utrecht)

Rechter zegel
Zegel in groene was. In randschrift:
WALTER' PPS S SALVATORIS IN TRAIECTO
(Walterus, proost van de H. Salvator in Utrecht)



Ludovicus, domproost, Reimbold, domdeken, en Walterus, proost van de Utrechtse Sint Salvator
(Oudmunster) wensen aan ieder die dit leest Gods zegen toe.

Door dit schrijven maken wij aan u allen bekend en verzekeren u dat wij, die het met onze ogen heb-
ben gezien en met onze oren gehoord, getuigen zijn geweest van het volgende, namelijk dat heer Otto,
bisschop van Utrecht, in onze aanwezigheid de geachte heer en edele ridder Frederik van Rheden
in dienst heeft genomen van de Utrechtse kerkgemeenschap (het Sticht) en hem in het dorp Vaassen
heeft beleend met de tiend, die hiervoor in het bezit was van het Utrechtse domdekanaat.
Heer Frederik heeft - mede voor zijn opvolgers - aan de bisschop voor altijd manschap (leenhulde)
gedaan. Daarna heeft hij een hoeve met de daarbij behorende lieden, gelegen in het genoemde dorp
Vaassen, voor altijd opgedragen aan de kerk van Utrecht.
Voorwaarde is evenwel, dat aan de bisschop de keuze wordt gelaten om aan heer Frederik honderd
Utrechtse ponden uit te keren in de vorm van pacht uit andere leengoederen of om hem een ander
leen toe te wijzen dat gelijkwaardig is aan de vermelde tiend in Vaassen. Deze keuzemogelijkheid
blijft ook voorbehouden aan de opvolgers van heer bisschop Otto.

De akte werd opgesteld in onze tegenwoordigheid, in het
jaar onzes Heren 1217, in het eerste jaar van het

episcopaat van heer Otto."

In het Oorkonden- boek van het
Sticht Utrecht, waar dit verslag is te
vinden, vat de uitge- ver K. Heeringa de
inhoud samen met te ver- wijzen naar de tiend in
Vaassen, die heer Frederik ontving en naar de hoeve, die hij
aan het bisdom opdroeg. Het is inderdaad een belangrijk gege-
ven, maar slechts de helft van het verhaal. Zeker zo belangrijk
is, dat heer Frederik in dienst treedt van de Kerk van Utrecht
en dit doet, naar het schijnt, op verzoek van de bisschop. De

toekenning van de tiend is daar
een gevolg van en dit geldt ook
voor het opdragen van de Vaassense hoeve
aan de bisschop. Opmerkelijk is, dat de getuigen, de
beide domheren van de St. Maartenkathedraal en de proost
van de Salvatorkerk, door de gebeurtenis worden geraakt. Zij
laten weten, dat zij met eigen ogen hebben gezien en met ei-
gen oren hebben gehoord, dat de bisschop heer Frederik van
Rheden, een Gelderse edelman, die 'ridder' wordt genoemd



in de Utrechtse kerkgemeenschap (familia Traiectensis
ecclesie) heeft opgenomen. Je zou kunnen zeggen, dat
in de bewoording een bepaalde verwondering door-
klinkt in de zin van:'Het is echt waar!; we zijn er
zelf bij geweest'.
Om de handelwijze van Otto II van Lippe te
kunnen begrijpen en om er achter te komen,
waarom hij heer Frederik in dienst nam, moe-
ten wij meer weten over de persoon van de bis-
schop en over zijn politieke ambities.

Zegel in groene was met Duo van Lippe, bisschop van
Utrecht, gezeten op een vouwstoel. In de linkerhand de
kromstaf, met de rechterhand een opengeslagen boek
vasthoudend. In randschrift:
OTTO DIVINA GRAT(IA) TR(AI)ECTENSIS EPC
(Otto, door Gods genade bisschop van Utrecht)

Otto van Gelre op de achtergrond. Het schijnt
dat de twee elkaar niet erg lagen. Om gezag-
voller te kunnen optreden toog de jonge Otto
naar Rome 'om dispensatie te krijgen vanwege
zijn minderjarigheid'. Het liep op niets uit. Toen

hij niet lang daarna voor een tweede keer naar de
Eeuwige Stad toog, kwam hij niet verder dan Elten,

waar hij uitgeput door zware koorts 1 september 1215
overleed. Otto van Gelre was tweeënhalf jaar bisschop van

Utrecht geweest.

VAN DOMPROOST TOT BISSCHOP

Wanneer wij Otto van Lippe willen karak-
teriseren, komt het beeld naar voren van een prelaat
die doelbewust twee zaken wilde realiseren: herstel van de
bisschoppelijke autoriteit in het Sticht Utrecht en in datzelfde
Sticht een beleid voeren zonder inmenging van buitenaf.
In 1205 was hij door zijn oom Dirk van Ahr, bisschop van
Utrecht (1197-1212), benoemd tot proost (voorzitter) van het
kathedrale kapittel, een functie, die hem tot de belangrijkste
adviseur op diocesaan niveau maakte. Na diens dood had hij
zich beschikbaar gesteld voor de opvolging in het bisschops-
ambt, maar de graven van Gelre en Holland waren met een
eigen kandidaat gekomen, Otto van Gelre, een jongere broer
van graaf Gerard IV van Gelre. Otto was achttien jaar oud
en proost van het kapittel in Xanten.v De aartsbisschop van
Keulen, Adolf van Altena (achterneef van Gerard van Gelre),
moest eraan te pas komen om de patstelling te doorbreken.
Zijn voorkeur (zou je anders verwachten?) ging uit naar Otto
van Gelre, die in december 1212 tot bisschop van Utrecht werd
gekozen.
Otto van Lippe bleef domproost, maar hield zich tijdens het
bestuur van de elect (gekozen, maar niet gewijde bisschop)

Het onverwachte overlijden maakte voor domproost Otto van
Lippe de weg vrij om zich opnieuw kandidaat te stellen voor
het bisschopsambt. Dit maal was er geen tegenkandidaat. Toch
heeft het nog tot juni/juli 1216 geduurd vóór de meningsver-
schillen in het kiescollege" overbrugd waren en de graven van
Gelre en Holland hun steun gaven aan verkiezing van Otto van
Lippe tot nieuwe bisschop van Utrecht.

De verwachtingen waren gematigd positief. De broer van Otto
van Lippe, Herman van Lippe, die bij de verkiezing aanwezig
was, had tijdens de voorbesprekingen propaganda voor Otto
gemaakt. Zijn betoog was, dat zijn broer (evenals hijzelf en de
rest van de familie) niet uit onze streken afkomstig was" en
derhalve geen lokale macht tot zijn beschikking had, die de
Gelderse en Hollandse belangen in gevaar kon brengen. Het
argument sloeg aan en droeg er toe bij, dat de meerderheid van

A. Xanten (in het verleden bij het bisdom
Utrecht behorend) was een Keulse enclave
in het Kleefse gebied, waarvoor de aartsbis-
schop van Keulen bijzondere belangstelling
had. Er was hem veel aan gelegen daar een
proost te hebben die op zijn lijn zat. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat Adolf van Altena,
aartsbisschop van Keulen, de proosdij aan
een familielid toevertrouwde, in dit geval aan

Otto van Gelre, zijn achterneef, die op het mo-
ment van de installatie niet ouder dan 13 jaar
moet zijn geweest.

dat van de naburige diocesen, waar de keuze
van de bisschop door de kanunniken van het
domkapittel gebeurde, zoals het 4de concilie
van Lateranen in 1214 had bepaald. De afwij-
kende Utrechtse situatie had te maken met het
feit dat de domheren er niet in waren geslaagd
de collega 's van de andere kapittels buiten het
kiescollege te houden.

B. Het kiescollege bestond uit de kanunniken
van de St. Maartenskerk (de dom) en de vier
andere Utrechtse kapittels, plus de proosten
van de kapittels van Tiel, Deventer; Oldenzaal
en Emmerik. Dit kiescollege was groter dan



het kiescollege instemde met de verkiezing van Otto van Lippe
tot bisschop van Utrecht.
Kort daarop kreeg hij 'als nieuwe heer en elect' van koning
Frederik 11de regalia, de wereldlijke gezagsrechten, door de
overdracht van de scepter.F' Engelbert van Berg, aartsbisschop
van Keulen, gaf toestemming voor de bisschopswijding, die in
Frankfort plaatsvond. Als blijk van waardering voor de steun
die graaf Gerard IV van Gelre hem tijdens de bisschopsver-
kiezing had verleend, benoemde bisschop Otto van Lippe
Gerards broer Lodewijk tot domproost van Sint Maarten, een
functie die hij zelf vóór de verkiezing had bekleed."

EEN STERKE PERSOOLIJKHEID

In de 'Narracio' (Vertelling), een geschrift uit die peri-
ode," wordt van Otto van Lippe gezegd, dat hij een 'machtig,
verstandig, zeer geduldig en bescheiden vorst' was. Wij kun-
nen daaraan toevoegen, dat hij doortastend en kordaat was. Hij
wist, wat hij wilde. In de jaren, dat hij zich als domproost min
of meer op achtergrond hield, had hij de gebeurtenissen in en
rond het bisdom nauwlettend gevolgd. Het was hem duidelijk
geworden, dat het bisdom Utrecht bevrijd moest worden van
de greep van graven van Gelre en Holland. Om dat te bereiken
was het nodig, dat het Sticht" een bestuurlijke eenheid vormde
onder leiding van een door allen erkende landsheer. Dit hield
in, dat de landsheerlijke rechten overal moesten worden ge-
eerbiedigd en dat, waar zij teloor waren gegaan, weer in ere
moesten worden hersteld.

Deze zienswijze en het daaraan gekoppelde beleid werd niet
door iedereen geaccepteerd. In het Oversticht kwamen de mi-
nisterialen (onvrije dienstmannen) in het land van Vollenhove
tegen de bisschop in opstand. Maar Otto van Lippe was er de
man niet naar om zich in zijn bestuurlijke plannen te laten

dwarsbomen. Met een groot leger trok hij naar het opstandige
gebied, waar hij, zegt de auteur van de Narracio, 'de goederen
van bijna alle ridders (onvrije bereden krijgslieden) in de as
legde en hen zo gedwee heeft gemaakt, dat de overigen, met
recht, de verschuldigde eer en eerbied voor hun heer werd bij-
gebracht'P

In zijn buitenlandse beleid was bisschop Otto van Lippe om-
zichtiger, aanvankelijk althans. Een kwestie, die hem vanaf het
begin van zijn aantreden bezig hield, was de door graaf Gerard
van Gelre geplande verplaatsing van de tol van Arnhem naar
Lobith. De zaak was al eerder aan de orde geweest. Vermoede-
lijk speelde reeds Gerards vader, graaf Otto I van Gelre (1184-
1207), met de idee om de Arnhemse tol naar Lobith over te
brengen, maar door de oorlog met Brabant - die hij verloor
- raakte dat plan op de achtergrond."
Voor zoon Gerard waren de omstandigheden gunstiger. Er
heerste vrede in het begin van zijn regering, de economie ver-
toonde een stijgende lijn en de welvaart groeide. Voor de lan-
delijke overheid lagen er kansen om de heerlijke inkomsten
te vergroten. Daarom vatte graaf Gerard zo'n tien jaar na het
overlijden van zijn vader (t na 30 april 1207) opnieuw het plan
op om de tol van Arnhem naar Lobith te verplaatsen.

