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EEN VORSTELIJKE VERJAARDAG TE DIEREN IN 1763

Willem v, de Prins van Oranje, erfstadhouder der Verenigde
I

ederlànden", vierde op 8 maart zijn verjaardag. Hij was ge-
boren in 1748 als zoon van Willem IV en Anna van Hannover.
a het overlijden van zijn moeder in 1759 werd Lodewijk Ernst,

hertog van Brunswijk Wolfenbüttel, particulier voogd van
Willem V en zijn zuster Carolina.

Al sinds de tijd van Ko-
ning-Stadhouder Willem
III werden in Dieren de
vorstelijke verjaardagen
gevierd. De rentmeester
van het Hof te Dieren be-
taalde aan de Oranje Com-
pagnie aldaar voor de vie-
ring van deze verjaarda-
gen zeven gulden per jaar.
Dit bedrag was opgeno-
men in de jaarlijkse
rentmeestersrekeningen.
De Koning-Stadhouder.
"Wijlen Sijne Doorl.
Hoogheijd Onsterfelijke
Gedagtenisse" heeft aan
de Dierense burgerij "een
superbe vaendel, alwaer
het wapen van de Vorsten
van Oranje op geschildert
is en ook een trommel" ge-
schonken om de heuglijke
dag te vieren.

WJ. Meijerink

het vieren van de heuglijke geboortedag van Zijne Doorluchtige
Hoogheid zijn opgetrokken en gemarcheerd op de plaats van
het kasteel alwaar zij volgens oude gewoonte drie salvo's had-
den gedaan en dat zij ter gelegenheid van die vreugdeuiting
voor het Hof van Gelderland gedaagd zijn en beboet met een
boete van duizend gulden.

Kopergravure
P. Schenk Amsterdam
Omstreeks 1700
De binnenplaats van het Hof
Collectie:
Gemeentearchief Rheden

De Hertog komt deze zaak vreemd voor en hij gelast hem te
rapporteren omtrent het voorgevallene. De leden van de raad
der domeinen hebben op hun beurt de rentmeester Abraham
Elie Palairet verzocht verslag te doen. Zij sturen dit verslag 15
september 1763 mee terug aan de hertog en aangezien zij geen
kwaad zien in de "gemelde vreugdebedrijvinge van de wel-

In 1763 gaat het kennelijk mis
De hertog van Brunswijk schrijft in een brief, gedateerd 1 sep-
tember 1763, aan de Raad der Domeinen dat aan hem is gerap-
porteerd dat de ingezetenen van Dieren op den 8ste maart bij



meenende ingezeetenen voor het Doorlugtige Huis" en zij ook
geen reden zien voor de opgelegde boete wordt het aan "Uwe
Hoogheids welbehagen met alle eerbied" overgelaten de pro-
cedures te verhinderen.

Uit het verslag van de rentmeester, gedateerd 10 september
1763, komt hetgeen gebeurd is goed naar voren. Zoals al ge-
zegd was het een oude gewoonte naar het Hof te gaan op de
verjaardag van de erfstadhouder. In 1761 had de richter van
Arnhem en de Ve1uwezoom, de heer H.F. Schimmelpenninck
van der Oije, bepaald dat de ingezetenen van Dieren op den
8sten maart niet zonder zijn toestemming naar het hof zouden
gaan. Wegens ziekte van de richter in het jaar 1763 hebben de
ingezetenen zich gewend tot de schout van het ambt met het
verzoek de vereiste toestemming van de richter te verkrijgen.
Hierop vertrouwende trok de Oranje Compagnie op naar het
kasteel en op de binnenplaats aangekomen werden drie sal-
vo's afgevuurd, waarna de ingezetenen naar de Herberg trok-
ken. Tegen de avond werden in de allee voor het vorstelijk
huis nogmaals drie salvo's afgevuurd en werden enige pek-
tonnen aangestoken. Na afloop keerde men terug naar de her-
berg waar men zich "in alle ordentelijkheijd" vrolijk maakte.

De zieke richter kreeg kennis van het voorgevallene en oor-
deelde de burgerij boetplichtig. Dat werd echter niet aan de
ingezetenen van Dieren meegedeeld en groot was dan ook de
verwondering toen men half augustus, veertien dagen voordat
het landgericht te Rheden gehouden zou worden, bij kerken-
spraak bij alle kerken van het ambt de namen van de leden van
de Oranje Compagnie als boetplichtigen hoorde afroepen.
Groot waas de verslagenheid onder al de goede en welmenende
ingezetenen die hieruit de conclusie trokken dat men de vie-
ring wilde beletten van "de hooge Geboorte van Sijne Doorl.
Hoogh," De rentmeester Palairet ging naar de waarnemend rich-
ter Baron van Spaen van Biljoen, de heer Schimmelpenninck
van de Oije was inmiddels overleden, om de Oranje Compag-
nie te verontschuldigen. Hij voerde aan dat door de ziekte ("on-
passelijk sijnde") van de richter niet persoonlijk om toestem-
ming gevraagd kon worden maar dat men aan de schout ge-
vraagd had om over deze toestemming met de richter te over-
leggen. Ook voert hij aan dat het niet de bedoeling was van de
. ingezetenen, zoals gebruikelijk was op het platteland, om "de

schijff, de vogel (te) schieten, de gans (te) trekken", De heer
van Biljoen deelt mede dat hij met deze zaak niets van doen
heeft aangezien het een zaak van zijn voorganger was geweest
en dat wat hen betreft de boete kwijt gescholden kon worden.

Doch daags voor de zitting van het gericht kwam een brief van
de fiscaal Steph. Tappers met de oproep aan de officieren van
de Oranje Compagnie om de andere dag voor het gericht te
verschijnen. De boete werd kwijt gescholden maar aan de fis-
caal moest zes duiten worden gegeven voor het doorhalen van
de namen van de boetplichtigen, Uiteindelijk betaalde men
drie ducaten en hoefde men verder niet voor het gericht te
verschijnen. Deze betaling ging niet van harte. Dit bedrag te
moeten geven alleen "omdat sij met blijdschap en innerlijke
liefde Sijne Doorl. Hooghds Geboorte" gevierd hadden viel
wel verkeerd. Palairet vraagt aan de Raad der Domeinen be-
middeling voor de teruggave van de betaalde ducaten.

De Officieren van de Oranje Compagnie hopen in de toekomst
onbelemmerd de 8ste maart te kunnen vieren. Palairet ver-
zoekt daarom "de goede schikking van hoogst den Heere Her-
tog, en UEd, Mog."

Hoe uiteindelijk de beslissing van de Hertog van Brunswijk is
uitgevallen is niet bekend, maar gelet op het gunstige advies
van de Raad der Domeinen en uitvoerig verslag van de rent-
meester zou het toch niet anders kunnen zijn dan dat de vierin-
gen ongehinderd konden doorgaan tot aan de komst van
Pichegru's troepen in 1795.

I) Willem V, Prins van Oranje. erfstadhouder der Verenigde
Nederlanden 1751-179-. geb .. -Gravenhage 8 maart 1748,
over!. Brunswijk 9 april 1806. trouwde Berlijn 4 oktober 1767
Frederika Sophia Wilhelmina Prinses van Pruisen, geb. Ber-
lijn 7 augustus 1 -1. overl. Apeldoorn. Paleis Het Loo 9 juni
1820,

Bron: Algemeen Rijksarchief: Archief Nassause Domeinraad
1581-1811 inv. nr 316-

2



Allereerst voor de goede orde
Dit artikel is de schriftelijke variant van
datgene waar ik over heb gesproken op de
bijeenkomst van de Kring op 28 januari 1999,
namelijk de situatie aan en in de nabijheid
van de Veluwe-zoom omstreeks 1000.
Deze vertoont twee prominente kenmerken:
l.Het échec van de poging van gravin
Adela van "Hamaland" in dit gebied
blijvend landsheerlijk gezag uit te oefenen.

2. Een steeds sterker wordende positie van
kerkelijke instellingen, vooral kloosters,
als bezitters van landgoederen, al of niet
met kapellen en parochiekerken.

Beperkt aantal bronnen
Het zeer kleine aantal bronnen van schriftelijke
aard maakt het buitengewoon moeilijk een
samenhangend beeld te geven van de groei van
de machtspositie van de Hamalandse grafelijke
familie, de Meginharden, in de 9de en 10de eeuw.
Archeologische gegevens helpen uiteraard, maar
ook die bijstand lost niet alle problemen op.
Bovendien bestond er omstreeks 1000 een
politiek-maatschappelijk situatie, die haar
wortels in omstandigheden van eeuwen daarvoor
had. Men moet daarbij zelfs teruggaan tot de
derde eeuw na Christus!

Op zichzelf gesproken is dat niet zo vreemd,
want in het Gelderland van 2000 dateren
bijvoorbeeld de meeste gemeentegrenzen in
bijna onveranderde staat uit de middeleeuwen.
Continuïteit hoort nu eenmaal bij het bestaan
van een samenleving in de tijd, net als overigens
verandering in dit "levende organisme".
Revolutionairen of rationeel denkende
technocratische bestuurders zien vaak de
verwerkelijking van hun ideeën op een mislukking
uitdraaien, omdat zij de kracht van het organisme
en het continuüm niet genoeg herkennen.

1000 JAAR GELEDEN
AAN DE VELUWEZOOM

deel 1
Frank van Heusden

Fortenrij als dominante grensaanduiding
In het - nu nog nèt - vorige millennium is één feit bijna 300 jaar lang
voor ons gebied dominant geweest: de grens met forten - castra - en
wegen van het Romeinse Rijk, lopend vanaf het huidige Katwijk via
Utrecht en Kesteren naar Xanten en Keulen. De onverwachte ontdek-
king van het fort Castra Herculis in de uiterwaarden tegenover het
Gemeentemuseum van Arnhem, een goede twintig jaar geleden, geeft
ons de mogelijkheid tot het maken van een aantal veronderstellingen.
Er bestond waarschijnlijk ter plaatse een veer over de rivier en het
gebied ten noorden daarvan kan als een soort bruggenhoofd voor de
Romeinse troepen gediend hebben. Geen enkele militaire comman-
dant, uit welke tijd ook, zal het hebben gewaardeerd dat vreemde,
mogelijk vijandelijke barbaren vanaf een hoogte bijna in zijn eigen
fort konden kijken!
Tussen de vierde en achtste eeuw namen onze voorouders de Franken
dit gebied in bezit, terwijl ze in dezelfde periode het land der Belgen
en Galliërs tot het hunne maakten, vandaar het woord "France", Het
was de gewoonte van de Frankische vorsten grond en gebouwen die
militair territorium van de Romeinse staat waren geweest "over te ne-
men", net zoals destijds kerken werden gebouwd op plekken waar
Romeinse tempels gestaan hadden bijvoorbeeld in EIst en dat geldt
dus ook voor onze streek. In 726 schonk de hofmeijer Karel Martel,
dat wil zeggen de eerste minister, een "villa" Eliste, ofwel landgoed
Eist op een plaats waar een castrum was, aan de Utrechtse kerk. Dit
fort moet wel Castra Herculis geweest zijn!

