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HET KARTUIZER KLOOSTER IN MONNIK(EN)HUIZEN

Op 18 november 1999 heeft de
heer R.CM. Wientjes voor de
Oudheidkundige Kring een lezing
gehouden over Monnikenhuizen.
Voor deze interessante lezing was
zeer veel belangstelling. Een van
de aanwezigen de heer FritsTesser
heeft als reactie onderstaand
artikel geschreven.

Wie in Arnhem een beetje bekend is, heeft ook weet van
Monnikenhuizen. Vitesse had daar zijn stadion en het leger
had er zijn Saksen Weirnar Kazerne. Noordelijk daarvan ligt
het sportpark Valkenhuizen. En in het bosrijke gebied van
Klarenbeek kom je de Watertoren tegen, de Stenen Tafel, de
Stadskwekerij, de Buitenschool met aan de andere kant van de
Bosweg het Thomas à Kempiscollege. Het is een mooie om-
geving om te wandelen en te genieten van de natuur en de
bijna landelijke stilte.

De naam

Maar Monnikenhuizen heeft meer te bieden dan natuurschoon
alleen. Dit stadsdeel heeft ook een eigen geschiedenis.
Monnikenhuizen is geworteld in het verleden. De naam zegt
het al. Daar ter plaatse moeten ooit monniken hebben gewoond.
Wanneer je in de buurt van de Buitenschool een spade in de
grond steekt, heb je kans op brokken steen te stuiten die eens
deel uitmaakten van de fundamenten van het klooster dat daar
heeft gestaan. Een kartuize moet het geweest zijn, toegewijd
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aan Maria, de moeder van Jezus. Oude kronieken hebben het
over een "Dornus Beatae Mariae in Monichusen". Een opval-
lende vermelding. Wanneer je de tekst goed leest, dringt het
tot je door dat het gaat over een klooster in Monnikenhuizen.
Met andere woorden, de streek waar het klooster stond, heette
Monnikenhuizen. Historisch onderzoek levert in dit opzicht
interessante gegevens op. Drs. R. Wientjes van het Rijksarchief
Gelderland wees daarop in de boeiende lezing die hij donder-
dag 18 november 1999 hield in het Gereformeerd Kerkelijk
Centrum aan de Parkstraat in Velp. De naam Monichusen duikt,
voor zover men heeft kunnen nagaan, voor het eerst op in een
document, gevonden in de archieven van de abdij van Prüm
(circa 100 km. ten zuiden van Aken) en dateert uit 893. Er
wordt melding gemaakt van "in Uelide et Munikchusen sunt
mansa V absa" dit is "op de Veluwe en Monnikhuizen zijn 5
kleine domeinen met landhuizen". De abdij van Prüm beheerde
die domeinen en het is niet onwaarschijnlijk dat de naam
Monnik(en)huizen daar vandaan komt: stukken land met be-
huizing (voor pachter of opzichter) die toebehoorden aan een
abdij d.w.z. een gemeenschap van monniken.



Stichting van de kartuize

Het mag toeval genoemd worden, dat uitgerekend op de plek
die Monnik(en)huizen heet, later een klooster voor monniken
werd gebouwd. Of misschien was het toch ook niet helemaal
een toeval. Het terrein is een bosrijk heuvelachtig gebied, dat
toentertijd nog niet door Arnhem was geannexeerd. Het lag
een eind buiten de stadswallen, afgelegen, maar de afstand
was ook weer niet zo groot, dat het niet bereikbaar was. In het
dal, dat nu de Bosweg heet, stroomde een beek, waarvan de
loop terug te vinden is in de Laan van Klarenbeek en de Oude
Velperweg. Toen Reinald
11, graaf van Gelre (hij
werd hertog in 1339)
rond 1330 het plan op-
vatte in de buurt van zijn
residentie een kartuizer-
klooster te stichten, was
het niet vreemd dat de
keuze voor de bouw er-
van op Monnik(en)-hui-
zen viel. Daar waren de
voorwaarden aanwezig,
die een dergelijke stich-
ting vereiste: eenzame
omgeving, aanwezigheid
van water en een zekere
bereikbaarheid.
De bouw van de kartuize
heeft geruime tijd in be-
slag genomen. In een
oorkonde van 27 maart
1335 verklaarde graaf
Reinoud, dat hij de "Sartrosen tot Monichhuysen" dit is de
"Chartreuse (=Kartuize) te Monnikhuizen" met rijke giften had
gesteund om verdere bouw van het klooster mogelijk te ma-
ken. Hij en zijn vrouw Alianora (dochter van koning Edward
11van Engeland) schonken de monnikengemeenschap een jaar-
lijkse rente van 500 pond kleine penningen. Ook kon het kloos-
ter beschikken over tienden en goederen in Nybroek (tussen
Vaas sen en Terwolde) op de Veluwe.
Zeven jaar later, op 27 maart 1342, volgde een nieuwe oor-
konde. Hierin beloofde Reinoud 11, die intussen hertog was