Een tol bij Lobith hield in, dat niet alleen van de schepen op
de Rijn, maar ook die op de Waal voeren, tol zouden moeten
gaan betalen. Lobith ligt immers vóór de splitsing van beide
rivieren. Alle schepen, die van het Rijnland naar de Lage
Landen voeren, moesten daar passeren. Hetzelfde gold voor
de scheepvaart in omgekeerde richting. Wat graaf Gerard zich
niet voldoende realiseerde, was dat door de Lobithse tol ook de
scheepvaart van en naar Deventer en Salland werd belast, mo-
gelijk zelfs dubbel belast. Dit laatste was het geval, wanneer er
ook bij Zutphen een Gelderse tol was, maar zeker is dat niet. D)

handiging van de scepter. Vandaar de naam
'scepterlenen'. De koninklijke (keizerlijke)
belening bracht met zich mee, dat de bisschop
werd opgenomen in de rijksvorstenstand. Otto
van Lippe werd 'princeps imperii', rijksvorst.

D. Het is niet zeker of er in het begin van de 13de
eeuw een Gelderse IJsseltol bij Zutphen was.
Mogelijk werd met 'de tol van Zutphen' de Ber-

C. Vanaf 1122 (Concordaat van Warms) be-
leende de koning (keizer) de gekozen bisschop
(elect) vóór de wijding met de regalia (over-
heidsrechten]. Door het bezit van de regalia, de
vorstelijke zeggingschap over water, wind en
wildernis, stonden de bisschoppen op voet van
gelijkheid met de graven. Een ander belangrijk
privilege was de belening met de wereldlijke
gezagsrechten, gesymboliseerd door de over-

keltol bedoeld, die bij de Schupstoel (scheepstol)
werd geheven, oostelijk van de Zaadmarkt. Uit
opgravingen is komen vast te staan, dat daar
in een inham van de Berkel een haven heeft ge-
legen. De rivier stroomde toen ten oosten van
de stad en mondde zuidelijk daarvan uit in de
IJssel. Zie R. Wartena, Enige wilde speculaties,
over de stadsontwikkeling van Zutphen, Bijdra-
gen en Mededelingen Gelre 85 (1994)19-20.



Het was te verwachten, dat de bisschop van Utrecht, als landsheer van het Oversticht, het
zou opnemen voor de vrachtvervoerders en kooplieden in zijn gebied. Vanaf het begin van
zijn aantreden had de kwestie van de tolverplaatsing dan ook zijn bijzondere aandacht en
zocht hij naar middelen om de graaf van zijn voornemen te doen afzien.
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LEGENDA o
KeksnOp een tijdstip in de

2de helft 13de eeuw
Op een tijdstip tussen
ca, 1375 en ca, 1450

~ Op een tijdstip tussen
~ ca, 1450 en ca, 1525

~. Begin 20ste eeuw

De Liemers, Gedenkboek voor dr. J.H. van Heek

Door veranderingen in de loop van de rivier moest het "Iolhuys', gelegen vóór de
splitsing van Rijn en Waal, begin I4dde eeuw een halve mijl verplaatst worden.* Oud Lobith (Lobede) ten tijde van graaf Gerard IV van Gelre (1207-1229)* Tegenwoordige Lobith, gesticht rond 1350o Tolhuis

HET PLAN
VAN AANPAK

Met de graaf van Gelre diende
je respectvol om te gaan. Als hij ge-
dwarsboomd werd in zijn landsheer-
lijke plannen, kon hij een geducht
tegenstander zijn. Dat was in het ver-
leden herhaalde malen gebleken. Otto
van Lippe was zich daarvan bewust.
Daarom moest in de kwestie van de
tolverplaatsing met beleid te werk
worden gegaan. Wanneer het tot een
conflict zou komen, was het van be-
lang de eigen bezittingen in het Gel-
derse gebied veilig te stellen, zeker de
enclaves Oosterbeek (benedendorp)
en Velp aan respectievelijk de Rijn en
de IJssel. Tot nu toe was het de 'vil-
licus', de dagelijkse rechter, geweest,
die daar als bisschoppelijke vertegen-
woordiger was opgetreden en samen
met de geërfden (zij, die een eigen
erf bezitten) de buurschap had be-
stuurd. Het waren altijd twee rustige
gebieden geweest, waar het leven zijn
gewone gang ging en die nauwelijks
beïnvloed waren door de politieke
conflicten van de laatste twee, drie
eeuwen.

In het tweede decennium van de 13de
eeuw veranderde de situatie. De twee
enclaves bleken gezien de te verwach-
ten twist over de tolverplaatsing van
strategisch belang. De bisschoppelijke
gerichten, Oosterbeek westelijk van
de grafelijke residentie in Arnhem en
Velp oostelijk daarvan (beide gelegen
aan het water), stonden symbool voor
de Utrechtse betrokkenheid bij de
Gelderse riviertollen. Om ervoor te



DE BISSCHOPPELIJKE SCHOUTzorgen dat deze symboolfunctie ook in moeilijker tijden ge-
handhaafd bleef, was het nodig beide enclaves meer prominent
op de kaart te zetten. De twee buurschappen, die tot dan toe ie-
der een eigen leven hadden geleid, werden door bisschop Otto
van Lippe in 1217 onder één functionaris geplaatst, een bis-
schoppelijke schout, die, om hem meer aanzien te geven, met
volledige rechtsmacht werd bekleed. (zie kaart volgende pagina)

In de verklaring van begin juni 1217 wordt gezegd, dat
bisschop Otto 11heer Frederik van Rheden in dienst nam van
de Utrechtse Kerk, c.q. het Sticht en dat het 'salaris' bestond
uit de tienden in het dorp Vaassen, die hij in leen kreeg. Heer
Frederik betuigde daarop zijn instemming, laten de getuigen

weten, door zich leenafhankelijk te maken. Hij bood de
bisschop zijn hoeve in Vaassen aan met de mensen

die daarbij hoorden en die zijn eigendom was,
waarna hij dezelfde hoeve in leen terug ontving.
Een bijzonderheid is nog, dat de opdracht aan
de bisschop mede namens de opvolgers werd
uitgesproken, ook zij zouden trouwe leen-
mannen van de bisschop van Utrecht zijn.

Zegel in bruine was. Graaf Gerard IV
afgebeeld in volle wapenrusting. In
randschrift:
GERARD- -EI GRACIA GELD- -SIS

De vraag is natuurlijk, wat de dienst in-
hield en waarom Otto 11 van Lippe juist
Frederik van Rheden uitkoos om voor hem

binnen het Sticht werkzaam te zijn. Op die
vraag wordt in de oorkonde geen antwoord
gegeven, maar het is wel duidelijk dat het om
een gewichtige opdracht ging. De aanwezig-
heid van de voornaamste adviseurs van de bis-
schop wijst daarop, evenals het toekennen aan
heer Frederik van de tienden in Vaassen. Die
tienden waren afkomstig uit het goederenbezit
van het domkapittel en wij mogen aannemen,
dat er voor de domdeken een bijzondere reden
moet zijn geweest om van die bron van inkom-
sten afstand te doen.I"

De aanstelling van deze hoge ambtenaar vond
plaats juist voordat Otto 11 van Lippe begin
juni 1217 op kruistocht naar het Heilige Land
ging. El Om te voorkomen, dat er tijdens zijn
afwezigheid bestuursproblemen zouden
ontstaan, benoemde hij zijn broer Herman,
die wij kennen uit de verkiezingstijd, tot
zijn zakenwaarnemer in het Sticht en stel-
de hij - maar dit was een meer politieke
beslissing - heer Frederik van Rheden aan
tot gevolmachtigd schout (bestuurder) van
de gerichten Oosterbeek (benedendorp ) en
Velp. Ik zeg dit laatste met enig voorbehoud,
omdat de benoeming van heer Frederik ner-
gens wordt vermeld. Toch lijkt aannemelijk,
dat hij door de bisschop voor die functie werd
gevraagd. Het ooggetuigenverslag van de
domproost, de domdeken en de proost van St. E- SVFAN-E COME-
Salvator van eind juni 1217 (zie begin artikel) (Gerard door Gods genade graaf van
en de nog te bespreken oorkonden van 18 en 22 Gelre en Zutphen)
maart 1342, waarin de verkoop van beide ge-
richten wereldkundig wordt gemaakt, bevatten
gegevens die in de richting wijzen.

E. Bisschop Otto van Lippe sloot zich met zijn
manschappen aan bij het enorme kruisleger
van Andreas II, koning van Hongarije (/205-
/235), dat begin juli /2/7 richting Split trok.
De verslagen spreken van meer dan 10.000
bereden krijgslieden en een ontelbaar aantal
voetknechten. De verscheping van Split naar
Akko, de haven in het noorden van H. Land,
nam vele weken in beslag. Bisschop Otto van
Lippe nam deel aan het beleg van Damiate
in Egypte, dat in juni 1218 begon. Na de ver-

overing van de voor de stadsmuur gelegen
gevechtstoren keerde hij eind van dat jaar
naar Utrecht terug. K.M. Setton, A history
of the crusades, vol II, Londen 1962, p. 387-
394;538-539; Ambt & Heerlijkheid nr.l43, p.
32-34.