Van Arnhem en EIten naar .....
De oudste schriftelijke vermelding van Arnhem dateert uit 893 en dan
blijkt dat de kerk daar in het bezit was van het klooster te Prüm in de
Eifel, daar gesticht vóór 763 door koning Pippijn, de zoon van Karel
Martel en de vader van Karel de Grote.
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Dit klooster was als het
ware het "familie-
klooster" van de Karo-
lingers. Het bezit van de
Arnhemse kerk door
Prüm houdt in dat ie-
mand, en dat kan moei-
lijk iemand anders ge-
weest zijn dan Pippijn,
koninklijk bezit in Arn-
hem aan het klooster ge-
schonken heeft: overi-
gens samen met een
groot aantal andere land-
goederen.
Volgens een goederen-
lijst uit 1222, op basis
van een oudere opge-
steld, bezat het klooster
aan de Veluwezoom een

•
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aantal hoeven tussen
"Lopen" (de Klingel- Overzichtskaart van de oude loop van de Rijn
beek) en Velp. Dit bezit
kende een centrum, of-
wel een centrale hof, die
lag tussen de Sint Maartenskerk, de voorloper van de huidige
Grote Kerk, en de Sint Jansbeek in Arnhem. Deze beek had
zijn loop via de huidige Bovenbeekstraat naar de markt en de
Oeverstraat.

Nu lag aan de andere kant van de beek, bij de latere Sint Wal-
burgskerk, een dergelijk complex, in de veertiende eeuw bezit
van de hertog van Gelre en daarnaast weer de centrale hof van
het klooster in Elten, ter hoogte waar nu de singel is. Het Eltense
klooster - of Stift - was een stichting van de vader van Gravin
Adela, graaf Wichman van Hamaland - gebied tussen Deventer
en Zevenaar - , die omstreeks 979, net als Pippijn had gedaan
met Prüm, dit klooster voor de familie had "bestemd". Hij be-
giftigde het met zeer veel landgoederen, veel te veel volgens
zijn dochter Adela, maar niet volgens de andere dochter
Liutgard, die de eerste abdis werd. Wichman had dus bezit in
Arnhem en aan dè Veluwezoom, zoals zal blijken.

Hieronder kan vrij eigen
bezit zijn geweest, het-
welk men allodium
noemt en leengoed,
feodum, dat hij als graaf,
dus als leenman van de
koning had gekregen.
Het is mogelijk dat de
Frankische koningen
van een domein in en om
Arnhem niet alleen aan
Prüm, maar ook aan an-
deren goed in leen heb-
ben gegeven, dat zijzelf
eens hadden "overgeno-
men" van de Romeinse
staat.
Het is evenmin onmoge-
lijk dat het terrein naast
de Hof van Elten ook
aan de Meginharden
heeft behoord en dat dit
na en door het échec van
Adela is geconfisqueerd
en na verloop van tijd in

handen is gekomen van de Wassenbergs, de familie van de
Gelderse graven en hertogen, die het wèl is gelukt blijvend
landsheerlijk gezag uit te oefenen.
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. . . .. een voorlopig beeld
De vermelding van een aantal schenkingen kan dienen voor de
vorming van een voorlopig beeld van de situatie in ons gebied
omstreeks 1000. Adela schonk omstreeks 1000 een hof (dus
een grote boerderij met land) aan het klooster in Deutz bij
Keulen. Een landgoed in Dieren was in het bezit van haar
tweede echtgenoot Balderik geweest, evenals misschien een
hof in Ellecom. De koning van het Oost-Frankische Rijk be-
giftigde in 1076 een kapittel in Utrecht met een hof in Velp en
Adela overhandigde, al of niet vrijwillig, aan de Utrechtse bis-
schop Adelbold veertien hoeven in Elst, Velp en Deventer. Deze
gaf dit alles weer door aan het klooster Hohorst bij Amersfoort.
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Toch was de sterke positie van de Meginharden aan de Vel-
uwezoom (ook in Renkum bezaten zij een burcht), maar een
klein onderdeel van het totale bezit van de afstammelingen
van een zekere Meginhard uit de negende eeuw. Zij maakten
deel uit van de leidende kringen van het Oost-Frankische Rijk,
zoals dat zieh na ongeveer 950 aan het consolideren was. Vanaf
925 strekte deze oostelijke helft van het oude rijk van Karel de
Grote zich uit over de streken die ten oosten van de Schelde,
Elzas- Lotharingen en de Rhêne lagen tot aan de Elbe en Oos-
tenrijk, met het noorden en midden van Italië. Het was wat wij
nu een multinationale staat noemen, waarin zich het
gebied van de huidige Bondsrepubliek Duitsland lang-
zamerhand als een krachtcentrum begon te manifes-
teren. De koningen van Oost-Francië werden gekozen 1
door de grote "stamhertogen" uit hun midden en in de
tiende eeuw waren dat de Saksers. Zij waren het en
niet hun collegae van West-Francië, die de keizers-
titel welke Karel de Grote verworven had, tot de hunne
wisten te maken. Zij zagen zich dan als "Imperator
Romanus" van het oude West-Romeinse Rijk, dus als
gelijkwaardige ambtgenoten van de Oost-Romeinse
keizers die in Constantinopel zetelden. De Saksische
keizer Otto TI was bijvoorbeeld gehuwd met een Oost-
Romeinse prinses, Theophanou, één van de konink-
lijke paleizen of paltzen, die tot haar dood in 991 graag
op het Valkhof in Nijmegen verbleef en daar haar
oudste zoon zelfs in het bos bij Groesbeek ter wereld
heeft moeten brengen, toen ze, hoogzwanger op reis
van Aken naar Nijmegen, de palts niet haalde!

Kleine machthebbers .....
Na de gruwelijke negende eeuw met de jarenlange
tochten met plunderingen van de Noormannen was
"ons land" in wat rustiger vaarwater geraakt en ont-
stonden er allerlei kleine graafschapjes, vaak nauwe-
lijks groter dan een paar flinke plattelandsgemeenten. De graaf
was de loeale bestuurder, hij was meestal een bezitter van één
of meer landgoederen en nam een aantal taken van de koning
waar: tol heffen, geld, munten, rechtspraak en verdediging.
Aan de koning was hij verbonden door zijn eed van trouw als
leenman. De mogelijkheden tot controle van koningswege op

dergelijke heren waren in die tijd miniem en nogal wat leen-
mannen konden zich dan ook als een soort bendehoofden met
een eigen territorium gedragen, terwijl ze met naburige colle-
gae in constante concurrentie - lees strijd - gewikkeld waren.
Vandaar dat de Oost-Frankische koningen van de tiende eeuw
zich erop gingen toeleggen aan de bisschoppen, meestal zoons
van bevriende of verwante leenmannen, wereldlijke macht te
geven. Zij konden een gebied besturen zonder dat de koning
er bang voor behoefde te zijn dat een bisschop een dynastie
wilde stichten.

ARNHEfVl
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"3 • E:.L i-4!.n..

Situatie omstreeks het jaar 1000
Het Gemeente Museum Arnhem is
als herkenningspunt weergegeven

Zo ontstonden in ons gebied bisschoppelijke machtscentra in
Keulen, Munster, Utrecht en Luik. Dit was voor de koning
extra interessant, omdat zij konden bepalen wie er bisschop
werd! De macht van de Paus was omstreeks 1000 te verwaar-
lozen en de huidige roddelbladen zouden schromen de toe-
standen in Rome in die jaren te beschrijven.

5



· .... werden groot
De strijdende wereldlijke crème de la crème bestond in N.W.
Europa uit een aantal families met onderlinge huwelijken. Het
was van groot belang als men kon aantonen dat men afstamde
van Karel de Grote. Zo trouwde in ongeveer 940 graaf Arnulf
van Vlaanderen met Adela van Vermandois, een dergelijke na-
zaat. Amulf en Adela bezaten twee dochters; de ene werd de
echtgenote van graaf Dirk II van West-Friesland, een gebied
dat de kern zou worden van het latere Holland en de andere,
Liutgarde, huwde met graaf Wichman van Hamaland, wiens
kemgebied in de IJsselstreek lag, maar die in heel oost- en
centraal "Nederland" veel bezittingen had.

De belangrijkste "burcht" van Wichman en Liutgarde was die
op Hoog-Elten, gelegen rondom het terrein van de huidige kerk,
die we nog steeds vanaf hoge plaatsen op de Veluwezoom kun-
nen zien. Er stond geen echt kasteel, maar er was een houten
muur om het terrein van ongeveer 100 bij 300 meter, waar een
aantal gebouwen op stond.
Liutgarde stierf op 27-jarige leeftijd in 962. De enige zoon,
ook Wichman genaamd, overleed in 973 en twee dochters,
Liutgarde en Adela, bleven over.
Vader Wichman stichtte voor of in 968 een klooster op de plaats
van zijn burcht en de oudste dochter Liutgarde werd de eerste
abdis. Een groot deel van zijn bezittingen droeg Wichman over

aan het nieuwe klooster. In 973 schonk Otto II, toen
hij op het Valkhof verbleef, de zogenaamde immuni-
teit aan de instelling. Daardoor stond de abdis direct
onder de koning, landsheren uit de omgeving hadden
er niets meer te zoeken en alleen kon één van hen
voogd worden om het klooster te verdedigen en te
vertegenwoordigen. Later noemde men deze positie
"Reichsunmittelbar" .

n..tl-
)(}C .• R~·kJ~,.e •.•s

I : u...plc..ot~~
~ .•H.a.u be.,..~. •>
3 .I..-.lc •...lc, W i.tel...

I,,
~oóJ. •.R~n.,

Eigenlijk hoort men het klooster een "Stift" te noe-
men, want de dames die er woonden, hoefden geen
kloostergelofte af te leggen. Alleen vrouwen van hoge
adel werden er toegelaten. Het heeft bestaan tot 1811,
toen het is opgeheven door Napoleon; de laatste abdis
was een meisje van ongeveer 10 jaar, een dochtertje
van een zus van de Franse keizer.

Graaf Wichman trok zich terug in een klooster in
Mönchen-Gladbach en stierf daar in ongeveer 973.
Zijn jongste dochter Adela, dus genoemd naar haar
Vlaamse grootmoeder, was ondertussen getrouwd met
een zekere graaf Imad, die verwant was aan de Saksi-
sche hertogen. Zij schonk hem waarschijnlijk vijf kin-

deren. Van Imad weten we zo goed als niets en hij is vermoe-
delijk al vóór 980 gestorven. Het kan zijn dat Adela toen een
aantal jaren als gravin van Hameland heeft gefungeerd; er be-
staan bijvoorbeeld in Deventer geslagen munten met- het op-
schrift Adela Cometissa. Was ze toen regentes voor haar oudste
zoon Diederik? Zij leidde overigens wel een leven waar kro-
niekschrijvers uit die dagen schande van spraken.

Huidige situatie
»Plaats en richting van foto op pagina 7

Dit waren strategische huwelijken: machthebbers ten westen
en ten oosten van Utrecht waren erbij betrokken. Omstreeks
1000 bereikte Dirk III het gebied van de mond van de Rijn en
Wichmond bezat bij voorbeeld Het Gooi, het destijds veel gro-
tere Urk, gebied tussen Putten en Voorthuizen, Renkurn en de
Veluwezoom, Brummen, veel dorpen in de Betuwe, Elten en
Emmerik.
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Ondertussen speelde zich het grote conflict af over de erfenis
tussen de twee zusters. Adela bestreed de schenkingen van hun
vader aan Elten, die naar haar overtuiging in strijd waren met
het Saksische erfrecht. De zaak liep zo hoog op, dat twee rid-
ders uit het gevolg van Liutgarde de burcht van Adela meen-
den te moeten overvallen en in brand steken, Eén van die twee
was ene Balderik. In 995 stierf Liutgarde, al of niet vergiftigd
door Adela. Balderik, een edelman uit het gebied van Kleef,
maar misschien een buitenechtelijk kind, koos de kant van
Adela en overviel de kerk van het Stift!