Zegel (sigillum) van Reinaid Il,
hertog van Ge/re, graafvan Zutphen

(1339-1343)

geworden, de bouw van de kartuize zo vlug mogelijk te vol-
tooien. Die belofte heeft hij echter niet kunnen waarmaken,
want het jaar daarop overleed hij.
Interessant blijft intussen de vraag, waarom graaf Reinoud een
klooster voor kartuizers in de buurt van zijn residentie liet bou-
wen en daar een deel van zijn vermogen aan spendeerde, of
beter gezegd, daarin investeerde. Het antwoord is te vinden in
de geschiedenis voorafgaand aan de bouw.

Reinoud 11werd in 1326, na de dood van zijn vader, graaf van
Gelre. De nieuwe landsheer bleek een ambitieus man. Dat werd
al vlug duidelijk na zijn aantreden. Een neef van hem, Adolf
van der Mark, die prins-bisschop van Luik was, lag met zijn
onderdanen overhoop, een verschijnsel dat in die dagen ken-
merkend was voor de verhouding overheid - gewone volk
(ambachtsgilden) in de Zuidelijke Nederlanden. Reinoud II
zou geen man van eer zijn geweest, als hij geen gehoor had
gegeven aan de roep van zijn neef om hem te helpen de op-
stand neer te slaan. Te Hoeselt, in de buurt van Hasselt, kwam
het tot een bloedig treffen. Duizenden Luikenaren lieten er het
leven, vertellen de kronieken. Na afloop van de strijd, toen de
gemoederen waren bedaard, kreeg graaf Reinoud spijt over
zijn meedogenloos optreden. Hij voelde zijn geweten bezwaard.
Bij wijze van boetedoening beloofde hij een klooster te stich-
ten voor kartuizermonniken. Kartuizers waren mannen van
gebed. Zij waren het meest geschikt om hem in hun gebeden
bij God aan te bevelen. Maar toen puntje bij paaltje kwam
aarzelde de graaf. De bouw van het klooster betekende een
grote financiële aderlating. Zijn moeder, Margaretha van Vlaan-
deren, moest er aan te pas komen om hem over te halen aan de
nieuwe stichting een aanzienlijke som geld te schenken. Toen
zij stervende was liet zij weten, dat het haar verlangen was,
dat het klooster een vaste bron van inkomsten zou krijgen.
Reinoud II respecteerde de wens. Maart 1335 volgde boven-
vermelde oorkonde.

Het is de vraag, of het berouw van de graaf de feitelijke reden
is geweest voor de bouw van de kartuize in Monnik(en)huizen?
Historici hebben daar hun bedenkingen bij. Het zou een vroom
middeleeuws volksverhaal kunnen zijn. De Italianen zeggen
dan: "Se non è vero, è ben trovato", als het niet waar is, is het
mooi bedacht.
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De behuizing

Wij weten niet, hoe de kartuize in Monnik(en)huizen er uit
heeft gezien: ook de ligging ervan roept vragen op. Weliswaar
bestaat er een tekening van een ommuurd klooster, waaronder
"Monnik( -)huizen" staat, maar uit alles blijkt dat de tekenaar
geen kennis van zaken heeft gehad. Bij een kartuizer-klooster
past geen kerktoren: een dakruiter (torentje op kruising kerk-
dak) is de monniken voldoende. Ook ontbreken de kluizen of
huisjes (cellen) gelegen aan de vierhoekige kloostergang, die
het pandhof omsluit. Nee, de vermoedelijk 18de eeuw se voor-
stelling is ontsproten aan de fantasie van de maker en helpt
ons niet verder bij ons onderzoek.