F Van oudsher (ca. 750 schreef Chrodigang,
bisschop van Metz; de 'Leefregel van de Ka-
nunniken') werd het kapittelgoed beheerd
door de proost (praepositus), die het hoofd

van het kapittel was. Later ontwikkelde zich
naast dit gemeenschappelijk bezit een ander
gezamenlijk bezit, het kapitteldekenaat, dat
door de deken van het kapittel werd beheerd.
Uit de opbrengsten van beide vermogens ont-
vingen de kanunniken een uitkering voor hun
levensonderhoud. Daarnaast ontstonden in
de /2de eeuw door afsplitsing afzonderlijke
goederen, waarvan de inkomsten naar de in-
dividuele kanunniken gingen, die prebenden
werden genoemd.
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Het schoutambt, waarvan hier sprake is, blijkt een erfelijke func-
tie te zijn, want ook de voorvaderen van Frederik van Baer, heb-
ben dat ambt bekleed. Zij waren, evenals hij, gerechtelijke schout
van de bisschop van Utrecht in Oosterbeek (benedendorp) en
Velp. De relatie met de bisschop wordt in de laatste oorkonde
uitdrukkelijk vermeld: hij is de leenheer van wie de heren van
Rheden- van Baer de beide gerichten in successie in leen hebben
ontvangen. Daarom laat heer Frederik van Baer weten, dat hij en
de erfgenamen, 'van deze gerichten en heerlijkheden de leenman
van de bisschop van Utrecht blijven', zolang de leenverhouding
tussen de bisschop en de nieuwe eigenaar, de hertog van Gelre,
niet is geregeld. Mocht dat wel het geval zijn, dan 'zullen wij noch
onze erfgenamen daarop (op die lenen) geen enkel recht meer
hebben en zullen wij geen manschap (homagium) meer behoe-
ven te doen (aan de bisschop)'. 8)

)J ••II.~J..... .
Gedeelte uit kaart van de Veluwe vervaardigd door Christiaan 's Grooten in 1573. De donkere gebieden links en rechts van Arnhem, respectieve-
lijk Oosterbeek (benedendorp) en Velp vielen vóór 1342 onder het gezag van de bisschop van Utrecht. In Arnhem resideerde de graaf van Gelre.

Om er achter te komen voor welke werkzaamheden heer Frede-
rik werd gevraagd, zijn wij aangewezen op de twee oorkonden
uit 1342, die handelen over de verkoop van de beide Stichtse
gerichten Oosterbeek (benedendorp) en Velp. Het is niet de
bedoeling die oorkonden nu te bespreken, dat komt later, wan-
neer de verkoop van de gerichten aan de orde komt. Voor ons
is de terminologie van belang die hertog Reinoud II van Gelre
gebruikt, wanneer hij Frederik, heer van Baer.?' informeert
over de wijze waarop de aankoop wordt betaald. Op 22 maart
1342 schrijft hij:

'Wij, Reinoud, door Gods genade, hertog van Gelre en
graaf van Zutphen, maken in deze open brief bekend, dat
wij voor de aankoop van het hoge en lage gerecht te Velp
en het halve hoge en lage gericht in Oosterbeek aan de ge-
rechtelijke schout, heer Frederik, heer van Baer, een be-
drag verschuldigd zijn van 1800 pond kleine penningen.'

Vier dagen eerder had Frederik van Baer laten weten, dat de
heerlijkheidsrechten 'die wij en onze voorvaderen' in de beide
gerichten tot ons profijt bezaten, nu ten goede zullen komen
aan hertog Reinoud en zijn nakomelingen.

De belening met het schoutambt was binnen de familie (van
Rheden-) van Baer dus al langer bestaand. Frederik van Baers
voorvaderen waren eveneens bisschoppelijke schout in Ooster-
beek (benedendorp) en Velp. De vraag is uiteraard, wanneer die
belening is begonnen; wie van de familie, waarvan de stamboom

G. De heren van Rheden hebben zich vanaf 1272, na de bouw van kasteel Baer aan de overzijde van de IJssel, afwisselend van Rheden / van Baer
genoemd. Vanaf 1312 werd alleen nog de naam 'Baer' gebruikt. Heer Frederik I van Rheden uit 1217 en Frederik, heer van Baer, die in 1342 de beide
gerichten verkocht, waren dynastiek aan elkaar verwant.
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(voor zover bekend) teruggaat tot het begin van de 13de eeuw, als
eerste voor die functie in aanmerking kwam?
Laten wij voor het antwoord nog eens teruggaan naar het verslag
van juni 1217 (zie begin artikel). Heer Frederik trad toen in dienst
van het Sticht en ontving als toelage voor zijn werk de tienden in
Vaassen. Honderdvijfentwintig jaar later zijn de heren van Rhe-
den- van Baer nog steeds in dienst van de bisschop van Utrecht.
Uit de oorkonde van 1342 wordt duidelijk om welke dienst het
gaat: de uitoefening van het ambt van gerechtelijke schout in Oos-
terbeek (benedendorp ) en Velp. Er zijn geen documenten bekend,
waaruit blijkt dat de heren van Rheden - van Baer op andere wijze
in dienst van het Sticht Utrecht werkzaam zijn geweest. Het lijkt
dan ook aannemelijk, dat Frederik I van Rheden als eerste van
zijn familie met het ambt van gerechtelijke schout in de beide en-
claves werd beleend. Zijn indiensttreding bij het Sticht pleit daar-
voor, evenals het feit dat het ambt binnen de familie erfelijk was.

In de oorkonde van 18 maart 1342 lezen wij, dat de rechtsmacht
van de schout de hoge en lage jurisdictie omvatte, dat wil zeggen
dat hij als hoge richter bevoegd was in criminele zaken, namelijk
in het behandelen van misstappen waarop zware geldboeten en
lijfstraffen stonden. Zij werden causae maiores genoemd, ernstige
vergrijpen. Het ging daarbij om moord, doodslag, verminking,
verkrachting, brandstichting, vrijheidsberoving of onrechtmatige
toe-eigening van grondeigendom.

Het lagere gericht, ook wel het dagelijkse gericht genoemd, was
voor de causae minores, de kleinere overtredingen, als huisvre-
debreuk, geschillen tussen buurgenoten, conflicten over geld-
schulden en onroerend goed zaken. Daarnaast was er de vrij-
willige rechtspraak, die eveneens deel uitmaakte van de lagere
rechtbank: buren stapten uit vrije wil naar het gericht om een
testament op te maken, een koopakte op te stellen en te onderte-
kenen of een boedelscheiding te laten beschrijven.
Naast zijn optreden als richter moest de schout onder meer zorg
dragen voor de handhaving van de openbare orde. Wie zich niet
aan de geldende verordeningen hield, werd beboet. Zo werden
gerechtelijke boetes opgelegd wegens wantale, het onrechtmatig
water leiden over andermans land, vechtelic, pandwering, het te-
rugnemen van schutgoed, het niet verschijnen voor het gericht,
het niet willen aanschaffen van wapens voor de landweer."
Waarschijnlijk werd heer Frederik van Rheden bij de indienst-
treding in 1217 (ervan uitgaande dat hij de eerste gerechtelijke
schout was) door de bisschop gevraagd, jaarlijks rekening en ver-
antwoording af te leggen van de inkomsten en uitgaven, die het
schoutambt met zich meebracht. Met name zal hem verzocht zijn
het aandeel van de geïnde bedragen te noteren dat de bisschop
rechtens toekwam. Wat overbleef, mocht hij zelf houden, een re-
geling die ook gold voor andere toevallige baten. Een vast salaris
was er niet bij; dat bestond niet.

Omdat Oosterbeek (benedendorp ) en Velp maar kleine rechtsdis-
tricten waren, was te verwachten dat daar weinig echte rechtsza-
ken voorkwamen. Dit hield in, dat de bron van inkomsten voor de
schout, die het moest hebben van de emolumenten, niet erg groot
was. Dat was waarschijnlijk de reden, dat bisschop Otto van Lip-
pe heer Frederik beleende met de tienden in Vaassen (die tot dan
toe in bezit waren van het Utrechtse domdekenaat), om daarmee
de functie van schout financieel aantrekkelijker te maken.

De komst van de gerechtelijke schout naar Oosterbeek (be-
nedendorp) en Velp was voor de bewoners van beide enclaves
misschien groot nieuws, hun oude, traditionele leefsituatie bleef
dezelfde. Alleen het lokale bestuur veranderde. De villicus, die
als buurtrichter de buurspraken (vergadering van de buren) had
voorgezeten, moest plaatsrnaken voor de nieuwe ambtsheer. Bo-
vendien werd heer Frederik de kerkheer (collator) van de beide
parochiekerken. 10)



Het kwam beter uit om eerst na terugkeer van de 'bedevaart',
zoals de kruistocht werd genoemd, de strijd met de graaf van
Gelre aan te gaan. Zo gebeurde het ook. De tolkwestie werd in
1220 door bisschop Otto van Lippe, na zijn terugkeer in Utrecht,
bij koning Frederik 11aangekaart en met succes. De vorst ver-

bood graaf Gerard nog langer
bij Arnhem, Oosterbeek of
Lobith tol te heffen. Maar
de graaf van Gelre liet zich
niet uit het veld slaan. Er
volgde een heftige strijd,
niet met wapens maar op
diplomatiek niveau, waar-
bij zelfs de aartsbisschop
van Keulen, Engelbert van
Berg, Gerards neef, werd
ingeschakeld. De twist ein-
digde in het voordeel van
Gerard van Gelre. In april
1222 en daarna opnieuw in
maart 1223 liet (inmiddels)
keizer Frederik 11 weten,
dat de graaf de Rijntol naar
Lobith mocht verplaatsen,
maar tezelfdertijd verzocht
hij hem uitdrukkelijk van de
schippers van Deventer en
Salland geen tol te heffen.
Eerst in 1225 werd over deze
laatste kwestie een akkoord

Oorkonde van maart 1223, waarin
keizer Frederik 11van Hohenstaufen

aan graaf Gerard N van Gelre toestem-
ming verleent de Rijntol van Arnhem
naar Lobith (Lobede) te verplaatsen.

DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLAATS

Het gewone platte1andsleven had weinig van doen met
de politiek op hoger niveau. Ook Frederik van Rheden werd
daar niet bij betrokken. De nieuwe bestuursfunctie (bisschop-
pelijke hoge richter over twee
uiteengelegen rechtsgebie-
den) was een vondst van
bisschop Otto van Lippe,
die paste in zijn strategie
ten opzichte van de Gelder-
se graaf. Het plan van Ge-
rard IV van Gelre om de tol
van Arnhem naar Lobith te
verplaatsen dwong de bis-
schop (omwille van de han-
delsbelangen van Deventer
en Salland) tot tegenactie.
Juist bij zijn aantreden was
dat plan, dat zoals gezegd
waarschijnlijk van oudere
datum was, nieuw leven
ingeblazen. Het is zo goed
als zeker, dat graaf van
Gelre tussen 1215-1220
bij koning Frederik 11van
Hohenstaufen, met wie hij
goed bevriend was, een
verzoek om verplaatsing
van de Rijntol heeft inge-
diend en dat hij daarvoor
ook verlof heeft gekregen.
De betreffende oorkonde
ging verloren, maar in het
keizerlijke schrijven van 4
januari 1223 wordt daarnaar verwezen.")

Bisschop Otto van Lippe moet nog voor zijn vertrek
naar het H. Land van de onderneming van graaf
Gerard op de hoogte zijn geweest. De al langer ge-
plande kruistocht verhinderde hem echter om in ac-
tie te komen. Bovendien had het neerslaan de opstand
van de ministerialen in het land van Vollenhove prioriteit.

bereikt.!"