Adela en Balderik
Balderik en Adela waren toen al getrouwd, een huwelijk dat
de kroniekschrijver Albertus van Metz, afkomstig uit deze stre-
ken en tijdgenoot, omschreef als "niet zo het hoorde". Dacht
hij aan een mésalliance van een afstammeling van Karel de
Grote met een bastaard?
In de jaren na 996 ontstond een nieuwe questie. Balderik wilde
de opvolger worden van een oom van hem, als prefect van de
Nederrijn, een soort militair opperbevelhebber, een functie die
niet zonder inhoud was, gelet op het feit dat in 1005 hier nog

Zicht op de kerk van Hoog-Elten gezien van de zuidoever van de "Oude Rijn" met
op de voorgrond een boerdrij op de plaats waar misschien "Uplade'' heeft gestaan

Uiteindelijk kwam de zaak voor op een Rijksdag in Nijmegen
in 996, waar de jonge koning Otto III een verdeling liet maken
tussen het bezit van het Stift en Adela, een beslissing die voor
de laatste niet ongunstig uitviel. Als er toen indicaties waren
geweest dat Adela haar zuster had laten doden, dan was de
uitspraak zeker anders geweest. Sommige landgoederen ble-
ven één geheel, andere werden in tweeën gedeeld, zoals "Arn-
hem" misschien.

een inval van Noormannen plaats vond! De fungerende per-
fect, graaf Gotfried van de Hettergouw (bij Kleef) was bejaard
en had als schoonzoon graaf Wichrnan van Vreden, geen fami-
lie van de Meginharden maar hij behoorde tot het belangrijke
Saksische geslacht der Billungen. (Vreden ligt ten noorden van
Winterswijk).
Enkele jaren lang woedde er een soort oorlog tussen de "he-
ren", met platbranden van dorpen, ontvoeringen, overvallen
en dergelijke. Adela haatte "die Saks" en zeer tegen haar zin
sloten de twee opponenten ten slotte vrede in 1016.
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Balderik ging op bezoek bij Wichman en nodigde hem uit voor
een verblijf met diner op zijn eigen burcht, Uplade bij Elten.
Tijdens het bezoek gebeurde er niets, maar kort na zijn vertrek
viel Wichman in een hinderlaag en werd doodgestoken. Waar-
schijnlijk heeft niemand gedacht dat Adela hier niet achter
zou hebben gezeten en het resultaat was dat de hertog van
Saksen en bisschop Adelbold van Utrecht besloten Uplade te
belegeren. Balderik wist vlak voordat de burcht ingesloten werd,
te ontsnappen; aan zijn gevoelens van solidariteit met Adela
was kennelijk een eind gekomen. Adela verdedigde zich zo
dapper - zij liet om de belegeraars te misleiden vrouwen met
helm en speer op de ringwal opstellen - dat zij verlof kreeg
zich terug te trekken naar Keulen, waar zij tot 1028 leefde.
Uplade werd verwoest, Balderik trok zich terug op een kasteel
in de Eifel en stierf omstreeks 1021.

Ondergang
Het echtpaar raakte zijn goederen kwijt en het échec van Adela's
leven en streven was compleet. Van haar kinderen was de oudste
zoon vermoedelijk al voor 1015 gestorven, haar tweede zoon,
Meinerc, was bisschop in Paderbom, een dochter Adela leefde in
het Stift Elten en van de andere twee is niets bekend.
De vorming van de dynastie der Meginharden was mislukt.
Als men één vrouw uit die tijd moet noemen van wie de reputa-
tie extreem slecht geweest is, dan was dat zeker Adela. Degene
onder onze lezers die haar op zijn minst drie moorden wil zien
plegen, leze het verhaal van onze goede Rozendaalse Meester
Slempkes in zijn sagen van het Oude Gelre. Hij had als bronnen
de kroniek van de monnik Albertus van Metz van ongeveer 1020
en de levensbeschrijving van bisschop Meinwerc, een eeuw later
genoteerd. Ook de kroniek van bisschop Thietmar van Merseburg
van circa 1020 weet er raad mee. Zuster Liutgard werd als vrome
vrouw, liefdadig, altijd gastvrije en tot luisteren naar in proble-
men verkerende mensen bereid zijnde "grande dame" en abdis,
hemelhoog geprezen, maar Adela kleedde zich schandelijk, leefde
als weduwe in promiscuïteit, haar oogopslag was woest en wild,
ze was wreed voor haar dienaren en het enige positieve was haar
begaafdheid in het weven. Was zij een emotionele, zelfstandige,
artistieke vrouw met fascinerende ogen? Het is nu genoegzaam
bekend dat monniken van 1000 jaar geleden niet uitmuntten in
"vrouwvriendelijkheid". Haar moed tijdens de belegering van
Uplade hebben zij ook niet kunnen ontkennen.

Raadsels
Ook wanneer men alle beschikbare gegevens over Adela en
Balderik bestudeert, blijven er veel raadsels. Te verklaren is
haar strijd om de erfenis van haar vader met het Stift. Dit zal
zij gedaan hebben voor haarzelf en haar kinderen, Ingewik-
kelder is de questie met Wichman van Vreden. Haar huwelijk
met Balderik was kinderloos, de kinderen uit haar eerste hu-
welijk konden geen rol meer spelen in dynastieke plannen voor
de heerschappij in centraal- en Oost-Nederland en dan zouden
haat tegen de Saks en ambitie voor de prefectuur van Balderik
de enige beweegredenen zijn geweest voor het uitschakelen
van Wichman van Vreden. Een sluitend antwoord lijkt me niet
mogelijk
De ligging van Uplade blijft eveneens vooralsnog een onopge-
loste vraag. In de levensbeschrijving van Meinwerc (cap.132)
heet het "Uplade, urbs munitissima, iuxta Eltena sits", beves-
tigde plaats, vlakbij Elten. Alpertus (11,13) schrijft: een plaats,
weinig oplopende uit de vlakte met een wal in het rond uitste-
kend opgehoogd en omringd met een muur..
Deze omschrijving past niet bij Montferland, één van de
"candidaten". In het memorieboek van de Abdij van Deutz bij
Keulen, begiftigd door Balderik en Adela, wordt Balderik
"comes de tJplathe vel Houberg" genoemd. (ca 1160, op basis
van oudere gegevens). Houberg is een gehucht tussen Lobith
en Laag Elten, net over de oude loop van de Rijn. Vroeger was
daar een pontveer. Vlakbij deze vlek ligt een soort grote terp
met een boerderij erop. Voor zover bekend is hier nooit onder-
zoek verricht, maar er is ruimte voor een ringwal, er is een
vlakte rondom en het ligt op gezichtsafstand van de Elterberg
op een strategisch goed gelegen plaats.
Xanten, een derde candidaat, ligt volgens mij te ver weg om
het iuxta Elten te noemen, Archeologisch onderzoek zal mis-
schien de waarheid aan het licht kunnen brengen.

Literatuurlijst:
bij deel TIvan dit artikel,
dat opgenomen wordt in
nummer 126 december 1999

Kaarten en foto:
van de auteur
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WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
XVII

Jolle Baltjes

Het voorgaande nogmaals overziende moeten onze lezers wel de in-

druk krijgen dat ons "Wandelen op Rozendaal" is ontaard in een "ren-

nenêver Rozendaal en de wijde omgeving". Nou, weest u gerust! Een

wandeling langs sporen uit het verleden gebeurt onder rustig nadenken

en vooral verbanden leggen. Al lopend, soms zelfs fietsend, maar ook

wel zittend de omgeving verkennen en zelfs wel liggend in bos of hei.

Weer terug naar de grens
Twee stuwwallen, die het Rozendaalse veld omsluiten, een
windsingel en een hekje. Twee producten uit mensenhanden,
geprojecteerd op een geologisch gebeuren, dat zijn weerga niet
vindt! En dat is nog niet alles. Eigenlijk moet je versteld staan
over het vele, dat een wandeling door zo'n woest gebied te
zien geeft.

En intussen is de wandeling langs de grenslijn pas gevorderd
tot de plaats waar een weg de windsingel kruiste en waar ooit
een hekje was geplaatst. Het verdere verloop van die weg is
verloren gegaan in de zandverstuiving. Willen we hem weer
ontmoeten dan vinden we hem als we van de Zijpenberg naar
de brandtoren gaan. Voorbij het kruispunt met het fietspad,
juist binnen de bosrand, gaat aan de rechterzijde een pad -
afgesloten met een tussen twee paaltjes hangende balk - de
voortzetting van de verloren gegane weg. Wij kunnen helaas
niet vertellen, welke functie die weg heeft gehad.

Weg van Rheden naar Eerbeek
Dat kunnen we wel van een andere weg in dit gebied. Het is,
zoals op de kadastrale kaart van 1832 vermeld, de "Weg van
Rheden naar Eerbeek". Via Heuven, of de huidige Snippen-
daalseweg, of eventueel over de Herikhuizerweg kwam men

Ook een grenskenmerk?
Een losse paal van het
kadaster op de plaats
waar de Ringallee om
Rozendaal op de zuid-
westelijke helling van de
Zijpenberg van richting
verandert

op de Zijpenberg. We kennen nog de voor 1998 bestaan heb-
bende gaffelvormige aansluiting van die weg vanuit de rich-
ting Heuven op de Beekhuizenseweg. De door ons bedoelde
weg volgde de linker tak van die gaffel en daarna het aan de
overzijde liggende, thans door bos omgeven, zandpad.

9



Toen dit pad nog actueel was liep het door een kaal gebied,
aan de linkerzijde weldra vergezeld van een wildgraaf met wild-
wal, de scheiding tussen de terreinen van Beekhuizen en de
heide van de geërfden van Rheden en Worth-Rheden. Het pad
liep daar, vanaf een tamelijk steile helling, van de Zijpenberg
naar Rozendaais gebied om daar af te buigen in westelijke rich-
ting. Dat pad ligt er nu nog, vrijwel
geheel intact. Op het kaartfragment
in onze vorige aflevering hebben we
het vanaf de Zijpenberg aangegeven
door het op verschillende afstanden
met kruisjes te merken. Het volgde
een rechte lijn naar de zandweg,
waarlangs thans het fietspad richting
brandtoren ligt (tussen ANWB-
paddenstoelen no 21066 en no
21064). Ook het deel vanaf de krui-
sing van het fietspad met deze weg
moet bij de bezoekers van dit gebied
goed bekend zijn. Het valt het meest
op wanneer men vanaf Velp of Rozen-
daal fietsend - heerlijk freewheelend
- van de Zuidelijke Veluwestuwwal af
glijdend, het diepste punt is gepas-
seerd en de helling van de Oostelijke
Veluwestuwwal opmerkt aan de
zwaardere gang van uw voertuig.
Daar wijst aan de linker zijde een tamelijk steil en sterk
geërodeerd zandpad rechtuit naar de brandtoren. Vandaar liep
het door de Rhedense en Worth-Rhedense heide om de west-
kant van de Imboschberg heen, door de Imbosch, waar het in
de buurt van het Jachthuis aansluit op de Eerbeekseweg (al-
daar Imboschweg). In de Imbosch is deze weg nog vrijwel ge-
heel aanwezig.