Fantasietekening "Monnik-huizen"

Toch zijn wij niet helemaal onthand! Een kenmerk van de Orde
der Kartuizers is steeds geweest, dat veel waarde wordt ge-
hecht aan de leefwijze en behuizing, zoals die vanaf het begin
van de stichting heeft gegolden. Met andere woorden, de bouw
van de eerste kartuize door Bruno en zijn gezellen in 1084 in
Chartreuse bij Grenoble in Frankrijk, heeft model gestaan voor
alle andere kartuizerkloosters die daarna zijn gesticht. Dit maakt
het mogelijk, dat wij ons toch een voorstelling kunnen vor-
men van hoe het klooster 'Domus Beatae Mariae' te
Monnik(en)huizen er vermoedelijk heeft uitgezien.

Er zijn twee doelstellingen, die bepalend zijn voor een kartuize:

1) de monnik moet er als kluizenaar kunnen leven
2) hij moet er zijn bestaan kunnen delen met de andere mon-

niken.

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

Deze beide idealen lijken met elkaar in tegenspraak, maar
zijn het niet. De ene doelstelling vult de andere aan, wat
zichtbaar wordt in de leefwijze van de kartuizers en in de
bouw van hun klooster.

ad 1. De kartuizer is in de eerste plaats kluizenaar. Het groot-
ste deel van zijn leven brengt hij door in zijn kluis of cel. De
kluizen worden van elkaar gescheiden door een tuintje dat
ommuurd is. De voordeur is niet aan de buitenkant van de
kluis, maar komt uit op de kruisgang die een open vierkante
ruimte, pandhof of Galilea genaamd, omsluit.
Het interieur van de kluizen is overal hetzelfde. Via een voor-
kamertje kom je in een sober ingericht woonvertrek dat tege-
lijk dienst doet als slaapkamer. Daarachter ligt de werkplaats
met bergruimte. In het aangrenzend tuintje kan de monnik bloe-
men en groente kweken of een fruitboom laten groeien. Er is
daar ook een afdakje om bij regen onder te schuilen.
In die beperkte leefruimte, zijn kluis dus, bidt de kartuizer,
daar werkt, eet en slaapt hij, en brengt hij zijn dagen in een-
zaamheid door. Er is geen contact met de buitenwereld. Er is
geen telefoon, geen radio of TV, geen krant. Hij is er alleen
met zichzelf en met God.

ad 2. Bruno, de stichter van de Orde, beschouwde het
kluizenaarsleven niet als iets op zichzelf staand. Hij begreep
heel goed dat een te langdurig isolement iemand geestelijk
kan beschadigen. Toen hij zich in de eenzaamheid terugtrok,
deed hij dat dan ook niet al-
leen, maar in gezelschap
van enkele medebroeders.
Drie keer per dag kwamen
zij bijeen om te bidden en
om de zoveel tijd bespraken
zij met elkaar hun leefwijze
en de algemene gang van
zaken. Die traditie is tot op
de huidige dag bewaard ge-
bleven. Vanaf het eerste be-
gin werd daarom naast een
aantal kluizen ook een
ruimte voor gezamenlijke
bijeenkomsten gebouwd.
Later werd het standaard dat
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ieder kartuizerklooster een kapel of kerk had, een kapittelzaal,
een refectorium (eetzaal) en een gemeenschappelijke keuken,
die evenals de kluizen vanuit de kruisgang te bereiken zijn.

De grondgedachte van de kartuize is hiermee in essentie gege-
ven. Om het beeld te completeren nog een paar aanvullende
opmerkingen.
Alle kartuizer kloosters hebben een naar binnen gerichte oriën-
tatie. De kluizen en andere voorzieningen zijn gecentreerd op
de pandhof met daaromheen de pand- of kruisgang. Dit deel is
niet toegankelijk voor buitenstaanders en heet clausuur.
Via de pandgang begeven de monniken zich driemaal daags
naar de kerk om deel te nemen aan de conventsmis (7.15 uur),
het zingen van de vespers (15.00 uur) en de metten met lauden
(23.30 uur).