Voor ons verhaal behoort dit alles echter tot de latere geschie-
denis. Daarom gaan wij terug naar het jaar 1217, naar de maan-
den vóór het vertrek van Otto II van Lippe naar het H. Land.
Het was voor de bisschop zaak om, gezien zijn langdurige af-
wezigheid (lh jaar) en het dreigende tolconftict, met overleg te
werk te gaan. Van belang was de bisschoppelijke bezittingen,
met name de rechtsdistricten aan de Rijn en IJssel, veilig te
stellen en duidelijk te maken dat hij medebelanghebbende in
rivierzaken was. Daarvoor was het nodig iemand te vinden, die
de bisschoppelijke (Stichtse) belangen goed kon behartigen.
Het moest uiteraard een manspersoon uit de hogere klasse zijn,
een edelman, die enerzijds op goede voet stond met de graaf
van Gelre en niet van hem afhankelijk was, en die tegelijk een
betrouwbare leenman van de bisschop van Utrecht zou zijn.
Die edelman werd gevonden in de persoon van heer Frederik
van Rheden, die een goede naam had en bekend stond om zijn
oprechte gezindheid.!"

NOTEN

1. Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 (OBSU),
K. Heeringa, deel Il, 's-Gravenhage, nr 648.

2. Lippe ligt ten zuid-westen van Dillenburg, vlak bij het Hoher Westerwald.
3. Voor meer informatie over de korte regeerperiode van bisschop Otto I van

Gelre en de ambtsopvolging van Otto Il van Lippe zie: Peter Schiffer,
Die Grafen von Geldern im Hochmittelalter (1085-1229),
Geldern 1988, p. 324 e.v. Eveneens
Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis
aliis sub diversis episcopis traiectensibus door Annet Braaksma e.a. in
het Nederlands vertaald onder de titel
Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei
gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen,
Amsterdam 1977, p. 52-56.

4. De Narracio (volledige titel 'Quedam narracio', noot 3) is een in het
Latijn geschreven verslag van de gebeurtenissen, die zich tussen 1139-
1232 afspeelden in het noordelijk gedeelte van het Sticht Utrecht. Vooral
de pogingen van de Utrechtse bisschoppen om dat gebied met name
Drenthe in hun greep te houden, krijgen bijzondere vermelding.
De auteur van het document is niet bekend.

5. Het Sticht was dat deel van het bisdom Utrecht, waarover de bisschop
wereldlijk gezag uitoefende, of anders gezegd, waarvan hij de landsheer
was. Het gebied was verdeeld in het Nedersticht, dat ongeveer de grootte
had van de huidige provincie Utrecht, en het Oversticht, dat het tegen
woordige Overijssel, Drenthe en de stad Groningen omvatte.

6. Quedam narracio, XIX, p. 56-57.
7. Peter Schiffer, p. 366.
8. Is. Nijhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland,

deel 1, Verzameling van Oorkonden, Arnhem 1830, nr 385, p. 436;
nr 384, p. 434.

Zoals uit de diverse oorkonden blijkt, is er steeds een goede
verhouding geweest tussen heer Frederik en de graaf Gerard
van Gelre. Dat kwam al naar voren in 1212, toen hij als ge-
tuige optrad in de rechtszaak tussen de kanunnik Peregrinus en
zijn neef Alexander. De voorzitter van het rechtsgeding was de
graaf van Gelre.'? In de daarop volgende jaren komen wij hem
herhaalde malen tegen in dezelfde functie. Zo is hij in 1226
borg en getuige voor graaf Gerard bij de overeenkomst met de
bisschop van Utrecht over Salland, dat de twee elkaar hadden
betwist.P'Heer Frederik I had van beide vorsten het vertrou-
wen, dat hij in praktisch handelen wist om te zetten. Dank zij
zijn evenwichtig optreden bleven de gerichten Oosterbeek (be-
nedendorp) en Velp voor de bisschop van Utrecht behouden en
was hij tezelfdertijd de vertrouwensman van de graaf van Gel-
re. De keuze die bisschop Otto van Lippe in 1217 maakte om
hem, een Gelderse edelman, in dienst van de Utrechtse Kerk te
nemen, bleek een schot in de roos te zijn geweest.

9. 'Wantale' (het onwelvoeglijke woordgebruik in de geijkte rechtsformule);
'vechtelic' (het gebruik van wapens tijdens een vechtpartij); 'pandwering'
(verzet tegen de inbeslagname van een goed vanwege een rechterlijk
vonnis); 'schutgoed terugnemen' (zonder verlof geschutte beesten uit de
schutskooi halen. Vee, dat op verboden plaatsen werd aangetroffen,
werd geschut, d.W.Z. naar een besloten ruimte gebracht). De lijst met
boetes vanwege de vermelde overtredingen is afkomstig uit het kasregis-
ter van heer Arnoud van IJsselstein, pandhouder van het Stichtse schout-
ambt Eemland, d.d. ca. 1340.

10. Meer informatie over dit onderwerp in deel 3 van deze serie.
11. L. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen (OBGZ),

's-Gravenhage 1872-1876, nr 470. Over de verdwenen oorkonde
Peter Schiffer, p. 315-316, 366. Koning Frederik Il werd 22 november
1220 in Rome tot keizer gekroond.
Vandaar het keizerlijke schrijven van 4 januari 1223.

12. Voor een uitgebreid overzicht zie: A.C. van Dalen,
Rondom het Tolhuys aan Rijn en Waal, Zutphen 1972, p. 28-32;
C. Verkerk, Arnhem van koningsgoed tot stad,
Bijdragen en Mededelingen Gelre 74 (1983)22-23;
Peter Schiffer, p. 313-321, 334-335, 366-367.

13. Ambt & Heerlijkheid nr 164, Heer Frederik 1van Rheden,
Profielschets, p 7-15.

14. Over het geschil tussen beide belanghebbenden en de afloop daarvan:
Ambt & Heerlijkheid nr 164, p. 8.

15. OBGZ nr 487; OBSU nr 741.



De Assenbeek (deel 2)

In het tweeluik over de Assenbeek bij Spankeren, in dit num-
mer van Ambt & Heerlijkheid het tweede en dus laatste deel.
De Assenbeek is in het Spankerense en Leuvenheimse gebied
het resultaat van samenvoeging van enkele waterloopjes,
waarvan de oorsprong in Laag-Soeren ligt.

A. TG. Elzebroek

Het boek 'Negen eeuwen watermolens op de Veluwe'
van H. Hagens mag gerust een standaardwerk worden
genoemd. Hagens gaat in zijn boek ook in op het ver-
zoek van Daniel van Theuven. Hij komt tot de conclusie
dat Van Theuven uiteindelijk van de toestemming geen
gebruik heeft gemaakt(8). Dat is echter een aantoon-
baar onjuiste conclusie. Voorts vermeldt hij in het boek
dat de benedenloop van de Assenbeek de gracht van 'de
Bockhorst' voedde. Ook dat is onjuist, het tegenover-
gestelde is waar, want zoals hiervoor al is aangegeven
waterde de gracht af op de Assenbeek.
Waar de molen precies heeft gelegen is niet bekend. Het
is echter wel mogelijk om een logische plek te berede-
neren.

Het 'Soerense broek' in de winter van 2006. Het is een vlak,
weids en relatief vochtig gebied dat nog steeds gebruikt
wordt voor ruwvoederwinning en beweiding, zoals hier met
schapen.

Het gehele traject van de Assenbeek kan grofweg op-
gedeeld worden in vier delen. Het eerste deel is vanaf
dicht bij Laag-Soeren tot ongeveer de boerderij' de Kie-
vit', hier lag de Assenbeek op het gemeenschappelijke
grondbezit van de mark Dieren, Spankeren en Soeren.
Het tweede deel is vanaf' de Kievit' tot iets voorbij het
perceel 'Pelserslach " hier lag de beek waarschijnlijk
op het grondgebied van de mark Leuvenheim. Vanaf
iets voorbij 'Pelserslach' tot aan de grenssloot onge-
veer halverweg de boerderijen 'de Burgershoeve' en
'Op 't Schaar', aan de Bockhorstweg in Spankeren, ligt
het derde deel. De grenssloot die haaks op de beek is
gelegd, vormde eeuwenlang de grens tussen de bezit-
tingen van 'de Bockhorst' en 'de Gelderse Toren'. De
percelen in het derde deel die in Spankeren en Leuven-
heim grensden aan de Assenbeek, waren in bezit van
'de Bockhorst' . In het vierde deel, vanaf de grenssloot
tot aan 'de Gelderse toren', lag de Assenbeek helemaal
op grondgebied dat in het bezit was van landgoed 'de
Gelderse Toren'. Om een watermolen te kunnen bou-
wen was het bezit van grond aan de beek noodzakelijk.
Grond bezat Daniel van Theuven alleen in het derde
deel. Dus ergens tussen 'Pelserslach' en de hiervoor
genoemde grens sloot zal de watermolen hebben gele-
gen. In bronnen werd geschreven over een molen bij
'de Bockhorst'(13), de molen zal dan ook niet ver van
'de Bockhorst' af hebben gelegen. De doorgaande rou-
te van Arnhem naar Zutphen liep eeuwenlang via de
huidige Bockhorstweg in Spankeren, vervolgens voor
het huis 'de Bockhorst' langs, over de Assenbeek naar
Leuvenheim, Brummen en tenslotte Zutphen. Dit was
omdat een deel van de huidige weg van Dieren naar
Zutphen in de winter niet begaanbaar was, doordat bij
hoog water in de IJssel de beek niet meer kon afwateren
op de IJssel en buiten de oevers trad.
Een logische plek voor een watermolen was daar waar
deze route de Assenbeek kruiste. Dat was dicht bij 'de
Bockhorst' en de weg was waarschijnlijk redelijk be-
gaanbaar. Daardoor was de watermolen waarschijnlijk