In het veld is dat het gebied tussen
het fietspad VelplRozendaal naar de
Posbank - het deel vlak ten zuiden
van de weg Zijpenberg-brandtoren -
enerzijds en het dennenbos in de
zandverstuiving ter linker zijde (7)
anderzijds. Na enig zoeken vinden
we de greppel als grenslijn onge-
schonden uit het bos tevoorschijn ko-
men. Daarbinnen is hij grotendeels
overgestoven en voor het overige
moeilijk terug te vinden. Ter hoogte
van het fietspad is hij door de aan-
leg daarvan en de vele betreding ver-
dwenen.

Ons interesseert natuurlijk waar de kern van het dal tussen de
grootheden Oostelijke- en Zuidelijke Veluwestuwwal de
Rozendaalse grenslijn passeert. Op het kaartfragment (in het
vorige nummer van A. en H.) is dat de plaats waar de door ons
getrokken grove streepjeslijn de veel fijnere streepjeslijn (=
grens) kruist (8).

De vroeger over de heide lopende wegen toonden over het al-
gemeen een recht toe, recht aan lopend karakter. Wanneer daar-
van was afgeweken is daarvoor ook meestal wel een aanlei-
ding aan te wijzen. Een moerassig gebied moest worden ge-
meden. Datzelfde geldt ook voor een sterk golvend terrein en
hier zal het de zandverstuiving zijn geweest die een omweg
rechtvaardigde.

Een beuk als grensmerk op de zuid-
westelijke helling van de Zijpenberg

We naderen nu het punt waar de richting van de grenslijn ver-
andert. Voordat we de hoek omgaan kijken we nog even uit
naar karakteristieke grenskenmerken. Waar de richting van de
grenslijn verandert inden we een zandheuvel. Zoals op der-
gelijke punten gebruikelijk zou dit een grenspol kunnen zijn,
maar evengoed kan er sprake zijn van een opgestoven zand-
bult. Hetzelfde geldt voor een zware beuk, die een paar meter
binnen de bocht in de grenslijn stond. Die beuk is reeds een
aantal jaren ter ziele maar de restanten liggen er nog. Hij heeft
een doodsstrijd gestreden van enkele tientallen jaren. We heb-
ben hem in een ongeveer veertig jarige waarneming eigenlijk
nooit goed gezond gekend, maar zijn omvang dwong respect
af. Behalve deze vage en soms twijfelachtige gegevens zijn op
dit punt alle kenmerken van een grenslijn verdwenen.
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In de grens visitatie van 1817 wordt
de in dit artikel behandelde grenslijn

als volgt beschreven:

Het "gezegde punt", waarmee dit onderdeel van het proces-verbaal begint vraagt enige toelichting. Die vinden we in het
proces-verbaal betreffende de grensscheiding tussen de gemeenten Rosendaal en Brummen, waarin sprake is van de ringallee
"loopende in eene zuidelijke rigting langs eene weinig uitgaande bogt, tot aan eenen grooten beukenboom op eenen inspringen-
den hoek van den allee regt aan het einde van de Beek in den Imbosch".
Dat punt is bij onze lezers vast niet onbekend, want we kwamen er reeds langs in onze zesde aflevering van "Wandelen op
Rozendaal...." in A. en H. nummer 112.
Het hier beschreven grens gedeelte omvat dus het traject vanaf de Imbosch tot aan de Paasberg.

Grensscheiding ten aanzien de Gemeente Rheden

Beginnende aan het hier voor gezegde punt hebben wij
naar opgave der Schouten en aanwijzers der gemeenten

Rosendaal en Rheden, bevonden, dat de scheiding

Oostwaarts de gemeente Rosendaal gevormd wordt.

Van het gezegde punt Zuidwaarts door eene linie drie
Rhijnlandsche voeten buiten de uiterste rei boomen van

de Ringallee van Rosendaal. die vele in- en uitspringende

hoeken maakt, welke met twee steenen palen en vele
zandhopen aangewezen worden, tot aan het dennebosch

van Beekhuizen.
Vervolgens volgt de grenslinie altijd den Ringallee van

Rosendaal op een afstand van drie Rhijnlandsche voeten

van de buitenste rei boomen in onderscheidene wendingen

tot aan eene sloot, die de scheiding maakt tussen de heide
aan het dorp Velp behorende en die van de Gemeente

Arnhem, alwaar een steenen paal staat.

Door de bocht
We verlaten het fietspad en beklimmen de stuifheuvels. Een
zandpad, globaal evenwijdig aan het fietspad, voert ons in de
richting VelplRozendaal. Naar boven toe, dus bij de helling

Hier ter plaatse gekomen zijnde is ons gebleken dat

dezelve de scheiding was tusschen het grondgebied

der Gemeente Arnhem ten Westen, dat der Gemeente

Rosendaal ten Noorden en dat der Gemeente Rheden
ten Zuiden.

Wij hebben dit gedeelte van ons Proces Verbaal gesloten,

hetwelk door de Schouten van Rosendaal en Rheden

alsmede door de aanwijzers dier beide Gemeenten met

en benevens door den Burgemeester en aanwijzers van
Arnhem geteekend is.

Volgt ondertekening

van de Zijpenberg, sluit het aan op - of zo men wil: is het een
aftakking van - de zojuist omschreven weg van Rheden naar
Eerbeek. Een aangename verrassing deed zich voor toen we op
die helling een losse betonnen paal vonden met het KAD-
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merk (kadaster). De ervaring heeft geleerd dat dergelijke losse
elementen toch nog vrij resistent blijken te zijn: zelfs na jaren
vindt men ze vaak op dezelfde plaats terug.
Vrijwel "geruisloos" gaat de grenslijn van een zuid- zuidoos-
telijke richting over in een zuidwestelijke. Hij verandert ook
van karakter. Bestond hij op de plaatsen welke wij volgden in
het algemeen uit tamelijk rechte stukken, thans krijgt hij een
bochtig karakter.

Ook dit was eens
een grenspaaal

De stuifzone ontstond hier doordat de hellingen van de plooi
aan de zijde van de Zuidelijk Stuwwal steiler zijn dan aan die
van de Oostelijke Veluwestuwwal. Op een oude kaart vonden
we in dit gebied de naam Stuyfjesberg. Karakteristiek voor dit
gebied, omdat de helling van de Zijpenberg het stuivende zand
een verdere voortgang belette. Maar anderzijds was de bodem
van het voorland vochtig genoeg om daar ter plaatse de
verstuiving te beperken, waardoor we er nog historische ele-
menten, zoals de greppel als grenslijn, konden vinden.
In de zin van grondeigendom zijn de gemeente Rheden en

Natuurmonumenten hier buren, in bestuurlijke zin zijn dat de
gemeenten Rozendaal en Rheden. Blijkens de kadastrale kaart
van de (kadastrale) gemeente Rheden was het aan Rozendaal
grenzende terrein omstreeks 1830 nog heide. Alleen de speel-
weide van Beekhuizen stond toen genoteerd als akker met den-
nen.

Grenstekens
Het terrein biedt voor de vaststelling van de ligging van de
grenslijn weinig houvast. Dat geldt ook voor het proces-ver-
baal dat werd opgemaakt van de deliminatie (grensbepaling)
in 1817. Het is een uiterst summier stuk, dat wij voor het grens-
gedeelte tussen Rheden en Rozendaal in een bijgevoegd kader
hebben weergegeven. Maar gelukkig beschikken we ook nog
over wat kaartmateriaal.

Iets meer informatie biedt de naar aanleiding van de deliminatie
in 1817 gemaakte Figuratieve Schets, een soort voorlopige
schets, of iets platter gezegd: een kladje. Daarop zien we op
de lijn, die de grens moet voorstellen, kleine rondjes getekend,
de meeste open, maar twee gesloten. Wanneer we mogen aan-
nemen dat de open rondjes de zandhopen voorstellen en de
gesloten de stenen palen, dan komen we tot de toch wel wat
opzienbarende conclusie dat die stenen palen -vlakbij elkaar
staan. Ter weerszijden van de eerste bocht die na de drie en
een halve kilometer liniaalrechte grenslijn zich daarin voor-
doet en dus ongeveer op de plaats waartoe onze wandeling op
dit moment is gevorderd. Twee grenspalen bij elkaar, op zich
overigens niet zo vreemd, want de eerste gaf de scheiding aan
tussen de gronden van de geërfden van Rosendael en Velp met
die van de Marke van Rheden en Worth-Rheden en de tweede
paal stond op de scheiding van het gebied van de eerst ge-
noemden en de aan Biljoen toebehorende gronden. We heb-
ben overigens al vaker meer palen op één punt gesignaleerd.
Dat was op het punt waar de grenslijn tussen de Silvense Marke
en de Marke Het Loo op de Rozendaalse grenslijn aan sloot
Op een grensvisitatie op Allerheiligendag van het jaar 1750
werd besloten om naast de bestaande - toen nog houten -grens-
paal van Rosendael ook een paal van Het Loo te plaatsen. Ook
op de Paas berg treffen we nu nog een dergelijke situatie aan,
terwijl ook in het Valkenhuizer zand nu nog twee van zulke
palen op slechts korte afstand van elkaar staan.
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Grensvisitatie in 1724
Grijpen we terug naar de verslaglegging van een grensvisitatie

. in 1724, dan is het verbazingwekkend hoeveel grenspollen er
toen werden gesignaleerd. Om een voorbeeld te noemen: op
het grensdeel vanaf "onze" knik: tot aan de Boerenallee, welk
punt we nu terugvinden in de bovenste haarspeldbocht in de
Beekhuizenseweg, tellen we over een afstand van nog geen
twee kilometer meer dan vijftien van dergelijke pollen. Dat is
vrijwel één om de honderd meter! De bovengenoemde
Figuratieve Schets van 1817, dus ongeveer een eeuw later, toont
op hetzelfde stuk minder dan de helft daarvan. Er is overigens
wel heel wat veranderd! Want al is ook de verbale omschrij-

.) ving uit 1817 uiterst summier, de situatie ter plaatse laat dan
niets aan duidelijkheid te wensen over. Een ringallee, onge-
twijfeld geen rijweg, maar wel echt van bomenrijen voorzien!
We zijn zo langzamerhand gekomen op de plaats waar aan de
oostzijde van de Ringallee de grenslijn tussen de kadastrale
gemeenten Velp en Rheden aansluit.

Wat is een kadastrale gemeente?
De aanduiding "kadastrale gemeente" vraagt een nadere uit-
leg, mede omdat wij in de volgende afleveringen het kadaster
nog wel enige keren zullen tegenkomen.
Het kadaster werd opgericht om op een objectieve wijze een
grondbelasting te kunnen opleggen. Grond is in onze gewesten
altijd een belangrijk goed geweest. Wie grond had telde mee
in de maatschappij. In vroeger tijden was de verdeling van het
land een zaak waarmee alleen de kerk en de adel zich bezig
hielden. Dat waren nu eenmaal vanouds de grootgrondbezit-
ters. Naarmate er echter meer partijen met grond te maken
kregen groeide de noodzaak om grondeigendom te registre-
ren. Daaronder schaarde zich ook de overheid, die in grondbe-
zit een object vond voor belastingheffing.De reeds in 1730
voorgenomen verbetering van het belastingstelsel met betrek-
king tot gebouwde eigendommen stuitte af op de moeilijkhe-
den die men vreesde ten aanzien van het verzamelen en het
bijhouden van de daarvoor benodigde gegevens. Die zijn im-
mers onderhevig aan verschillende soorten van mutaties.
Nadat ons land bij Frankrijk was ingelijfd werd het daar al
bestaande systeem ook hier geïntroduceerd. De bijzonder ar-
beidsintensieve voorbereiding (opmeting, verzamelen van na-
men van eigenaren enzovoort) alsmede de politieke verwikke-

Defoto's
bij dit artikel
zijn van de

auteur

Grenspaal in het
Valkenhuizerpad

lingen hebben ertoe geleid dat het kadaster pas in 1832 daad-
werkelijk is ingevoerd, aanvankelijk alleen met een fiscale doel-
stelling.