Op zon- en feestdagen komt men samen in de kapittelzaal.
Onder leiding van de prior (kloosteroverste) wordt een pas-
sage (capitulum) uit de Regel voorgelezen en becommen-

tarieerd, gevolgd door een openbare schuldbekentenis waarin
de fouten worden beleden die men in de loop van de week
tegen de Regel heeft begaan. Daarna komen de meer zakelijke
dingen aan de orde en worden de taken verdeeld. In deze
kapittelzaal neemt de prior ook de geloften af van iemand, die
van buitenafkomend, vraagt om in de katuizer-
gemeenschap te mogen worden opgenomen. Het gaat dan over
het uitspreken van trouw aan het kloosterleven.
Wat betreft het eten dient vermeld te worden, dat de monniken
in hun huisje niet over een fornuis beschikken. De maaltijden
(2 per dag) worden in de centrale keuken klaargemaakt. Via
een luikje naast de voordeur van de kluis wordt de nap met
eten door de dienstdoende broeder naar binnen geschoven.
Vlees is daar niet bij. De kartuizers zijn vegetariërs. Op vrij-
dagen, in de Advent en Vastentijd gebruikt men bovendien geen
zuivelproducten. Een leuke variatie op de eenzaamheid van de
kluis is het gezamenlijk eten op zondag in het refectorium.
Tijdens de maaltijd wordt niet gepraat; er wordt voorgelezen.
Een interessante vraag is, hoeveel monniken er in een kartuize
wonen? Het antwoord is niet moeilijk: ongeveer 13. Dit getal
werd al aangehouden door Benedictus van Norcia (overleden
547), de grondlegger van de Benedictijner Orde, die te Subiaco,
Italië, een aantal kloosters van dergelijke grootte stichtte. Het
doet denken aan Jezus en de twaalf apostelen. Een bijzonder-
heid is, dat de kartuize in Monnik(en)huizen het dubbele aan-
tal heeft gehad: ongeveer 25 monniken. Het klooster werd ge-
sticht als "conventus duplex", als dubbelklooster. Dit betekent,
dat graaf Reinoud II de bedoeling heeft gehad van de kartuize
'Domus Sanctae Mariae' een soort pronkjuweel te maken. En
hij is daarin geslaagd ook! "Het klooster Monnikenhuizen was
ruim twee eeuwen een sieraad voor het hertogdom", zegt een
geschiedschrijver, en hij voegt eraan toe dat de kartuize ruime
zalen had, lange gangen en diepe kelders.

Te goeder naam en faam bekend

Dat het klooster in Monnik(en)huizen niet alleen een gebouw
van formaat was, maar ook "in groot aanzien" stond, is te dan-
ken aan zijn bewoners. Onder hen waren er heel wat, die, voor-
dat zij kartuizer werden, een goede betrekking in de samenle-
ving hadden. Een bekend voorbeeld is Hendricus Aeger, ook
wel Hendrik van Kalkar genoemd, die theologie in Parijs stu-
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deerde, kanunnik in Keulen werd, intrad in de kartuize Sint
Barbara in die zelfde stad en in 1368 prior van
Monnik(en)huizen werd. Zijn bezielende woorden brachten
Geert Groote tot een ander levensinzicht.
Ook lieden "uit aanzienlijke families met relatief veel bezit"
klopten aan de kloosterpoort met het verzoek monnik te mo-
gen worden. Hun nalatenschap en de vele andere schenkingen
die de kartuize in de loop van de tijd ontving, maakten 'Domus
Sanctae Mariae' tot een vermogend klooster. De lijst van be-
zittingen is lang. De kartuize beheerde onder meer landerijen
in Elden, EIst, Driel, Culemborg, Bennekom, Velp, en Nijbroek,
waarvan al eerder sprake was. In de kerspel (= kerkdorp) Velp
lagen twee morgen land. Een Gelderse morgen is 3180 m2.

Van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Gulik, graaf van
Zutphen (1467-1538), wordt verteld, dat hij voor zijn oorlogs-
voering en kostbare hofhouding "aanzienlijke sommen" leende
bij de kartuizers in Monnik(en)huizen. Het klooster was ken-
nelijk voldoende kapitaalkrachtig om zijn herhaalde verzoe-
ken om geld te kunnen honoreren. De hertog van zijn kant liet
zich niet onbetuigd en bevestigde de voorrechten die de kartuize
in de loop van de tijd had verworven. Ook de stad Zutphen
vroeg om enkele leningen. Niet tevergeefs! Het stadsbestuur
was zo blij met de verkregen hulp, dat het het klooster in 1527
een glas-in-loodraam schonk voor de pas verbouwde convents-
kerk.