ook tamelijk goed bereikbaar. Bereikbaarheid was na-
tuurlijk een belangrijk punt. De molen was een koren-
molen(10) en maalde mogelijk voor de hele gemeen-
schap van Spankeren, Laag-Soeren en een deel van
Leuvenheim. Het koren, vrijwel zeker rogge, maar ook
het gemalen product was zwaar. Voor het transport van
deze zware producten was het gewenst dat karren e.d.
de molen goed konden bereiken.
Er is mogelijk nog een reden om aan te nemen dat de
molen op of dicht bij de genoemde plek heeft gestaan.
Als men nu, gaande van Spankeren naar Leuvenheim,
de beek oversteekt op de plaats waar de oude weg heeft
gelopen, dan valt in het landschap iets bijzonders op.
Aan de Leuvenheimse kant van de beek ligt direct langs
de restanten van de weg en eveneens direct aan de beek
een min of meer rechthoekig laag en drassig stuk land
van ca. 25x50 m. De laagte is met struiken en bomen
begroeid en heeft een verhoogde rand. Het geheel
maakt een enigszins onnatuurlijke indruk. Dat samen
leidt tot de veronderstelling dat de laagte misschien een
verlande molenvijver is. Veel watermolens hadden een
vijver waarin water kon worden opgestuwd als de mo-
len in rust was. Dit zorgde voor voldoende waterreserve
om het waterrad in beweging te kunnen zetten.
Daniel van Theuven heeft niet lang plezier gehad van
zijn watermolen. In 1624, tijdens de 80-jarige oorlog,
vielen de Spaanse troepen de Veluwe binnen. De troe-
pen werden aangevoerd door graaf Hendrick van den
Berg. Ook Spankeren kreeg het toen zwaar te verdu-
ren.
De Zutphense predikant Baudartius (Baudartio) be-
schreef in 1624 de gevolgen die de inval voor Span-
keren heeft gehad, o.a. : .....de vyandt heeft de Kercke
te Spanekeren ende alle de huysen aldaer afghebrandt,
sy hebben daer oock een en watermeuIen afghe-
brandt(12), ..... Dat de molen is afgebrand werd ook
bevestigd door een document in het archief van 'de
Rees': .....dat Daniel van Towen den Erffpacht van idt
water gnt. (genaamd) De Asbeecke, waer vande molen

verbrant was, verlaten hadde(13) .....
Om het recht op de watermolen te behouden diende Da-
niel van Theuven binnen 3 jaar te herbouwen. Dit heeft
hij waarschijnlijk niet gedaan omdat hij in 1630 een
geschil had met Coenraet van Housz (ook Van Huijsz
of Van Husz) van 'de Rees' over dit recht. Van Housz
veronderstelde dat het recht vervallen was en vroeg zelf
aan het Hof van Gelre toestemming om een watermo-
len te mogen bouwen: .... Om een moelen omtrent sijn
huis die Rees inden Ampte van Brummen geleegen op
d'selve Beecke ofte waeter te moegen leggen und tim-
meren laten(13) ..... Dit werd hem in 1630 toegestaan.
Eveneens in 1630 moest eerst nog een conflict over wa-
terrechten met Daniel van Theuven worden opgelost.
Van Housz riep daartoe de hulp in van Gerrit Noor-
dinck, scholtis van het ambt Brummen en 3 getuigen.
De getuigen zijn Frederick Beecker, 70 jaar oud, Evert
Arends, 52 jaar oud, en Derrick Wolters, 70 jaar oud. De
getuigen hadden hun hele leven oflange tijd in de mark
Leuvenheim gewoond en kenden de situatie van de As-
senbeek van oudsher. De getuigen werd gevraagd .....
offhaer niet well bewust, ende goede wettenschap heb-
ben, dat die selljfen van de Assenbeecke van alts hear
langs die buirschap Loevenum ende so voorts door
die landerijen tot het huiss de Rees behorende, hoe-
ren cours (loop) genoemen ende geloepen heefft .... ,dit
werd door de getuigen bevestigd. Voorts werd de getui-
gen gevraagd of ze zich ervan bewust waren dat Daniel
van Theuven bij zijn goed 'de Bockhorst' een watermo-
len had gebouwd ende om zijn molle te benificeeren
(bevoordelen) het water te(lken)maell tot zijn molle
getrocken ende also de Buirschap Loevenem daer van
beroefft (beroofd), ende sulx alles tot haeren Marcke-
lijeken schade, ende der landerijen tot den huise Reess
gehoerende, om aen gesien dat die hellffte van het water
van aldes (oudsher) haar den Buirschap Loevenum toe
quam(13) ..... Ook dit werd door de getuigen bevestigd.
Dit alles zal in 1630 niet een zodanig heikel punt zijn
geweest, omdat de watermolen in 1624 immers al was



afgebrand. Misschien moet het meer worden gezien als
een actie van Van Housz om voor de toekomst de rech-
ten op water van de Assenbeek via de Leuvenheimse
vertakking veilig te stellen.
Van Housz heeft de molen waarschijnlijk nooit ge-
bouwd. Dat blijkt uit de jaarrekening over 1677/1678
van de Rekenkamer van de Hof van Gelre. Over de mo-
len van Van Housz werd vermeld: is noit ganckbaer
geweest, en is wech, ergo memorie .
Wel richtte Coenraet van Housz zich op 9 november
1639 tot de heren van de Rekenkamer om zich te bekla-
gen over het feit dat een dijk in de Assenbeek was door-
gestoken, waarschijnlijk om te voorkomen dat er water
naar 'de Rees' zou stromen, ofwel om meer water via
'de Bockhorst' te laten stromen. Wie de dijk had door-
gestoken werd niet aangegeven, het ligt echter voor de
hand dat dit in opdracht van Daniel van Theuven was
uitgevoerd. Het document uit het archief van 'de Rees'
waarin het voornoemde probleem wordt beschreven be-
vat o.a. de volgende passage: .....So is nochtans so, dat
t gebeurt is, dat bij oif ontijde (nacht) den dijck van
deselve beke is doorgesteecken tot grooten schade ende
ongerijif van supplt(13) .....

Toen het traject Spankeren/Dieren - Apeldoorn van het
Apeldoorns kanaal tussen 1859 en 1865 werd gegraven,
leidde men de beek door twee duikers onder het kanaal door
van Laag-Soeren naar Spankeren.

Uit 'protocollen van bezwaar' van 1670 blijkt dat de 4
kinderen van Daniel van Theuven 6000 gulden hebben
geleend van Wilt Jan van Broeckhuysen, heer van 'de
Gelderse Toren'. Van Broeckhuysen kreeg het landgoed
en huis 'de Bockhorst' als onderpand. Er werd ook een
regeling met Van Broeckhuysen getroffen over herbouw
van een watermolen: .....Ende dewijl het huys Boekhorst
van olde tijden bereghtight is op de beecke aldaer een
watermoelen te hebben ende te holden, welcke door
oorloghstijden is worden destrueert (vernield), ende in
cas van genoechsaem water weder opgemaeckt soude
connen worden ..... so is tussen gemelte contractanten
geconvenieert (overeengekomen) en overcommen dat
het reght van voors. Meulen ..... voor die heifte sal co-
men ten profite van WelGeb. Heer Broeckhuysen .....
Evenals Van Housz deed in 1630, werd door Wilt Jan
van Broeckhuysen de vertakking van de Assenbeek
over 'de Bockhorst' naar 'de Gelderse toren' veilig ge-
steld. Ook ditmaal werden door de scholtis van Rhe-
den voornamelijk oudere getuigen opgeroepen om aan
te geven hoe de loop van de Assenbeek van oudsher
was geweest. Waarschijnlijk vond men destijds getui-
genverklaringen van oudere markegenoten in dit soort
aangelegenheden voldoende betrouwbaar. De getuigen
waren Roeloff Jansen, 66 jaar, Frerick Frericx, 36 jaar,
Jacob Jansen, ongeveer 51 jaar, en Jacob Tonissen, 72
jaar. De getuigen kregen 5 vragen voorgelegd betref-
fende de loop van de Assenbeek o.a.: .....Gif Getuigen
weten, dat de Spanekerse beek koomt uijt het Souren-
se wentie,(of 'weetie', hiermee wordt waarschijnlijk
moeras of veen bedoeld) ende loopt door de Spanc-
kerse groene gemeente, ende wordt alsdan voort die
Assenbeeck g(e) n(oem) t, langhs de Boickhorst ende
Leuvensche gemeinte, ende loopt alsoo door het guet
Ten Holthe (Burgershoeve, Bockhorstweg 8 Spanke-
ren), ende het erve Gumster, ende die Gumster-brug-
ge doir ..... vervolgens: .... Gif Getuige wel weet.dat de
rentmr. Gysen, wegens Sijn princeliicke Hoogheijt van
Oranjien, wegens Huijs te Dieren, als marckenrichter,



neffens de enderen Erffgenamen van Spanekeren Ende
Souren deselven beeck hebben geschout, ende deselven
oock bevonden haer loop te beginnen uijt het Sourense
weetie, met een cours ofloop onder de Gumster-brugge
door(13) ..... De brug bij 'de Gumster' lag ook dicht bij
'de Gelderse Toren'.
Vanaf 1675 is het eigendom van het landgoed en huis
'de Bockhorst' overgegaan op Herman van Delen, ont-
vanger-generaal van de Arnhemse kwartier(14,15).
Waarschijnlijk is de regeling t.a.v. de watermolen eer-
der getroffen dan de datum van de 'protocollen van be-
zwaar' aangeeft, gezien het volgende:

De Assenbeek bij 'de Bockhorstmet het bosje van 25 x 50 m,
dat mogelijk een verzande molenvijver is.

In 1669 wordt de erfpacht voor het water in het Soeren-
se en Spankerense veld met het recht om watermolens
te bouwen uitgegeven aan Herman van Delen. Dit werd
bekend gemaakt via publicatie in de kerken van Span-
keren, Brummen en Hall. Herman van Delen en de ge-
erfden van de mark van Leuvenheim kwamen op 2 mei
1969 bij de Assenbeek bij elkaar om afspraken te ma-
ken over de beek en het gebruik van het water. Dit was
om conflicten zoals die er waren met Daniel van Theu-
ven te voorkomen. Er werd o.a. afgesproken .....dat het
water soodanich niet zal worden ges tout (gestuwd) dat
die broecken ende velden daer door (ver)drincken .....
dat die meulens geleijt zullen moeten worden boven-

die Evickhorst ('Evickhorst' is een stuk weiland dat ter
hoogte van boerderij 'de Kievit' in Leuvenheim aan de
beek ligt) ende dat het waeter langes die Evickhorst sal
loopen tot an het uijterste van Pelsersslach om sich al-
daer naer ouder gewoont half door die wiltbaen ende
Loevenen ende half door die Bockhorst ende Spaneke-
ren te (vertdeilen (13,16) .....
In 1669 erkende het Hof van Gelre dat Herman van De-
len bevoegd was om in de mark van Soeren of in het
district van Spankeren naar water te graven en wanneer
het water gevonden was, daarop één of meer molens te
mogen bouwen(17).
Het graven naar water betekende hier waarschijnlijk het
aangraven van sprengen.

Discussie
Toen in 1624 de watermolen afbrandde verdween daar-
mee waarschijnlijk de tweede watermolen uit Spanke-
ren (of Leuvenheim). Tussen 1624 en 1670 hebben
meerdere personen het recht gehad op minstens een
deel van het water van de Assenbeek en het recht om
een watermolen te bouwen. Die personen waren: vanaf
1624 Daniel van Theuven van 'de Bockhorst' en erfge-
namen, mogelijk ook Wilt Jan van Broeckhuysen van
'de Geldersche Toren'. Vanaf 1630 Conraet van Housz
van 'de Rees' en vanaf 1669 Herman van Delen van 'de
Bockhorst' .