Het kadaster sloot zich aan bij de staatkundige indeling in ge-
meenten. Sinds de eerste opmetingen zijn door samenvoegin-
gen verschillende gemeenten opgeheven maar dat is niet van
invloed geweest op het aantal kadastrale gemeenten. Omdat in
onze omgeving de primaire metingen zijn uitgevoerd omstreeks
1817 en het grondgebied van de huidige gemeente Rheden toen
werd ingenomen door de gemeenten Dieren, Rheden en Velp
gebruikt het kadastèr voor dat gebied nog altijd de namen van
de afzonderlijke kadastrale gemeenten.
De kadastrale gegevens zijn ondergebracht in kaarten en re-
gisters. De kaarten zijn ingedeeld in secties, waarvan het aan-
tal afhankelijk is van onder andere de topografie en de grootte
van het gebied. Van ieder van de secties is een afzonderlijke
kaart gemaakt, waarin de percelen zijn genummerd. In de re-
gistratie zijn per sectie het nummer van het perceel, het soort
eigendom, de grootte, de klasse, eventuele erfdienstbaarheden
en de eigenaar vermeld. De soort, de grootte en de klasse vor-
men de basis voor de belastingheffing.
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Amsterdamse School
De Amsterdamse Schools tijI, die zoals de naam al aangeeft in
Amsterdam is ontstaan, had zijn hoogtepunt tussen 1910 en
1930. Het is een expressionistische stijl in bouwkunst en kunst-
nijverheid met plastische fantasierijke vormentaal en kleurig
materiaalgebruik met vaak gebeeldhouwde of in siersmeedwerk
uitgevoerde ornamenten.
De naam Amsterdamse School is afkomstig van architect Jan
Gratema, die de naam voor het eerst in 1916 gebruikt in een
artikel, dat hij ter ere van de 60ste verjaardag van architect
H.P. Berlage schreef. De stijl ontstond bij een groep Amster-
damse architecten en leunde wat betreft het ambachtelijke ele-
ment sterk op de principes van Berlage, maar als reactie op
diens rationele bouwstijl legde zij een sterke nadruk op de or-
namenten. In de jaren twintig trad een versobering op in deze
bouwstijl. Voor de Amsterdamse School bleken baksteen en
dakpan het bouwmateriaal bij uitstek. Kenmerkend zijn de gol-
vende gevels en lange, soms bijna verticale pannendaken. Bij
de vroege werken, zoals het 'Scheepvaarthuis' in Amsterdam,
is een verticale accentuering waar te nemen die snel verdwijnt.
Bij de grote woningbouwprojecten werd juist de horizontale
lijn benadrukt.
Het meest werd de Amsterdamse Schoolstijl gebruikt bij de
door de woningbouwverenigingen opgezette wooncomplexen.
In 1902 werd de woningwet afgekondigd en vond een enorme
groei plaats van de volkswoningbouw. Zowel gemeenten, par-
ticulieren en woningbouwverenigingen gingen zich met be-
hulp van rijkssubsidies inzetten voor de volkshuisvesting.

Nelleke

AMSTERDAMSE SCHO

Volkshuisvesting in de Gemeente Rheden
H.P.J. Bloemers werd in 1917 burgemeester van de gemeente
Rheden en heeft zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor
de volkshuisvesting in de gemeente. Hij was tevens bestuurs-
lid van het "Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting".
Tot zijn benoeming was men in Rheden geslaagd de sociale
woningbouw buiten de deur te houden, bang dat het imago
van de villadorpen zou worden aangetast.
In zijn ambtsperiode werden ook een wijk en een wooncomplex
in de Amsterdamse Schoolstijl gebouwd. De eerste in Velp tus-
sen 1919 en 1923, waar in totaal 72 middenstandswoningen
werden gebouwd waarvoor de architecten P. Vorkink en
lPh. Wormser werden aangetrokken. Het tweede in Rheden,
waar een complex van negen dubbele woonhuizen tussen 1920
en 1922 tot stand kwam, waarvoor de bekende architect
ir J.H.W. Leliman uit Baarn het ontwerp tekende.

De Amsterdamse Schoolwijk in Velp
In het boek 'Architectuur en stedebouw in Gelderland 1850-
1940' vindt men onder de kop 'Gebieden met bijzondere
waarde' voor onze gemeente Rheden in Velp een wijk genoemd,
gebouwd in de Amsterdamse Schoolstijl. Deze bevindt zich
ten zuiden van de Ringallee rondom de Torckstaat.

De architecten Piet Vorkink & Jacques Ph. Wormser
PietVorkink (1878-1960) en Jacques Ph. Wormser (1878-·
1935) waren medewerkers van H.P. Berlage en werkten
tussen 1905 en 1925 samen in de Amsterdamse School-
stijl. Ze ontwierpen verschillende arbeiderswijken en hun
belangrijkste werk was het landhuis 'Het Reigersnest'
in Oostvoorne (1917-1921) dat een vlinderplattegrond
had. Bij dit ontwerp werden ze geïnspireerd door de En-
gelse Arts en Crafts-architecten en de Amsterdamse
Schoolstijl.
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L IN VELP EN RHEDEN
Boer-Pinxter

Opvallend bij het pand is het hoogteverschil tussen de ver-
schillende delen, het plastisch gebruik van de bakstenen en
het rietendak. Omdat Vorkink en Wormser ook de betimmering
en meubilering van het interieur mochten ontwerpen vormde
de buitenkant en het interieur van het Reigersnest een een-
heid, wat hét ideaal was van de architecten van de Amster-
damse School. Het Reigersnest had als vrijstaande villa niet
de beperkingen van een stedelijke woning. Toch zie je veel
van de ideeën die bij de villa gebruikt zijn, in een vereenvou-
digde vorm terug, in de nieuwe woonwijk, die zij kort daarna
ontworpen hebben in Velp.

In 1922 kregen ze van de "N'V. Middenstandswoningbouw"
de opdracht om een wijk te ontwerpen met middenstands-
woningen. De woningen liggen aan de Torckstraat, Van Pal-
land straat, Egmondstraat, Hertogstraat, Enkweg en de Ring-
allee. Het stratenplan is eenvoudig van opzet met twee plein-
tjes. Een driehoekig plein op het punt waar de Van Palland-
straat op de Enkweg uitkomt en een taps toelopend in 'de
Egmondstraat op het punt waar de Torckstraat uitkomt. Verder
is een belangrijk gegeven het hoogteverschil van het terrein.
De woningen zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
School met invloeden van de nieuwe Engelse landelijke bouw-
stijl.

Nieuwe Eugelse landelijke bouwstijl
De nieuwe Engelse landelijke bouwstijl is een romanti-
sche bouwstijl, waarbij vaak rieten kappen en vensters
met kleine roedeverdeling en soms ook vakwerk wer-
den toegepast. Met de invoering van deze stijl, werd ook
de vlinderplattegrond geïntroduceerd. De Engelse Arts
and Crafts-architecten hadden deze overgenomen van
de Franse architect Viollet-le-Duc, die de vlinder-
plattegrond geïntroduceerd heeft in 1872.

Worth-Rhedenseweg Rheden

De nieuwe wijk in Velp
De wijk van Vorkink en Wormser in Velp is heel bijzonder. De
bebouwing bestaat voor het grootste deel uit dubbele en drie-
dubbele woningen. Er zijn globaal maar drie verschillende
woningtypen gebouwd maar het geheel ziet er gevarieerd uit
door het hoogteverschil in het terrein, de afwisseling in goot-
hoogte en metselwerk. Zo zijn er bijvoorbeeld huizenblokken
waar een hoek aan de ene kant recht en aan de andere kant
rond is afgewerkt. Sommige huizen hebben uitspringende er-
kers. Er zijn huizen die een schuin aflopende rand in het met-
selwerk hebben terwijl andere een plastische voorgevel heb-
ben door de afwisseling van rechte met afgeronde stukken muur.
De bovenramen verspringen soms van hoogte. Ze hebben oor-
spronkelijk wisselende indelingen. Opvallend zijn de rode bak-
sterien gemetseld in halfsteensverband, soms afgewisseld met
donkerrode bakstenen, en de rode dakpannen, die oorspronke-
lijk geteerd waren. Bijzonder zijn de schoorstenen die in de
gevel zijn geplaatst en zich naar boven toe verjongen. Ook de
oorspronkelijke voordeuren zijn mooi en aan de bouwstijl aan-
gepast. De huizen hebben smeedijzeren muurankers en enkele
nog de tuinhekjes uit het oorspronkelijke ontwerp.
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De huizen zijn ruwweg in drie typen in te delen.

Type I
Dit type heeft één bouwlaag en is voorzien van een gebroken tentdak met
daarin de zolderverdieping. De woningen aan de Van Pallandtstraat 1/3 & 2/4
hebben een vierkante plattegrond, zijn schuin op de straat geplaatst en door
middel van een laag tussenstuk met elkaar verbonden. Deze wijze van
schakeling geeft de woningen een vlinderplattegrond en zij vormen door hun
ligging aan het pleintje een prachtige entree voor de wijk.
De plattegrond van de woningen aan de Egmondstraat 1 en 2 hebben een
rechthoekige plattegrond, waardoor het tentdak uitgerekt is en hierdoor een
korte nok heeft gekregen, die aan weerszijde beëindigd wordt met een schoor-
steen. De twee woningen vormen de toegang naar de Egmondstraat met zijn
bijzonder gevormde plein met aan weerszijde een bebouwing in spiegelbeeld.

Type U
Dit zijn de woningen Egmondstraat 14, Van Pallandtstraat 13, Enkweg 35/37/
39, Hertogstraat 2 en Torckstraat 112. De rechthoekige huizenblokken hebben
twee bouwlagen met een schilddak.
Op de hoeken van de gevels is aak aan één en soms aan twee zijden - Van
Pallandtstraat 13 - de schoorsteen als verlengstuk van de gevel opgemetseld.
De raamindeling van de blokken is verschillend. Bij sommige gevels zijn de
verdiepingsramen per drie gekoppeld. Andere hebben erkers waarvan het dak
als luifel boven de ingang doorloopt.

Type UI
Van dit type zijn de woningen Van Pallandtstraat 6 t/m 20 en 5 t/m 11, Hertog-
straat 20 t/m 26, Egmondstraat 4 t/m 8, 3 t/m 7a, 13 en 15, Ringallee 77 t/m
81 en bijna de hele Torckstraat 4 t/m 26 en 3 t/m 27. Deze per twee of drie
gekoppelde huizen zijn gedekt met een gebroken schilddak en hebben slechts
over een deel van de gevel twee bouwlagen. Op een van de hoeken loopt het
dak dieper door. In deze eenlaagse gevelgedeelten bevinden zich bij sommige
huizen nog de oorspronkelijke hoekkozijnen met horizontale roedeverdelingen.
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In de Torckstraat treft men bij verschillende huizen nog de oorspronkelijke
ingangspartijen aan, bestaande uit een voordeur met zijlichten en een zwarte
tegelwand.