Monnik(en)huizen had ook een goede naam als plek van rust
en bezinning. Geert Groote zonderde er zich af en hertog
Arnold, de grootvader van Karel van Egmond, zocht er de stilte.
Van hem wordt gezegd, dat hij naar de kartuize ging om zich
in dit stil verblijf aan "godsdienstige verrigtingen of stille be-
spiegelingen over te geven".
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat verschillende weldoe-
ners van de kartuize tijdens hun leven te kennen gaven in de
kloosterkerk begraven te willen worden, te meer omdat men
wist dat de monniken hen in hun gebeden zouden gedenken.
Hertog Willem van Gulik, overleden 1402, vond er een rust-
plaats; zijn gemalin Catarina van Beieren, die twee jaar eerder
stierf, werd er begraven, evenals hertog Reinoud IV, overleden
in 1423. Het stoffelijk overschot van Karel van Egmond werd
ter vrome nagedachtenis over verschillende locaties verspreid.
Zijn ingewanden kwamen in de conventskerk terecht.

De monniken werden op het kerkhof begraven. Op hun graf
geen stenen gedenkplaat, maar een eenvoudig zwart kruis zon-
der naam. Hun uitvaart was zonder enige ophef. Na het zingen
van het dodenofficie werden zij, gekleed in hun pij, ter aarde
besteld, nadat eerst de kap over hun gezicht was dichtgenaaid.
Het kerkhof zal niet voor iedereen toegankelijk zijn geweest.
Zoals bij de meeste oude kloosters zal ook rond het terrein van
de kartuize een muur hebben gestaan. Op de fantasietekening
"Monnik-huizen" (pagina 3) is die muur goed te zien. In zo-
verre is er dus toch iets in de voorstelling, dat juist is weerge-
geven en aan de historische werkelijkheid beantwoordt.

Geert Groote te gast

De kartuizers zijn niet erg gesteld op toeristen. Eenzaamheid
en stilte zijn wezenlijke voorwaarden voor hun leven. Daarom
heeft de Grande-Chartreuse bij Grenoble, om nieuwsgierige
bezoekers op afstand te houden, aan het begin van het terrein
een museum ingericht waar belangstellenden zich op de hoogte
kunnen stellen van de geschiedenis van het klooster. Dit wil
niet zeggen, dat de monniken de gastvrijheid niet beoefenen.
In iedere kartuize zijn enkele gastenkamers waar bezoekers
kunnen logeren op voorwaarde dat zij voldoende gemotiveerd
zijn. Dit brengt ons bij Geert Groote, die van 1375 tot 1378 te
gast was bij de kartuizers in Monnik(en)huizen. De geschie-
denis van het klooster zou niet volledig zijn, als wij geen aan-
dacht besteden aan zijn verblijf aldaar. Hij woonde in een kluize
en leefde als monnik, maar hij werd geen kartuizer. Zijn roe-
ping was een andere: hij werd predikant. Zijn ideaal was het
mensen te bekeren tot een doorleefd christelijk geloof, zoals
ook hijzelf tot bekering was gekomen door een veranderde
kijk op het leven. Geert Groote werd in 1340 in Deventer ge-
boren als zoon van Werner Groote, de schepen, die in die functie
zitting had in de vroedschap, het bestuurscollege van de stad.