Tussen 1624 en 1670 is er veel te doen geweest over de
Assenbeek, over rechten op het water en de loop van
de Assenbeek. Er zijn veel gesprekken over gevoerd,
veel werd ook in documenten opgetekend. Voor elk
van bovengenoemde personen ging het uiteindelijk om
(her)bouw van de watermolen. Het lijkt er echter sterk
op dat geen van bovengenoemde personen na 1624 ook
werkelijk een watermolen heeft gebouwd. Na 1670 wer-
den in de nog bestaande documenten geen watermolens
meer vermeld in Spankeren. De watermolen die in 1624
door de Spaanse troepen in brand werd gestoken, was
waarschijnlijk de laatste watermolen van Spankeren.



Wat nu nog overblijft en moeilijk te verklaren is, zijn
twee vermeldingen aangaande aan molens gerelateerde
beroepen. In Staet en inventaris van den Boedel ende
nalatenschap van wijlen den Hoogwelgebr. Gestr. Heer
Willem Baron van Broekhuisen (1764):
(11) Het haverland in pagt gebruijkt wordende door
de Mulder van Spankeren en Desselves Participan-
ten(16) .....
De tweede vermelding komt uit een genealogie:
Hendrik de Goeij, zoon van Maas Hendriks de Goeij en
Egbertje Berends, geboren in Velp 18-8-1789 en over-
leden in Spankeren 15-1-1824, was voor zijn huwelijk
in 1820 werkzaam in Spankeren en Hall als papierma-
kersknecht( 18) .....
Mogelijk heeft Hendrik de Goeij niet in Spankeren
maar in Laag-Soeren gewerkt. Aan de bovenlopen van
de Assenbeek in Laag-soeren had CarelOtto van Kes-
teren tussen 1791 en 1805 immers 4 molens gebouwd,
waarvan 3 papiermolens.
Wie de mulder van Spankeren was die in 1764 het ha-
verland pachtte en waar zijn molen stond, blijven voor-
alsnog raadselen.
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Grote Bouwmeesters uit Ellecom (deel 2)

Nettie Dekker en Elis DuringhofGerritsen

In het vorige nummer hebt u kunnen lezen over de timmer-
man Rutgers en zijn zoon Gerrit Jan, beiden huizenbouwers
in Ellecom. Dit artikel zal gaan over Rutgers Junior, die een
grote carrière maakt in Amsterdam.

Terwijl de kopij al onderweg was, ontdekten we nog een
huis, dat door timmerman Rutgers en zijn zoon Gerrit
Jan gebouwd is, namelijk Mon Repos aan De Friedhof
m.8 in Ellecom. Op een gevelsteen met jaartal 1894
staan de letters G.J.R., overduidelijk vader Gerrit Jan
Rutgers, Junior is in dat jaar 17 geworden.
De statige kleine villa is in de herfst van 1894 gebouwd
in opdracht van Wilhelm Th.E. Müller Kühlenthal, de
kersverse echtgenoot van de enige dochter Johanna
Gerharda van de familie Mispelblom Beijer, die op het
huis Dalstein woont. Zij zijn in mei van dat jaar ge-
trouwd in de kerk van Ellecom. Het mooie huis wordt
gebouwd voor vader Müller, hij is weduwnaar en komt,
evenals zijn zoon Wilhelm, uit Keulen.

Tekening Mon Repos, de Friedhof 8,
ondertekend met Luigi 1901

In de periode voor zijn vertrek uit Ellecom maakt hij
een ontwerp voor een schildersatelier op het landgoed
Dalstein voor bovengenoemde Wilhelm Müller Kühl-
enthal, die kunstenaar is. Het atelier wordt gebouwd in
vakwerkstijl, maar is inmiddels afgebroken.

Schildersatelier op landgoed Dalstein

In 1902 zal Rutgers junior nog de villa Dennenoord
ontwerpen aan de Hofstetterlaan m.8 in Ellecom.
Het Gelders Genootschap noemt dit pand in een be-
schrijving : 'Het belangrijkste voorbeeld in Ellecom
van een villa met kenmerken van de overgangsarchi-
tectuur uit het begin van de vorige eeuw. Bijzondere
details vormen de toegepaste Art Nouveau muurankers
en de keramische windveren, die slechts zelden worden
toegepast.' Zowel Mon Repos als Dennenoord staan
sinds 1999 op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Keramische windveren Dennenoord



Handtekening Rutgers Jr. op de bouwtekening
van Dennenoord

Na zijn leerperiode bij spoorwegarchitect Margadant
(1849-1915), voornamelijk bij particulier werk, wordt
Rutgers aangenomen bij Willem Kromhout (1864-
1940), de bevlogen architect, die van 1890 tot 1910 in
Amsterdam werkt. Al in 1891 schrijft Kromhout een fel
artikel in het architectenblad 'Architectura', waarin hij
letterlijk alle neostijlen van dat moment naar het riool
verwijst. Hij komt op voor een nieuwe kunstopvatting,
de Art Nouveau en is
daarmee een voorloper
van de Amsterdamse
school.
Het Hotel American,
dat dateert uit 1882,
wordt door Kromhout
rond 1900 volledig ver-
bouwd en kan in Europa
als één van de belang- I

rijkste bouwwerken in
de Art Nouveau stijl
worden beschouwd.
Later, in 1926, zal Rut-
gers een grote uitbrei-
ding aan het American
bouwen en het interieur Hotel American, uitbreiding
daarvoor ontwerpen. van Rutgers

In de tijd dat Rutgers bij Kromhout werkt ( 1906-1909),
legt de laatste, samen met anderen, de grondslag voor
de architectuuropleidingen VHBO (Voortgezet en Hoo-
ger Bouwkunst Onderricht, de huidige Academies voor
Bouwkunst). Rutgers zal daar verschillende jaren lesge-
ven. Met onder andere H.P. Berlage, richt Kromhout in
1908 de beroepsvereniging 'Bond van Nederlandsche
Architecten' op, de BNA.
In het Bouwkundig Weekblad van 7 maart 1908, re-
dacteur J. Gratama, is te lezen dat de Bond, als zuivere
vakvereeniging, zich uitsluitend zal bezighouden met
de beroepsbelangen van de architecten.

Bouwkundig Weekblad 1908

Elk jaar wordt door de BNA een architectuurprijs uitge-
loofd als hoogste onderscheiding voor een bijzondere
verdienste voor de architectuur in Nederland.
Heel bijzonder is dat in 1964 de edelsmid/ontwerper
Franck Ligtelijn (1933-1996) uit Ellecom een prachtige
kubus ontwerpt, die sinds dat jaar als de 'BNA kubus'
wordt uitgereikt aan de prijswinnaar. Ligtelijn maakt
elk jaar, tot aan zijn dood in 1996, een kubus met zes
massief zilveren staven en glashelder acrylaat, terwijl
de grafisch ontwerper Marius Wagner de teksten erin



graveert. De laatste kubus, die Ligtelijn maakt in 1996,
is bestemd voor het Bouwkundig Bureau ABT in Velp!

Voor de BNA ontwerpt
; Franck Ligtelijn bovendien

een zilveren voorzitters-
hamer, de 'tectotroop', als
aanmoedigingsprijs. Die
teetotroop wordt jaarlijks
uitgereikt als prijs voor
architecten die zich op
bijzondere wijze hebben
ingespannen voor de ar-
chitectuurgemeenschap op
bestuurlijk gebied.BNA kubus uit 1964,

door Franck Ligtelijn

Na een zeer inspirerende tijd bij Kromhout komt Rut-
gers bij architect J. Bonda, onder wiens leiding hij de
Valeriuskliniek aan het Valeriusplein ontwerpt.

In datzelfde jaar, 1909, trouwt Gerrit Jan op 6 mei met
Johanna IsabellaAletta van Schaik (geboren 5-3-1881).
Zij krijgen twee dochters, Johanna Isabella Aletta in
1913 en in 1917 Silvia.

In 1911 begint hij, samen met J. Roosing Jr. een zelf-
standig architectenbureau, dat hij echter, als de algehele
malaise als gevolg van de Eerste Wereldoorlog toeslaat,
weer moet opgeven.
Het eerste gebouw dat hij samen met Roosing ontwerpt
is het uitgaanscentrum De Ruijter aan de De Ruijter-
kade 39-40. Een groot halfrond gebouw, in de sobere
bouwstijl van Berlage, opgeleverd in 1912.

In het oorlogsjaar 1915 krijgt Rutgers een aanstelling
bij de Dienst Publieke Werken van Amsterdam. Het ge-
meentebestuur ontfermde zich over meer gedupeerde
architecten, zoals De Klerk, van der Mey en Kramer,
toen al bekende vertegenwoordigers van de bouwstijl
Amsterdamse School.

Gebouw De Ruijter aan de De Ruijterkade

De naam Amsterdamse School is afkomstig van archi-
tect Jan Gratama (1877-1947), vurig propagandist van
deze fantasievolle baksteenarchitectuur. Het is de enige
expressionistische architectuurstroming, die Nederland
ooit heeft gekend.

In E1lecom heeft dezelfde
J. Gratama met zijn com-
pagnon G. Verste eg in
1919 het transformator-
huisje op de hoek van de
Seisweg en de Binnenweg
ontworpen. Aan de Rin-
gallee in Rozendaal staat
een dergelijk transforma-
torhuisje, maar of dat ook
van hun hand is, is ons niet
bekend. Detail bouwtekening trans-

formatorhuisje Ellecom

Een bekend voorbeeld van de Amsterdamse School
in de gemeente Rheden is de wijk Daalhuizen Oost in
Velp, in 1922 gebouwd door P. Vorkink en J.P. Wormser
uit Amsterdam.

L.....,~~~~~~~~~~~~~~ ~ _



Zelfstandig Architect
Als Rutgers zich na de oorlog, in 1919, hij is dan 42
jaar, opnieuw vestigt als architect, breekt een zeer pro-
ductieve periode aan. Meer dan 7000 woningen, meest
in woningbouwcomplexen worden door hem ontwor-
pen. Maar ook een paar kerken, een school, grote hotels
en winkelgalerijen. Naamsbekendheid krijgt hij mede
vanwege de luxe villabouw in Amsterdam Zuid en zijn
vele artikelen in vaktijdschriften.

Villa Dijsselhofplantsoen 10-12

Een mooi voor-
beeld is de villa
aan het Dijssel-
hofplantsoen nr.
10-12. Volgens de
huidige bewoners
gebouwd voor één
van de eerste di-
recteuren van de
Bijenkorf.