Het Amsterdamse Schoolcomplex in Rheden
Aan de noordzijde van de Worth-Rhedenseweg bevindt zich een opvallend
complex arbeiderswoningen gebouwd met invloeden van de Amsterdamse
Schoolstijl. Ten tijde van de bouw lagen de woningen nog aan een onverharde
weg in het buitengebied. De invloed van de Amsterdamse school bestaat voor-
namelijk uit de symmetrische opzet van het complex. De woningen zijn sober
gebouwd en de bijzondere elementen, zoals luiken, zijn helaas verdwenen.

Ontstaansgeschiedenis
Op maandag 17 september 1917 belegt burgemeester Bloemers, die net op
1juni benoemd is, in het gemeentehuis een vergadering van "Belanghebben-
den in de bouw van arbeiderswoningen". In deze vergadering wordt besloten
tot oprichting van de Bouwvereniging 'Rheden' met als doel het verbeteren
van de volkshuisvesting in de gemeente Rheden. Al in de vergadering van
oktober besluit de gemeente over te gaan tot aankoop van een stuk bouwter-
rein in het dorp Rheden. Het wordt, nadat de statuten op 16 februari 1918 zijn
goedgekeurd, gekocht van C.I. Lamers. Het stuk grond ligt tegenover de Chr.
School aan de Arnhemseweg. Later wordt dit geruild tegen een stuk grond aan
de Worth Rhedenseweg, in eigendom bij G. Brouwer. Het voordeel van de ruil
is dat het nieuwe terrein beter geschikt is voor woningbouw en bovendien dat
alle woningen op het zuiden gebouwd kunnen worden. Deze grondruil wordt
besproken in de raadsvergadering van vrijdag 20 december 1918. Raadslid
Braakman zou graag willen weten wanneer de woningen klaar zijn, want "de
woningtoestanden, vooral in Rheden, zijn zeer slecht. In vele huizen hokken
de menschen als beesten bij elkander in". Omdat de plannen al klaar liggen
dringt Braakman er op aan om er in ieder geval een paar woningen snel te
bouwen "waardoor de allerellendigste toestanden worden opgeheven".

Plannen zijn klaar
Inderdaad liggen er plannen klaar, want in januari 1918 had
.architect ir J.H.W. Leliman te Baarn al ontwerptekeningen ge-
maakt voor dubbele arbeiderswoningen. Ook het jaar 1919 ver-
strijkt zonder dat er gebouwd wordt en de woningnood neemt
toe. In juni 1920 wordt de bouwgrond door de gemeente aan
de bouwvereniging overgedragen. De bouw van de 18 arbei-
derswoningen wordt op 27 oktober 1920, 's middags 2 uur, op

het gemeentehuis aanbesteed, nadat de Inspecteur van de Volks-
gezondheid eerst nog voor f 30.000,00 op het plan heeft be-
zuinigd. In november wordt de bouw gegund. De huur wordt
in verband met de plaatselijke draagkracht te Rheden bepaald
op maximaal f 3,50 per week. Nu kan eindelijk de bouw be-
ginnen.
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De architect ir J.H.W. Leliman
Architect Leliman is vooral bekend geworden door zijn grote
betrokkenheid bij de volkshuisvestingsproblematiek. Leliman,
die met name in Amsterdam veel woningbouwcomplexen heeft
ontworpen, was een groot voorstander van de tuinstadgedachte.
Het ideaal hierbij was laagbouw met veel groen in de vorm
van tuinen en plantsoenen. Volgens zijn opvatting zou een wo-
ning niet meer dan twee bouwlagen hoog dienen te zijn.
De door tuinen omgeven woningen in Rheden hadden oorspron-
kelijk een schuurtje, waarin ruimte was voor een of meer var-
kens of geiten. Bovendien hadden ze diepe achtertuinen. Dit
gaf de mogelijkheid zelf groente en fruit te telen. De architect
kan zijn tuinwijk ideeën hier alleen in de diepe tuinen terug-
vinden. Hij had namelijk zijn plannen al ingeleverd voor vast
stond waar het complex gebouwd werd.

Het nieuwe complex in Rheden
Het complex is symmetrisch van opzet en bestaat uit twee
woningtypen. Tot type I behoren vier dubbele woonhuizen met
tuitgevel onder aan een zadeldak met aan de achterzijde een
wolfseind. Boven de uitgebouwde geveldelen van de zijgevels
zijn de dakschilden opgewipt en doorgetrokken. Twee dub-
bele woonhuizen van type I sluiten het complex zowel aan de
westzijde als aan de oostzijde af . Iets terug tussen deze kop-
woningen liggen vijf dubbele woonhuizen van type Il. Deze
woningen hebben een tentdak met aan de achterzijde een wolfs-
eind. De woningen hadden oorspronkelijk een woonkamer-eet-
keuken, waar naar plaatselijk gebruik in de winter gekookt
werd. Achter dit vertrek is een bijkeuken, waar zomers ge-
kookt en de was gedaan werd. Met het oog daarop is aan de
buitenzijde een overdekt plaatsje aangebracht. Het schuurtje
had geen directe verbinding met het woonhuis.

De woningen zijn in de loop der jaren op diverse onderdelen
gewijzigd. Zo zijn de ramen van de woningen over het alge-
meen vernieuwd waarbij onder andere de karakteristieke roede-
verdelingen verdwenen zijn. Ook de luiken die de vensters
veelal bezaten zijn verdwenen. De deuren, die in de zijgevel
gelegen zijn, zijn vernieuwd en verplaatst. Toch is de hoofd-
vorm redelijk gaaf behouden gebleven. De gerenoveerde pan-
den bezitten aan de achterzijde over het algemeen een mo-
derne éénlaagse aanbouw met een plat dak, die het oorspron-
kelijke schuurtje vervangt.

(;emeentelijk ~onument
De Amsterdamse Schoolstijl is in de opzet van de wijk in Velp
en het complex in Rheden terug te vinden. In de huizen die
Leliman ontworpen heeft is de Amsterdamse Schools tijI ver te
zoeken, misschien in het randje boven aan de tuitgevel. Dit in
tegenstelling tot de huizen die in de middenstandswijk gebouwd
zijn door de architecten orkink en Wormser.

De Amster-
damse School-
stijl is terug te
vinden in het ge-
varieerde met-
selwerk, de va-
riatie in goot-
hoogte en de
detaillering van
de huizen. Het

wooncomplex in Rheden en de wijk in Velp behoren samen met
het zogenaamde 'strooien dorp' in de Steeg tot de belangrijkste
overgebleven arbeiders- en middenstandswijken uit het interbel-
lum in onze gemeente en hebben grote stedenbouwkundige, ar-
chitectuur-, cultuur- en sociaalhistorische waarden. Ze zijn daarom
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Het is te hopen dat er nu beter opgepast wordt, want vele karak-
teristieke elementen zoals luiken, deuren, roedeverdeling van de
ramen en bijzondere schoorstenen zijn al verdwenen.
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In Kahleel Huis Bergh in
's-Heerenberg wordt van
26 juni tot en met 19 sep-
tember 1999 de tentoon-
stelling "Sporen in Zand-
steen" gehouden.
Het kasteel Huis Bergh is
een van de grootste kaste-
len in Nederland. De bouw-
geschiedenis gaat terug tot
de 13de eeuw. Het kasteel
is ingericht met een waar-
devolle laatmiddeleeuwse
kunstcollectie.
De tentoonstelling "Sporen
in Zandsteen" maakt deel
uit van het door het Euregio
gesteunde project "Handel
en Wandel tussen IJssel en
Berkel".

Tentoonstelling "Sporen in Zandsteen"
In kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg

Reeds rond 1200 ontston-
den in het Nederlandse
grensgebied de eerste
bouwwerken van West-
faalse zandsteen.
Deze vroege handel in
steen werd mede mogelijk
gemaakt door de nauwe
economische en culturele
betrekkingen, die in de
17de eeuw tussen het wes-
telijk Münsterland en het
oostelijk deel van Neder-
land hebben bestaan. Een
terugblik in dit verband
laat zien, dat de ver-
wevenheid grens over-
schrijdend in praktisch alle
facetten van het dagelijks
leven is doorgedrongen.
Langs handelsroutes en
waterwegen werden goe-
deren uit verre landen,
maar vooral ook goederen

uit het dichtbije grensgebied uitgewisseld. Het verbond van de
Hanzesteden droeg er uiteraard toe bij deze betrekkingen nog
meer te verstevigen.
Naast de transfer van handelsgoederen bewoog de zo genaamde
ruilhandel zich ook op zowel het culturele als het technische
vlak. Het was niet ongebruikelijk dat Duitse en Nederlandse
steenhouwers gezamenlijk op de bouwplaatsen werkten. Of dat
in Nederland bouwomamenten werden toegepast die in Duits-
land waren gemaakt. Uit de bouwwerken aan beide zijden van
de grens blijkt duidelijk, dat er door het transport van bouw-
materialen ook een ruilhandel was aan gereedschappen en ar-
chitectonische bijzonderheden.
De tentoonstelling geeft aan de hand van voorbeelden van de
Baumberger en de Bentheimer zandsteen een beeld van deze
grensoverschrijdende verstrengeling.

Het barokke bordes van Huis Bergh
Een rijk versierd 18e eeuws zandstenen barok portaal met familiewapens drukt
op indrukwekkende wijze het standsbewustzijn uit van de vroegere bewoners.
Het portaal van kalkzandsteen uit Baumberge, een heuvel achtige streek in het
Munsterland, is vervaardigd door Jan Rendeles uit Coesfeld, Westfalen.

De tentoonstelling laat aan de hand van twee soorten Westfaalse
zandsteen - de Baumberger en de Bentheimer zandsteen - de
nauwe culturele en economische betrekkingen zien, die tussen
het westelijk Münsterland en het oostelijk deel van Nederland
in de Middeleeuwen tot in de 17de eeuw hebben bestaan. Ook
bij de bouw van Huis Bergh is zandsteen toegepast. In het bij-
zonder is dit te zien aan de poortomlijsting en het fraaie bor-
des met deuromlijsting van het kasteel.

De kwalitatief hoogwaardige zandsteen uit de omgeving van
Westfalen siert niet alleen talrijke historische gebouwen in
het Münsterland, maar komt ook als bouwmateriaal en bouw-
versiering veel voor in het oostelijk deel van Nederland, De
geschiedenis van deze "verbinding in steen" gaat terug tot de
middeleeuwen.
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Het hoofdthema van de tentoon-
stelling omvat niet alleen de oor-
sprong en de eigenschappen van
de beide zandsteensoorten, maar
laat ook de verschillende tran-
sportwegen zien waarover de ste-
nen naar Nederland werden ver-
voerd. Verre handelsroutes speel-
den daarbij evenzeer een rol als de
grote en kleine waterwegen.

Hoe verliep de opdrachtverlening?
Wie bewerkte de voor een project
benodigde steen en waar gebeurde
dat? Hoe voltrok zich de grens-
overschrijdende samenwerking in
de praktijk? De tentoonstelling
geeft een antwoord op deze en
soortgelijke vragen aan de hand
van de tentoongestelde objecten.

SPUREN SPOREN
IN SANDSTEIN IN ZANDSTEEN

Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8, 's-Heerenberg
Postbus 155, 7O-W AD 's-Heerenberg
Informatie 0314-661281

Openingstijden:
Juni en september
Juli en augustus: werkdagen

zaterdaglzondag

14.00 - 16.00 uur
11.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Entreeprijzen
tentoonstelling inclusief bezichtiging van
het kasteel en de kunst ollectie (ieder uur)
per persoon:

Volwas enen
Kinderen 5-13 jaar
65+

f 10,00
f 5,00
f 7,00

Groepsreductie vanaf 20 personen.