Omdat zijn ouders niet onbemiddeld waren, kon hij, toen hij
15 jaar oud was, aan de universiteit in Parijs gaan studeren.
Geert moet een goed student zijn geweest. In 1357, dus twee
jaar na aankomst, legde hij examen af in de Vrije Kunsten, de
'Artes Liberales " een preliminaire studie, die elke student
moest volgen alvorens hij verder kon studeren. De vakken om-
vatten aritmetica, geometrica, musica en astronomia. Het jaar
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daarop behaalde hij de titel 'Magister Artium', Meester in de
Vrije Kunsten.
Geert Groote is hierna nog lang in Parijs gebleven, mogelijk
tot 1368. Hij volgde colleges in theologie, rechten en medicij-
nen. Om in zijn onderhoud te voorzien gaf hij les aan mede-
studenten. Wij weten dat, omdat zijn naam voorkomt op de
'Rotulus magistrorum artium' uit 1362, dit is op de lijst met de
namen van magisters 'actu regentium', die als zodanig werk-
zaam waren aan de universiteit. De lijst is bijzonder interes-
sant, omdat er nog een naam op staat die van belang is, name-
lijk van Hendrik van Kalkar. Wij kwamen hem al eerder tegen.
Ook hij blijkt als magister artium werkzaam te zijn aan de
universiteit. Ligt het niet voor de hand, dat beiden elkaar heb-
ben gekend? Thomas Hemerken van Kempen, die na de dood
van Geert Groote een boek over hem schreef, 'Vita Gerardi
Magni' , zegt dat dit inderdaad het geval was. Hun verhouding
was er een van vriendschap, zoals jaren later zal blijken wan-
neer zij elkaar na veel omzwervingen opnieuw ontmoeten.

Na Parijs bezoekt Geert Groote Praag, waar hij naar alle waar-
schijnlijkheid Floris Radewijnsz ontmoette, die later zijn rech-
terhand zal worden in de stichting van de 'Broederschap des
Gemenen Levens'. Na Praag volgt Keulen. Hij bezoekt die
steden niet zozeer om zich in de wetenschap te bekwamen,
maar om in contact te komen met universitaire kringen. De
mensen die hij ontmoet en de gesprekken die hij voert bren-
gen hem tot nadenken. Wat is de zin van al het studeren, hoe
moet de toekomst er uitzien? Ook wanneer hij circa 1372 in
de Nederlanden terug is, blijven die vragen hem bezig hou-
den. Dan ontmoet hij in Utrecht zijn vroegere studievriend
Hendrik van Kalkar.
Hendrik is in de voorafgaande jaren een heel eigen weg ge-
gaan. In 1365 is hij kartuizer geworden en drie jaar later prior
van 'Dornus Sanctae Mariae' in Monnik(en)huizen. Misschien
kwam hij naar Utrecht in verband met de stichting van een
nieuwe kartuize, het latere 'Nieuwlicht" te Bloemendaal aan
de Vecht. (Voor wie in Utrecht bekend is: in de buurt van de
Laan van Chartroise).

Het initiatief voor de ontmoeting in Utrecht kwam van Hendrik
van Kalkar. In zijn 'Vita Gerardi Magni' schrijft Thomas van
Kempen: "Er woonde namelijk in Gelderland bij de stad
Arnhem een geestelijke, die prior van de kartuizers in Monnik-

huizen (Monichusen) was. Hij was onderlegd en vroom. In
vroeger jaren, toen hij nog in de wereld leefde, ging hij ver-
trouwelijk om met magister Geert. Bezield door liefde en ge-
dreven door zielenijver overwoog hij, hoe hij met magister
Geert in gesprek kon komen en hem persoonlijk zou kunnen
aanspreken over zijn geestelijk welzijn. Een dergelijk ontwik-
keld man (als magister Geert) mocht niet verloren gaan, maar
moest met Gods hulp van de strikken van de duivel bevrijd
worden en deel gaan uitmaken van het getal der uitverkore-
nen". Het valt op, dat in de tekst de naam van de prior niet
wordt genoemd. Omdat wij echter weten, wie in 1372 prior in
Monnik(en)huizen was, kan het over niemand anders gaan dan
Hendrik van Kalkar.

Het gesprek, dat daarop plaatsvond, is typisch van iemand die
zijn gesprekspartner van diens ongelijk probeert te overtuigen
en voor eigen standpunt probeert te winnen: alles waar wij ons
in dit leven aan hechten vergaat, waar wij ons op moeten rich-
ten is het alleenzaligmakend geluk dat in Christus is gegeven.
Om tot dat inzicht te komen moet je de wereld laten voor wat
hij is en moet je je terugtrekken in de stilte. Hendrik van Kalkar
schreef daar een boek over: 'Excercitatorium monacale'. In
het gesprek met Geert Groote gebruikte hij alle overredings-
kracht die hem eigen was om hem tot aanvaarding van zijn
zienswijze over te halen. Magister Geert gaf zich gewonnen:
hij "bekeerde" zich, zoals hijzelf zegt.