Rond 1900 is de
woningtoestand
in Amsterdam be-
droevend slecht.
Bij een onderzoek
wordt 50% van de
woningen onbe-

woonbaar verklaard! Nadat in 1901 de Woningwet van
kracht wordt, zijn de gemeenten verplicht bouwplan-
nen te maken. Het zijn de voorlopers van wat we nu
bestemmingsplannen noemen. In Amsterdam is het de
architect Berlage die twee bouwplannen maakt, één in
1904 en één in 1915.

Toch komt de sociale woningbouw pas ten tijde van wet-
houder Wibaut omstreeks 1919 goed op gang. Rutgers
behoort tot de tweede generatie van de Amsterdamse
School en is daarin één van de bekendste en meest pro-
ductieve vertegenwoordigers.

Foto GiJRutgers

Als voorbeeld een foto
van de Van Spilber-
genstraat hoek Willem
Schoutenstraat in Am-
sterdam West. In 1927
bouwde Rutgers de
nummers 93 t/m 151,
een lange gevel, die er
toch interessant uitziet.
Het hoekpand zou 2 jaar
geleden worden afge-
broken, maar werd na
protesten van buurtbe-
woners prachtig geres-
taureerd.

Hoekwoning Van Spilbergenstraat- Willem Schoutenstraat

Het bekendste ontwerp van Rutgers is de eerder ge-
noemde uitbreiding van Hotel American aan het Leid-
scheplein in 1926 ter gelegenheid van de Olympische
Spelen in 1928. Kromhout schrijft in het Bouwkundig
weekblad: "Architect Rutgers is erin geslaagd een gevel
te ontwerpen, die zich toch bijzonder goed verdraagt
met Kromhouts werk." Ook het interieur wordt door
Rutgers ontworpen.



Vanwege de Olympische spelen wordt opdracht gege-
ven voor nog een groot hotel, namelijk het Grand Hotel
Centraal, later Carlton Hotel, nu bekend als het Jolly
Carlton Hotel Amsterdam. Aan de Vijzelstraat nr.2
bouwt Rutgers van 1926 tot 1928 dit hotel in de stijl
van de Amsterdamse School met enkele invloeden van
Berlage. Met 250 kamers met eigen badkamer en tele-
foon is dit het grootste en meest luxueuze hotel van de
stad. In het Caruso Restaurant op de eerste etage is nog
het door Rutgers ontworpen interieur te zien.

Verder wordt het Amstel hotel, dat dateert uit 1863, ge-
renoveerd. Rutgers ontwerpt het interieur in 1925.

Op de Parijse wereldtentoonstelling in datzelfde jaar
wint Rutgers een gouden medaille voor één van zijn
interieurs in de categorie interieur- en meubelkunst.
Tevens wint hij een zilveren medaille in de categorie
architectuur voor zijn ontwerp voor een schoolgebouw
voor buitengewoon onderwijs, Haarlemmer Houttuinen
nr.145 in Amsterdam.

Vermeldenswaard is een ontwerp van zijn hand voor
een Eenheids Tempel voor Vrij Religieuzen, al in 1923.
Een prachtig ontwerp, waar lovend over wordt geschre-
ven, maar wat nooit is uitgevoerd.

Tenslotte iets over de twee kerken, die hij gebouwd
heeft: in 1930 de Lutherkapel en in 1954 de Maranat-
hakerk. De voormalige Lutherkapel staat op de hoek
van de Gerrit van der Veenstraat en de Bachstraat in
Oud Zuid. De kapel heeft hoge daken en een rechte to-
ren. De oorspronkelijke interieurafwerking bestaat uit
gekleurd glas, donkere houtsoorten en verlichtingsar-
maturen in de stijl van de Amsterdamse School met een
lichte invloed van Art Deco.

Voormalige Lutherkapel

De Maranathakerk ontwerpt hij op de leeftijd van 77
jaar, samen met de architecten H. Mieras en J.H. Groe-
newegen. De kerk staat aan de Hunzestraat 85-89. Er is
ook een kosterswoning in het complex opgenomen.

Willem Barnard, dichter onder de naam Guillaume van
der Graft, later predikant in Rozendaal, werkt 5 jaar in
deze kerk tot 1959. Samen met de musicus Frits Mehr-
tens en de theoloog ds W.G. Overbosch, geeft hij een
belangrijke impuls aan de vernieuwing van de liturgie
in de Hervormde Kerk. Hij schrijft over de Maranat-
hakerk een artikel met als motto: "Geen zitkerk, geen
praatkerk, een bidkerk, een daadkerk!"



Bamard woont van 1961 tot 1971 in de pastorie van
Rozendaal. Daarna verhuist hij naar Ellecom, waar hij
7 jaar woont aan de Binnenweg 46.

Gerrit Jan Rutgers heeft in 1898, samen met zijn vader,
ditzelfde huis verbouwd tot winkelwoonhuis. Het is on-
der andere vanwege die winkelgevel, dat het pand op
de gemeentelijke monumentenlijst staat. De pui van het
huidige Unicefwinkeltje laat gemetselde pilasters zien
met geglazuurde en gekleurde stenen en twee consoles
van zandsteen met ingesneden motieven.

Unicefwinkeltje Binnenweg 46, Ellecom,
onderdeel van ons huis

Daarmee zijn we terug bij waar het allemaal begon, in
Ellecom.

Het volgende artikel zal gaan over die andere architec-
tenfamilie, ook uit Ellecom, vader Jan Brink Evers en
zoon Henri Evers.

Bronnen:

Het Internet, Bonas, Beeldbank Amsterdam.
Gelders Archief Arnhem
Stadsarchief Amsterdam.
Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam
Vademecum voor de Bouwvakken, 1906, 1909
Ids. Haagsma en anderen: Amsterdamse gebouwen,
1981,
Stedenbouw en volkshuisvesting in de woningwet 1901
W. Martin: Herleefde schoonheid, 25 jaar monumen-
tenzorg in Nederland 1918-10 mei 1945,
Len de Klerk : De modernisering van de stad 1850-
1914 ,2008
Maristella Casciata : De Amsterdamse School, 1991
Th.J Lammers :Architect G.J Rutgers 75jaar, artikel
in Architectura 70, 1952



Treinstations in de
gemeente Rheden

deell

Een korte ontwikkeling van ons Spoorwegnet

Hans Rijnbende

Het ligt niet in mijn bedoeling een uitvoerig relaas
over de Nederlandse Spoorwegen te schrijven, maar
wel wat betreft de stations in onze gemeente van
Arnhem tot en met Dieren. In de volgende uitgaven
van dit blad, telkens één station.

Op 20 september 1839 werd de eerste spoorlijn in Ne-
derland feestelijk geopend. De stoomlocomotief 'De
Arend' deed er 25 minuten over om van Amsterdam
naar Haarlem te rijden. Veel mensen vonden het maar
niets: het ging veel te hard en met veel te veel lawaai.
Was die nieuwigheid wel nodig en was het wel veilig?
In het begin van hetzelfde jaar was bij Gent nog de
stoomketel van een vertrekkende trein uit elkaar gespat.
Dit kon toch nooit goed gaan en de trekschuit was toch
een prima vervoermiddel?

Ondanks al die aanvankelijke scepsis luidde de eerste
trein een tijdperk in van enorme verandering. Het tra-
ject Amsterdam-Haarlem werd al snel uitgebouwd tot
wat de 'Oude Lijn' wordt genoemd, van Amsterdam
naar Rotterdam. De tweede belangrijke spoorlijn werd
vanaf 1843 aangelegd: van Amsterdam naar Utrecht.
Meer lijnen volgden, allemaal geëxploiteerd door ver-
schillende spoorwegmaatschappijen. Rond 1900 was
de trein dan ook al het belangrijkste vervoermiddel in
Nederland.

Het reizen per trein was niet zonder gevaar, zoals
blijkt uit deze foto van een ongeval bij Dieren

Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen wat
voor enorme veranderingen de trein tew eeg heeft ge-
bracht in de Nederlandse samenleving. Voor de komst
van het spoor was reizen bijzonder tijdrovend, voor de
meeste mensen duur, en soms zelfs gevaarlijk.

De trein heeft ons land in termen van reistijd veel klei-
ner gemaakt. De verbeterde verbindingen en het reis-
gemak hebben veel bijgedragen tot de eenwording van
Nederland: mensen uit verschillende streken kregen
meer contact en de staat kon het nationale territorium
beter organiseren.

Het spoorwegennet was een voorwaarde voor de indu-
strialisatie van Nederland, die pas na 1870 goed van de
grond kwam. Grondstoffen, producten en ook arbeiders
moesten immers vervoerd worden. En de industrialisa-
tie droeg op haar beurt weer bij tot de verdere uitbouw
van het spoorwegennet. In het begin van de twintigste
eeuw had Nederland reeds een dicht net van spoorwe-



gen. Vanaf de jaren dertig werden echter weer veel lij-
nen, vooral de buurtspoorwegen, gesloten. Alle spoor-
lijnen werden in 1938 ondergebracht bij een nationale
organisatie: de Nederlandse Spoorwegen.

Amsterdam-Arnhem

De Rijnspoorweg van Amsterdam naar Arnhem, via
Utrecht, werd in 1845 geopend. Het eerste project liet
Arnhem rechts liggen: ongeveer langs de oude Ko-
ningsweg, met een grote boog naar Dieren, hier over
de IJssel en door de Graafschap naar Duitsland. Toen
vaststond, dat de lijn over Arnhem zou gaan, dacht men
aanvankelijk nog over aanleg langs de rivier. Viermaal
per dag kon men naar de hoofdstad en terug.

Het duurde nog 11 jaar, vóór de Velpenaren in de verte
over de weiden van het broek de hoge spoordijk zagen
verrijzen, waarover het treintje met rookpluim van Gel-
ders hoofdstad naar Emmerik, van hier gezien scheen
voort te kruipen over de oude houten IJsselbrug, waar
de tegenwoordige werd naastgebouwd.

In 1865 kwam de lijn Arnhem-Zutpen tot stand.
Zij scheidde de oude dorpskern van Velp met de oude
Jan van de nieuwe bebouwing langs de Hoofdstraat.
Dat heeft later heel wat last veroorzaakt. De mooie La-
rensteinselaan werd ten dele vernield. Van de Schuin-
seweg werd een gedeelte afgesneden en verscheidene
huizen moesten worden afgebroken o.a die van baro-
nesse van Pallandt- Torck, baron van Hardenbroek en
vele anderen.