De inval van graaf Hendrik van den Bergh in de Veluwe

Stan Dekker

Twee maal werden Rheden en Rozendaal gedurende de
Tachtigjarige Oorlog opgeschrikt door het Spaanse geweld.
Beide keren gebeurde dat onder aanvoering van de naar de
vijand overgelopen graaf Hendrik van den Bergh.

Bij de "Vastelavondtocht" in 1624 werden de Gelderse To-
ren, Middachten, Den Haeg en Biljoen overvallen en geplun-
derd. Het dorp Spankeren werd in brand gestoken, Rheden
en Velp belaagd en het kasteel Rozendaal werd belegerd.

Vijf jaar later moest de streek het opnieuw ontgelden.
In een poging het beleg van 's-Hertogenbosch door Frederik
Hendrik in 1629 te breken deed graaf Hendrik van den
Bergh, inmiddels veldoverste-generaal in Spaanse dienst,
opnieuw een inval in de Veluwe. Met een grote internatio-
nale troepenmacht trok hij langs de beide oevers van de

IJssel plunderend en brandschattend van Westervoort op naar
Leuvenheim. Daar H~ tigde Van den Bergh een omvangrijk
bruggehoofd, vanwaaruit de troepen zich over de Veluwe
verspreidden. Terwijl Salasar Hattem belegert,
verovert Montecuculli op 14 augustus Amersfoort.

In de dialezing komen de
voorvallen in de regio en
de gevolgen daarvan voor
de bevolking van de el-
uwe uitvoerig aan de
orde. Aan de hand van
authentieke documenten en brieven uit die tijd wordt even-
eens aandacht besteed aan het verloop van de beide veld-
tochten en de uitvalsbasis aan de IJssel op de Schans bij
Leuvenheim in 1629.

De lezing met dia's geeft de heer
Stan Berg op dinsdag 5 oktober
in Ontmoetingskerk te Dieren.
Aanvang 20.00 uur.
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BESTUURSmededelingen '
Jaarvergadering
De jaarvergadering is dit jaar gehouden
op dinsdag 23 maart in het diensten-
centrum Willem de Zwijger te Rheden om
21.00 uur, na de lezing van de heer dr. ing.
l.A. Hendrikx en een kop koffie in de pauze
aangeboden door het bestuur van de Kring.

De opkomst was goed, 63 leden bij de le-
zing, waarvan er36 bij de vergadering ble-
ven.

De voorzitter opende de vergadering en werkte alle punten
van de agenda snel af. De notulen, het jaarverslag, en de reke-
ning van 1998 werden goedgekeurd en riepen geen vragen op
evenmin als de begroting voor het jaar 2000. De kascommissie
deed verslag en gàf een aantal aanbe-velingen. Er werd een
nieuwe commissie benoemd.

Hierna nam de voorzitter afscheid van de heer G. Krikhaar en
mevrouw Pl. den Boer-Pinxter onder dank voor het vele werk
dat ze verzet hebben en gaf ze beide als dank een cadeaubon.
Later voegde de heer 1. de Bruijn hier namens het bestuur nog
een prachtig boeketbloemen bij voor mevrouw Den Boer en
mevrouw Krikhaar, die hij aan haar man overhandigde.

Vervolgens werden de nieuwe bestuursleden welkom geheten
en wel mevrouw A.A.A. Hendrikx-Thiecke als secretaris en de
heer l. de Ruiter als penningmeester.

Na een verslag over de werkgroepen en de rondvraag sloot de
voorzitter de vergadering mooi op tijd af.

Nieuw lid redactiecommissie
In de vacature in de Redactie Commissie van Ambt en Heer-
lijkheid, ontstaan door het vertrek van de heer H. Bosland, is
voorzien door het toetreden van mervouw
I.A. ten Holte-Oerlemans te Dieren; ,

Lezingen
[)e eerste twee lezingen van dit jaar zijn door leden van onze
Kring succesvol verzorgd. Het bestuur hoopt dat er meer le-
den de' stoute schoenen aantrekken om, eens een lezing bij te,'
wonen, een wandeling te maken of een stukje voor Ambt en
Heerlijkheid te verzorgen.

De eerste lezing werd gehouden door de heer
drs. F van Heusden in het Gereformeerd Kerkelijk Centrum te
Velp. De belangstelling was groot, mede omdat hij zelf een
groot aantal fans had meegenomen en van te voren de 'krant
had gehaald. '
De tweede lezing met dia 's werd verzorgd door de heer
dr. ing. 1.A. Hendrikx te Rozelidaal voorafgaand aan de jaar-
vergadering.

Om de geschiedenis van deze streek nog wàt beter te leren.
kennen hebben wij nog een tentoonstelling en twee lezingen in
petto, noteer ze vast: " .' , ,
Van 27 april tot en met 11 juni 1999 presenteert de "Stichting
Boskaart Nederland" in het Gemeentehuis van Rheden, Hoofd-
straat 3 te De Steeg:

.Kaarten. in kleur van de bossen
der Gemeente Rheden Anno J832

De tentoonstelling kan worden bezocht op:
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur
en op vrijdag van 9.00 tot 1230 uur.

Dinsdag 5 oktober, een lezing met dia 's door
de heer S. Dekker over

De inval van graaf Hendrik van den Berg
in de Veluwe in 1629

in de Ontmoetingskerk aan de Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren
om20.00 uur. Een voorproefje van deze lezing vindt u alvast
in dit nummer en' wel op bladzijde 20.
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BESTUURSmededelingen
VERVOLG

Donderdag 18 november houdt de heer R. C.M. Wientjes een
lezing voor ons over Monnikenhuizen. in het Gereformeerd
kerkelijk Centrum, Parkstraat 3 te Velp om 20.00 uur.

Excursies
De winterexcursie naar Park Sonsbeek is goed verlopen al-
hoewel de weergoden niet optimaal meewerkten, zie artikel op
pagina 24.

Werkgroep spoorverbinding Apeldoorn - Dieren
Het bestuur van onze zustervereniging "De Marke" heeft een
werkgroep opgericht met als onderwerp de spoorverbinding
tussen Apeldoorn en Dieren van de voormalige Koninklijke
Nederlandsche Locaalspoorweg Maatschappij Willem IJl.
Oprichters en tevens lid van de werkgroep zijn de heren
G. Maassen en R. WP. de Vries. Inmiddels hebben zich nog
enige leden gemeld. Het zou goed zijn als enige enthousiaste
leden van onze vereniging zich ook voor deze werkgroep zou-
den willen aanmelden omdat de spoorlijn ook door de ge-
meente Rheden loopt. Aan de orde zullen onder andere ko-
men: (verdwenen) stations en gebouwen, aftakkingen, indus-
trieën, dienstregelingen, personeel, personen en vrachtvervoer
en materieel.

Inlichtingen over de werkgroep kunt u krijgen bij de heer R.WP.
de Vries, telefoon 0313 651033. Als u over relevant materiaal
beschikt bel dan ook even naar de heer De Vries.

Nieuwe adressen
Secretariaat
A.A.A. Hendrikx-Thiecke
De Genestetlaan 33
689 I CR Rozendaal
Telefoon 026-3882887

Penningmeester
1. de Ruiter
Kerkstraat 6
6883 HT Velp
Telefoon 026-3647206

De Zomerexcursie, die op vrijdag
27 augustus aanstaande zal
plaatsvinden, heeft ook een bij-
zonder karakter. Dit jaar zullen
we een uitstapje over de grens
maken.
In het kader van Euregio bezoe-
ken we een aantal huizen in de
omgeving van Wezel. Deze nog
voornamelijk particulier be-
woonde "Herrensitze" zullen
speciaal voor ons worden open-
gesteld. Het belooft een bijzon-
dere excursie te worden, waar-
voor u over enige tijd een uitno-
diging zult ontvangen.

1954 - 1999 Lustrumjaar
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is opgericht op
11 januari 195-1. In het kader van het negende lustrum zijn er
een aantal extra activiteiten. Zo werd na de wandeling door
Park Sonsbeek op februari j.l. het glas geheven op het 45-
jarig bestaan Hm de vereniging.

Op zaterdag 1- mei aamtaande is er een speciale jubileum-
wandeling in de omgeving van het Oude Loo bij Apeldoorn.
De heer G. Maassen zal om tijdens een twee uur durende wan-
deling rondleiden in hef eebied van de Kroondomeinen, dat
slechts zeer beperkt wordt opengesteld.

Namens het bestuur P.J. den Boer-Pinxter

Gut Venninghausen
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HET BESTUURsteltvoor

Onze nieuwe penningmeester
Jaap de Ruiter

Kerkstraat 6

6883 HT Velp

Telefoon 026-3647206

57 jaar, geboren en getogen in Velp.

Na het beëindigen van de schoolperiode bij een viertal

bedrijven gewerkt: CIBA, KEMA, AKZO en sedert ruim

20 jaar bij een bedrijf in Dieren, dat technische textiel-

producten aan de papierindustrie levert.

Beroepsrichtingen:

Chemische techniek, verkoop en marketing.

Vanzelfsprekend is geschiedenis één van de hobby's.

Onze nieuwe secretaris
Bertie Hendrikx -Thiecke

De Genestetlaan 33

6891 CR Rozendaal

Telefoon 026-3882887

Ik ben geboren aan de oostkant van

Arnhem en van 1951 tot 1963 opgegroeid in Rozendaal.

Heb op het KGL het diploma MMS gehaald in 1953.

Heb gewerkt als secretaresse/analyste op de Keuringsdienst

Gelderland. Ben er een seizoen tussenuit geweest om mee

te draaien in de toeristensector in Noord-Italie.

In 1963 ben ik getrouwd en heb het grootste deel van mijn

huwelijk gewoond in een mooie oude boerderij in Den Dun-

gen Noord Brabant. Wij hebben daar vier kinderen gekregen

die nu allen zelfstandig wonen. In 1997 zijn mijn man en ik

weer in Rozendaal gaan wonen. Boerderij en tuin in Den

Dungen werden erg groot en ineens deed zich de gelegen-

heid voor en huis van familie in Rozendaal te kopen.

Ik heb verschillende hobby's, wandel graag in de natuurge-

bieden en heb me daarbij verdiept in wilde planten en die-

ren, ben geïnteresseerd in geschiedenis en kunst en lees veel.

Ons nieuwe Redactielid
I. (Ietje) M. ten Holte-Oerlemans

Köllinglaan 11

6952 HK Dieren

Telefoon 0313-415811

In 1941 in Nijmegen geboren.

Het grootste deel van mijn jeugd doorgebracht in Voorburg

en Den Haag. Vervolgens in Groningen Frans gestudeerd en

het onderwijs ingegaan. Getrouwd en verhuisd naar Dieren,

moeder geworden van een dochter en een zoon. Tot een jaar

of vijf geleden in het onderwijs werkzaam geweest als do-

cent Frans. De laatste jaren werk ik parttime als freelance

vertaalster. Daarnaast houd ik me actief bezig met tentoon-

stellingen in het Gemeentehuis in De Steeg en ben uit dien
(

hoofde lid van de Commissie Beeldende Kunst van de Alli-

antie, de Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur.
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1899 1999

Sonsbeek de Groene Long
Een groene historie

Teruggaande in het verleden blijkt honderd jaar eigenlijk
niet meer te zijn dan een rimpeling in de tijd. Immers om
de roots van Sonsbeek te kunnen begrijpen komen wij
terecht bij de geomorfologie van dit gebied. Wij spreken
dan over de laatste twee ijstijden waarin dit gebied geplooid
en geboetseerd werd. IJsmassa's vanuit het noorden duwden
de aanwezige preglaciale gronden omhoog tot stuwwallen.
De daartussen gevormde smeltwaterdalen en puin waaiers
zorgden bij stijgende temperaturen voor afvoer van water
in zuid-zuidwestelijke richting. In zo'n dal ontstond de
St Jansbeek. Uit de steile hellingen siepelde het kwelwater
naar beneden en voedde de beek.