De ommekeer was radicaal. Vanaf het moment dat hij besloot
van alle wereldse genot af te zien en zijn leven in dienst te
stellen van het Evangelie, was hij een ander mens geworden.
Hij wilde geen pronkgewaden meer dragen en zich alleen nog
heel gewoontjes kleden. Hij deed afstand van de beide
beneficies (inkomsten uit kerkelijk bezit), die hem nog niet zo
lang daarvoor (1371) waren toegekend. Hij verbrandde zijn
boeken over sterrenwichelarij, waarmee hij zich in zijn Parijse
tijd had bezig gehouden, in het openbaar op de markt van
Deventer. Hij installeerde zich in een paar kamers van zijn
huis en stelde de rest beschikbaar voor hulpbehoevenden. Ook
arme studenten van de Deventer stadsschool konden daar te-
recht. Hij liet hen boeken overschrijven, die hij voor goed geld
verkocht. Van de opbrengst konden zij hun studie betalen en in
eigen levensonderhoud voorzien.
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Geert Groote beperkte zich niet tot de materiële kant van zijn
huiselijke onderneming. Hij bracht de studenten, die bij hem
werkzaam waren, in een soort groepsverband samen op basis
van ideële motieven. Bron van inspiratie was het leven van de
eerste Christenen. De manier waarop zij, de christenen, uit-
drukking hadden gegeven aan hun geloof werd richtinggevend
voor het doen en laten in
eigen kring. Werken werd
afgewisseld met gebed en
geestelijke lezing. Ook
uren van stilte behoorden
tot het programma en de
inkomsten van het werk
werden samen gedeeld.

Hij heeft van die mogelijkheid verschillende malen gebruik
gemaakt, want hij voelde zich steeds nauw betrokken bij de
gang van zaken in zijn huis. Vrienden hadden zijn plaats inge-
nomen en gaven uitstekend leiding aan de jongeren, met name
Floris Radewijnsz, maar hij wilde de ontwikkelingen wel van
nabij blijven volgen.

Het verblijf in de kartuize
is voor Geert Groote bij-
zonder waardevol ge-
weest en heeft een stem-
pel gedrukt op de rest van
zijn leven. Studie van het
geestelijk leven kwam
voorop te staan en kreeg
een ereplaats; geleerd-
doenerij en theologische
twistgesprekken voeren
achtte hij zinloos; boeken
schrijven en reizen onder-
nemen om naam te maken
diende alleen de eigen eer
en daar had hij geen be-
hoefte aan. Als de liefde
het vroeg, wilde hij de

wetenschap van dienst zijn, maar zijn primaire interesse ging
uit naar de Schrift en de Kerkelijke Schrijvers, die spraken
over de betrekking van de mens tot God: Augustinus, Gregorius,
Anselmus, Bernardus.
Wat zijn persoonlijk leven betrof: de leefregel van de kartuizers
was ook de zijne. Vastten zij dan vastte hij ook. Maar hij zag
het vasten niet zozeer als een boetedoening, maar als een be-
dwingen van de eigen lust. Het drinken van wijn wilde hij wel
opgeven, maar soms was het toch gewenst wat te drinken in
verband met ziekte of omdat de gastvrijheid dat vroeg, maar
dan nooit buiten de maaltijd. Van de monniken leerde hij, dat
het niet goed is om haastig te leven en dat ingetogenheid en
zelfbeheersing belangrijke deugden zijn. En het gebed stelde
ook zijn eisen. Bidden vraagt om regelmaat. Je kunt het er niet
maar wat op aan laten komen. Dat zei hij tegen de studenten in
Deventer en hij sprak uit ervaring!