Zonder verzet kwam de aanleg niet tot stand. In de Arn-
hemse Courant uit 1861 staat een advertentie van de
heer Jut van Breukelerwaard, de stichter van het bad-
huis Bethesda in Laag-Soeren. Hij schrijft: "Het schreit
tot God en kan onmogelijk ongestraft blijven dat men
van dit kleine land, dat amper in staat is de bevolking
te voeden, vele vruchtbare akkers en welige weilanden,

Een stroomtrein op de Llssellijn, tussen Dieren en Ellecom

die nog gedeeltelijk door stromen worden afgescheurd,
wil verwoesten ten behoeve van den IJzeren Spoor. Kan
het niet beter van Ede rechtsreeks via Terlet naar Zut-
pen lopen. Dan is onteigening van kostbare grond niet
nodig. "

U ziet dat de aanleg van ons spoorwegnet niet zonder
slag of stoot is gegaan en wanneer we nu in 2009 le-
zen over de problemen bij de aanleg van een tunnel in



Dieren, afbraak van het huidige (mooie) station en aan-
leg van een nieuw, dan is er in al die jaren altijd verzet
geweest.

Station Arnhem

Station Arnhem

Het station Arnhem werd gebouwd van 1844 tot 1867
gebouw 1 en van 1867 tot 1944 gebouw 2. In 1954
werd het uitgebreid met de "Sonsbeekzijde". Van 1954
tot 2007 werkte men aan gebouw 3 en tot op heden is
de afronding nog niet gerealiseerd. In 1865 kwam de
lijn Arnhem-Leeuwarden tot stand. In 1879 de lijn naar
Nijmegen en in 1856 de lijn naar Zevenaar (de grens).
Het 1e gebouw werd geopend op 16 mei 1845.

Eilandperron station Dieren.

Station Horeteuen, - li':LLECO:\L

Halte Hofstetten in Ellecom. Het was geen echt station.

**************************************************************************************

*****************************
De Oudheidkundige Kring

wenst u hele prettige Feestdagen
en een voorspoedig en gelukkig 2010 toe.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**************************************************************************************



Zomerexcursie OHK naar het Ruhrgebied 2009
Waarschijnlijk kom je er als lid van de OHK niet gauw op
om een excursie te plannen naar het Ruhrgebied in Duits-
land. Uit de aardrijkskunde/essen van vroeger was dit in-
dustriegebied een plaats waar het misschien wel goed geld
verdienen was maar verder had het toch het adagium van een
ongezonde leefomgeving die vooral gedomineerd werd door
fabrieken, afvalbergen van de mijnindustrie en een uitstoot
van fabrieksgassen door de vele schoorstenen die minstens
langaandoeningen veroorzaakten.

Walter de Wit

Tot zover een klein stukje geschiedenis dat moge-
lijk nog is blijven hangen. Dankzij ons bestuurslid
Martin Idema, die al eens eerder excursies meege-
maakt had in dit gebied, hebben we mogelijkheid
gekregen om anders tegen het Ruhrgebied aan te
kijken dan we mogelijk traditioneel gewend zijn.
Veel van de oude industrieën zijn inmiddels ter
ziele, kolenmijnen zijn gesloten, en er is duidelijk
gezocht door de bedrijven in samenwerking met de
betrokken instanties om het gebied, inclusief de indu-
striële bebouwing een nieuwe functie te geven. In de
objecten die we bezocht hebben is dat ten volle gelukt
en in feite hebben we in één dag maar een fractie gezien
van het totale herontwikkeld gebied.
Als eerste werd de inmiddels tot Denkrnalstatus verhe-
ven voormalige mijn Zeche Zollem bezocht. Sinds de
definitieve sluiting in 1966 dreigde het totale gebied,
inclusief de indrukwekkende fabrieksgebouwen met
de grond gelijk gemaakt te worden in het kader van de
sloopwoede tijdens de toenmalige "Strukturwandels".
Na veel acties van burgers en met medewerking van de
deelstaatregering van Westfalen-Lippe, kon in 1981 het
sein voor de het behoud van dit indrukwekkende indu-
striële erfgoed op veilig gezet worden. Sinds die tijd
heeft het complex zich ontwikkeld tot een toeristische
trekpleister die jaarlijks tussen de 500.000 tot 1.000.000
bezoekers trekt.

De eerste indruk tijdens het betreden van de enorme
fabriekshallen is dat er heel veel geld en energie in-
gestoken is om de authenticiteit van het geheel te be-

waren. Als bezoeker kan men zich
nauwelijks voorstellen hoe zwaar
de arbeid tijdens, de toch pas kort
ons liggende periode, geweest
moet zijn. Bij een bezoek aan de
onderhoudswerkplaats zijn zelfs

de sleutels die nodig waren
voor het onderhoud van de
machines, transportbanden
etc. van een dimensie die het
voor de huidige mens niet
eens mogelijk maakt om
ze op te tillen, laat staan
te hanteren.

Iets te zware sleutel voor Harry Brui!

Het stof is net zo origineel als de gebouwen en de ma-
chines en is nog alom aanwezig in de fabriekshallen.
Voor de sluiting moet het voor de mens door het lawaai
en het stof een verschrikkelijke omgeving geweest zijn
om in te werken. Voor de mijnwerkers (kompels) on-
der de grond was het met zekerheid nog veel zwaarder.
Eerst werd dit los hakken van de kolenlagen vanaf 1898
nog met de hand gedaan, later is men overgegaan op
gemechaniseerde en pneumatische exploitatie waarbij
de mens nog steeds een cruciale rol speelde. Door deze
mechanisering leken de arbeidsomstandigheden te ver-
beteren maar de herrie en stof die dit met zich mee-
bracht was geen echte verbetering.



Op geen enkele foto die hier en
daar als indrukwekkende serie in
de fabriekshallen hangen zie je
dan ook oorbeschermers, stofkap-
pen of andere veiligheidsmidde-
len. Gelukkig stond in de hal van
de entree van het fabriekcom-
plex een beeld van de schuts-
patroon der mijnwerkers St.

Barbara, die men ge-
zien de arbeidsom-
standigheden, ook
hard nodig had.

Na een meer dan voortref-
felijke lunch (Bergmansbuf-
fet) in Das fünf Mädelhaus
bezochten we de woonwijk
'Gartenstadt Ziedlung Wel-
heim in Bottrop uit de jaren
dertig, gebouwd voor de
vele arbeiders van de cokes-
fabriek en kolenmijn Zeche
Zollem.

Deze zeer ruim opgezette
woonwijk doet in niets her-
inneren aan de fabrieksar-
beiderswoningen die in die
tijd in Nederland gebouwd
werden. Veel groen, prach-
tige lanen, tuinen en licht
en lucht voor de bewoners.

Qua opzet nog steeds uitstekend geschikt voor de
hedendaagse bewoners en veel mensen in de huidige
Duitse- maar ook Nederlandse steden zouden zich met
een woning, zoals hier in het verleden gebouwd, is ge-
lukkig prijzen. Na een korte wandeling door de wijk
onder deskundige uitleg van Martin vertrokken we naar
de grootste gashouder van Europa.

Schutspatroon
St. Barbara in hal Zeche
Zollern

Martin geeft tekst en uitleg

Deze 124 meter hoge gashouder, auf Deutsch Gas-
ometer genoemd, is voorzien van een glazen lift die je
naar het dak van dit hoge gebouw brengt, vanwaar je
het hele Ruhrgebied kunt overzien. Dus ook voor de
mensen die niet, via
de trap buitenom
de gashouder, naar
boven wilden klim-
men, was er een
fantastisch, maar
winderig uitzicht te
bewonderen. Ook
voor diegene die
hoogtevrees hebben
is er met behulp van
een een stalen kooi-
constructie voor ge-
zorgd dat de, even-
tuele vliegneigingen
van bezoekers, niet
in praktijk gebracht
kunnen worden. Excursiegangers op het dak

van de gasometer



Van bovenaf lijkt het Ruhrgebied in niets meer op het
beeld dat we mogelijk vanuit de historie voor ogen had-
den. Veel groen, kanalen en rivieren die het gebied door-
snijden. Bossen en Halden (voormalige afvalbergen)
die, nu ze begroeid zijn, op natuurlijke heuvels lijken.
Speelgoedtreintjes die grote slierten wagons voorttrek-
ken, boten in de kanalen, speelgoedauto's op de wegen
en de chauffeur van onze bus leek op een lilliputter.

In het gebouw was op dat moment een prachtige ex-
positie gaande over het heelal, met de nadruk op ons
zonnestelsel en de wetenschap van de astrologie. Ook
de daarbij behorende instrumenten in vele variaties en
verschillend van grootte, ouderdom etc. waren tentoon-
gesteld.

Over meerdere verdiepingen kon men een schat aan
informatie opdoen en dit alles in een zeer ruim opge-
zette expositieruimte die verlicht werd door modellen
van planeten. Het geheel werd overschaduwd door zeer
grote replica van de maan die halverwege de gashouder
in de lucht hing.

Voor de deelnemers was het naar verluidt een zeer ge-
slaagde dag die een grote verscheidenheid aan een nieu-
we kijk op het Ruhrgebied opleverde. Het wordt tijd om
onze herinnering bij te stellen na deze excursie.

Met dank aan de Duitse gidsen die ons voortreffelijk
rondgeleid hebben en aan ons organisatiecomité die het
ons mogelijk gemaakt hebben om met frisse blik tegen
industriële architectuur en alles wat er mee samenhangt.
aan te kijken.

Antieke telescoop
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Geen inzakkende markt voor de OHK.

Tegen alle verdrukking in en een crisis in Nederland die bijna iedereen raakt, blijft de Oudheidkun-
dige Kring groeien en bloeien. Bij de laatste twee lezingen bleken de voorheen vele malen gebruik-
te ruimtes te klein om alle belangstellenden van een zitplaats te kunnen voorzien. In het Parkhuis
van De Steeg, met de lezing over de vroegste bewoners van de Veluwe, stond de spreker zelfs bijna
tussen de huidige bewoners, die als belangstellende waren gekomen, zijn verhaal te houden. Meer
dan 140 toehoorders hebben genoten van een voortreffelijk verhaal en beamer-presentatie.
Van diverse zijden hebben we ook weer waardevol materiaal gekregen voor het archief bv. meer
dan 500 dia's over het in 1967 gehouden Folkloristisch Festival in de Steeg waar ook prinses Mar-
griet een van de genodigde was. Ook het archief van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen afd.
Velp is aan onze kring geschonken evenals een kleine collectie parafernalia uit de 2e wereldoorlog
met o.a. een uit een kledingstuk geknipte jodenster en diverse medailles.
Gelukkig geven de mensen gehoor aan onze oproep om niets weg te gooien maar eerst te vragen of
het mogelijk interessant materiaal is voor ons archief.
De wethouder van de gemeente Rheden is doende om samen met onze archivaris en andere partijen
een geschikte archiefruimte te vinden. Mochten er onder u kennis zijn van mogelijkheden om bin-
nen onze gemeente archiefruimte te creëren houden we ons van harte aanbevolen. Voor de juiste tip
willen we gaarne een aardig present in het vooruitzicht stellen.

Walter M.l de Wit
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