Op _ februari j.l. ging onze Kring op bezoek
bij de:e honderdjarige. In de Watermolen
kreeen wij enige informatie over de historie van
Sonsbeek en omgeving. Vervolgens was er de
excursie door Sonsbeek, Zijpendaal en De
Gulden Bodem en kregen wij praktische
informatie over park en inrichting. Ondanks het
feit dat de weergoden ons niet gunstig gezind
waren, was er tevredenheid over deze excursie.
In het hieronder weergegeven verslag werd
tevens gebruik gemaakt van beschikbare
literatuur over deze honderdjarige.

Mensenhanden hebben later de waterstroompjes
gestimuleerd door links en rechts sprengen te graven.
Boven aan de stuwwal ter hoogte van de Schelmseweg
waren arme preglaciale zandgronden afgezet, terwijl in
de dalen fijne dekzanden en lössafzettingen plaatsvonden.

In de vroege middeleeuwen was het gebied rondom
de St Jansbeek behoorlijk bebost met eik, berk en beuk.
Het werd in stand gehouden door de maalschappen onder
leiding van het maalrichterschap van de St Salvatorabdij
in Prüm (Eifel).
Geleidelijk ontstonden er nederzettingen zoals Sypedal
en het Gulden Spiker. Vervolgens werden ook de eerste
watermolens langs de beek gebouwd. Samenvallend met
deze ontwikkelingen nam het bosareaal steeds verder af
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en werd het meer een open landschap, meer agrarische
bedrijvigheid waaronder de schapenteelt. Een schilderij
van Jan van Goyen van voor 1650 geeft een goede impressie
van dit meer open landschap ten noorden van Arnhem.
Na 1650 (1650-1735) komen er nieuwe ontginningen van
heidevelden rondom Arnhem tot ontwikkeling. Bekende
namen van deze categorie ontginningen zijn: Klarenbeek,
Warnsbom, Vijverberg, Lichtenbeek, Menthen of Bakenberg,
Hartgersberg, hoge delen van Zijpendaal en delen van
Mariëndaal. Samenvallend met deze periode nemen de
bebossingen weer toe. Op de hogere arme dekzanden plant
men eik en berk, terwijl op de rijkere gronden met leem-
en lössafzettingen beuk wordt aangeplant.
Een andere ontwikkeling in deze tijd is het ontstaan van de
eerste buitenplaatsen. Eerst langs de Vecht en de binnenrand

van de duinen maar later ook op andere plaatsen zoals
in de omgeving van Arnhem.
Bekende tuinarchitecten gaan de landgoederen inrichten
en vormgeven. Bekende stijlen die men vervolgens gaat
toepassen zijn die vanuit de renaissance, barok en tenslotte
de engelse landschapstijl. Deze laatste stijl vinden wij
duidelijk terug in de huidige aanleg van Sonsbeek en
Zijpendaal. Het is de stijl met de gebogen lijnen, de
doorkijkjes, boomgroepen, gazons, waterpartijen, fonteinen,
kronkelende beeklopen, stroomversnellingen en watervallen.
Voor de beplantingen wordt graag gebruik gemaakt van
uitheemse bomen en struiken. De oranjerie geeft de
gelegenheid om subtropische gewassen te kweken.
Bekende tuinarchitecten die in deze omgeving actief waren
zijn: Michael, de Zochers, Petzold en Springer.
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Het bovenstaande geeft
duidelijk aan dat er zo een
aantrekkelijke en lommer-
rijke omgeving rondom de
St Jansbeek in Sonsbeek en
Zijpendaal ontstond.
Een volgende impuls tot
voortgaande ontwikkeling
was in de 19ste eeuw de
totstandkoming van de
Markenwet (verdeling van
gemeenschappelijke heide-
gronden), oprichting van
de Nederlandse Heidemaat-
schappij in1888 en
Staatsbosbeheer in 1899.

Grootschalige ontginningen,
aanleggen van bossen en
parken tot in de 20ste eeuw
kregen hiermee hun beslag.
Het was in deze periode
dat de laatste eigenaar van
Sonsbeek de baron van

Gezicht op Arnhem vanuit het noordwesten, met links de Sint- Walburgi5kerk en rechts
de Eusebiuskerk. Schilderij van Jan van Goyen van voor 1650, omdat Pauwel Pee/en
in 1650 de toren van de Eusebiuskerk met een opbouw verhoogde 101 97 meter: Hel
schilderij laat duidelijk zien hoe open het landschap aan de noordrand \"QnArnhem
was rondom 1650, met de heiden op de hoge delen en de akkers op de zuidhellingen 101

aan de stad toe.

Heeckeren van Enghuizen
Sonsbeek te koop aanbood
(de oppervlakte van
Sonsbeek en omgeving was
destijds vele malen groter
dan nu). Drie generaties van
Heeckeren hadden Sonsbeek
beheerd.
Ook honderd jaar geleden
waren projectontwikkelaars
actief. Ondanks vele
moeilijkheden kon Arnhem
tot aankoop overgaan.
IrJ .W.C.Tellegen,
directeur van de dienst
Gemeentewerken in
Arnhem speelde een grote
en positieve rol bij het
tot stand komen van de
transactie en het in gebruik
.nemen van het park.

Economische en culturele historie
Spiekers, molens en nog meer

Zoals terloops al werd opgemerkt is het niet altijd
lommerrijk geweest langs de St Jansbeek. De beek werd
een tijdlang omgeven door agrarisch landschap. Behalve
molens stonden er minder duurzaam gebouwde huizen
zoals keuterijen, daarnaast ook de zogenaamde 'spiekers'.
Spijkers zijn door warer omgeven laatmiddeleeuwse stenen
korenpakhuizen. Lange tijd bepaalden deze huizen het beeld.
In de 17ste eeuw werden deze spijkers omgevormd
tot hoeven, terwijl later in de 18ste eeuw hier kleine
buitenplaatsen ontstonden met de daarbij behorende aanleg
van tuin en park. Er waren drie 'spiekers' die uitgroeiden
tot enig formaat. Daar was het Gulden Spijker dat door Karel
van Gelder uitgebouwd werd tot jachtslot (funderingsresten
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De molen bij de grote waterval tenslotte heette De Gelderse
Molen en was eigendom van Karel van Gelder. Al deze
molens behoorden in oorsprong aan geestelijke instellingen
(kloosters. de Ridders van St Jan) en particulieren.

De meeste van deze molens
functioneerden als papier- en
korenmolen.

hiervan heeft men gevonden op het eiland in de grote
vijver van Sonsbeek). Voornoemde Karel moet hier zelfs
een administratief centrum gehad hebben. Bij het slot zou
ook nog een kapel gestaan hebben.

Verder stroomafwaarts
in de omgeving van de
huidige Begijnenmolen
(nu in restauratie - wordt
watermuseum) moet het
Zilveren Spijker gestaan
hebben. Dit gebouw werd
omgeven door vruchtbare
landerijen.
Het derde spijker
Het Craneveltspijker lag
eveneens binnen de huidige
grens van Sonsbeek.
Dit pand moet gesitueerd
worden tussen de Hartjes-
berg (Huis Sonsbeek) en
de Apeldoornseweg.
Dit spijker wordt genoemd
in de leenaktenboeken van
de St Salvatorabdij van
Prüm (Eifel).

Sonsbeek is meer .....
De verleiding is groot om
nog meerdere aspecten van
Sonsbeek te verwoorden,
maar dat voert te ver binnen
het kader van dit verslag.
Afsluitend nog wat tref-
woorden, die wellicht een
stimulans kunnen zijn
Sonsbeek nog eens te
bezoeken.

Een snoer van
buitenplaatsen
Sonsbeek, de Wildbaan,
Hartjesberg en Zijpendaal.

De St Jansbeek was een
echte molenbeek wel zeven
molens waren er in bedrijf.
Je zou kunnen stellen dat er sprake was van een pre-
ïndustrieel landschap: Vanaf de stad Arnhem komend moet
de eerste molen de St Jansmolen op de Jansbuitensingel
hebben gestaan.
De tweede molen - een korenmolen - stond waar nu de
waterval in de La Reystraat (Transvaalbuurt) zich bevindt.
De derde watermolen is vervolgens de Witte Watermolen
en de vierde de Begijnenmolen. Voorts bevonden zich nog
.twee watermolens bij de grote en de kleine waterval, terwijl
op de scheiding van Sonsbeek en Zijpendaal de Nabermolen
- molen van de buurman - stond.

De Witte Watermolen aan de St Jansbeek

Monumenten in Sonsbeek
Huis Sonsbeek, de portiershuisjes, het Sonsbeekpaviljoen,
de Watervallen, de Hangbrug en de Zwanenbrug.

Boerderijen
Boerderij aan de Wildbaan, de Teerplaats en Dalzicht.

Watermolens
de Witte Watermolen of de Bloemenbleekmolen, de
binnenkort gerestaureerde Agnieten- of Begijnenmolen .
En niet te vergeten de Belvédère, met niet ver daar vandaan
de Apostelberg met de elf linden.
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De Belvédère op de Ruyterenberg
in zijn oorspronkelijke vorm met
omgangsbalkon en uitzichtplateau
op het dak. Aan het hekwerk op het
dak zijn de ijzeren richtingaan-
wijzers nog duidelijk te onder-
scheiden.

Wat is Sonsbeek zonder poëzie en zijn Belvédère

Uw ogen zien voortdurend uil
over de stad, de stroom, de waarden
maar zien niet wat uw voet vergaarde
aan nimmer uitverkochte bruid.
De Sonsbeek dartelt lanes zijn boorden,
die door bosschages zijn verhuld,
daar fluisteren lieflijke aceoorden
waarmee de avond wordt vervuld.
Daar ligt het oord der hartedieven.
daar wordt gekust bij 't zoetste woord.
Gij hebt van dit oudtijds verlieven
geen blik gezien, geen zucht gehoord.

Gij toren staart daar onbewogen
over de waarden, stad en stroom,
wat aan uw voet wordt uitgewogen
hervindt zich eeuwia in de droom.

Jan H. de Groot

Geraadpleegde literatuur:

* Hier eiken met hun zware kroon, daar berken zilverig
van toon Literatuur van Arnhem & Omstreken
R.Chamuleau, 1982

* Schoon Uitzicht
Gedichten op Sonsbeeks Belvédère, 1989

* Sonsbeek Stadspark van Arnhem
p.R.A. lddekinge et al. 1998

J. de Bruijn
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In park Sonsbeek opening
Open Monumentendag 1999
Het thema dit jaar van de Open
Monumentendag "Monumentaal
Groen" is in combinatie met het feit
dat park Sonsbeek dit jaar een eeuw
lang in het bezit is van de gemeente
Arnhem de aanleiding om de opening
hier te houden.

De "Troffel" van Claes Oldenburg
tijdens de expositie
Sonsbeek buiten de perken 1971.
Tegenwoordig te zien in de beelden tuin
van het Museum Kröller-Müller te Otterloo