De gang van zaken in
Groote's huis is gemakke-
lijker te begrijpen, wan-
neer men weet dat Mees-
ter Geert intussen zijn
weg naar het klooster in
Monnik( en)huizen had
gevonden. De raad van de Grande-Chartreuse
Hendrik van Kalkar om
de stilte op te zoeken had hem niet meer losgelaten. Verschil-
lende keren was hij op bezoek geweest in de kartuize. Hij had
er de verkwikking van de rust ervaren, de bekoring van de
eenvoud ondergaan en de gedragenheid van het koorgebed le-
ren kennen. In 1375, hij was toen 35, stond zijn besluit vast:
hij wilde het leven van de monniken mee beleven, hij wilde
delen in hun soberheid en stilte. Een verzoek om als buiten-
staander deel te mogen nemen aan het communiteitleven werd
zonder bezwaar ingewilligd. Hendrik van Kalkar had de weg
geëffend. De nieuwe prior Hendrik van Coesfeldt - Hendrik
van Kalkar was in 1373 prior geworden van de kartuize
Bethleem bij Roermond - was evenals zijn voorganger een diep
gelovig en wijs man. Geert Groote kreeg een kluis toegewe-
zen en mocht deelnemen aan alle gemeenschapsactiviteiten
binnen de clausuur. Prior Hendrik van Coesfeldt werd zijn gees-
telijke leidsman. Hoewel er slechts een beperkte vrijheid van
beweging was, werd het Meester Geert toegestaan om, wan-
neer hij dit nodig achtte, Monnik(en)huizen te verlaten en naar
Deventer te gaan.

Geert Groote is tot 1378 in Monnik(en)huizen gebleven. Toen
was hij klaar voor de prediking en de bekering van anderen.
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Om het ambt van predi-
kant vrij te kunnen uit-
oefenen was het voor-
waarde, dat men de
diakenwijding had ont-
vangen. Eind 1379 werd
de aanvraag daartoe in-
gediend. Begin 1380
volgde de wijding. Het
apostolaat bracht Geert
Groote buiten Overijs-
sel, in Gelderland,
Utrecht en Holland. Hij
hekelde de misbruiken
van zijn tijd en riep op
tot bekering, en niet zon-
der resultaat. Soms
kwam er een jongman
bij hem, die zei alles te
willen opgeven om zo

volledig voor God beschikbaar te zijn. Dan verwees hij hem naar
het klooster in Monnik(en)huizen. De kartuize was hem, Geert
Groote, door de jaren heen steeds dierbaar gebleven. Dankzij
zijn aanwijzingen vonden verschillende jongeren daar hun roe-
ping tot kartuizer. Het zendingswerk van Geert Groote is niet
van lange duur geweest. Zes jaar. Toen stierf hij, 44 jaar oud, aan
de pest in Deventer, zijn geboortestad.

Tijdens zijn verblijf in Monniki enthuizen
leefde Geert Groote als een kartuizer
monnik

De ondergang

Begin dertiger jaren van de 16e eeuw was het tweehonderd
jaar geleden, dat het klooster in Monnik(en)huizen werd ge-
sticht. Wij weten niet of de bewoners van Domus Sanctae
Mariae dit feit feestelijk hebben herdacht. Waarschijnlijk niet.
De kartuizers zijn niet zulke feestvierders. Hun leven wordt
gekenmerkt door soberheid en een zekere mate van tijdloosheid.
Hoelang het klooster bestond was voor hen niet zo relevant,
veeleer ging het om de vraag hoe men als monnik zijn leven
leefde in het licht van de Eeuwigheid. De Ordesregel van Bruno
en zijn gezellen was daarbij hun leidraad. Aan die Regel pro-
beerden zij trouw te zijn, zoals ook alle medebroeders dat had-
den geprobeerd vanaf het begin van de stichting in 1084.

Kartuizers hebben nooit de behoefte gevoeld hun leefwijze te
veranderen. Paus Innocentius XI (1676-1689) bracht dat kern-
achtig onder woorden, toen hij schreef: "Cartusia numquam
reformata, quia numquam deformata" , de Kartuizerorde is nooit
hervormd, omdat er nooit misvormingen zijn geweest. Door
de eeuwen heen hebben deze monniken hun identiteit onge-
schonden bewaard.

Dat wij van het klooster Domus Sanctae Mariae in Monniken-
huizen zo weinig weten, ligt niet aan zijn vroegere bewoners.
Het rustige, apolitieke en weinig maatschappelijk betrokken
leven van de monniken bood een garantie voor eeuwen. Dat
de kartuize toch aan haar einde is gekomen, vond zijn reden in
het geweld van buitenaf.
In 1568 brak in de Nederlanden de opstand uit tegen het Spaanse
gezag. Op 6 april van dat jaar gaf Willem van Oranje op het
slot Dillenburg aan Lodewijk van Nassau, Willem van den
Bergh, Antoine de Lalaing, hertog van Hoogstraten, en ande-
ren officieel toestemming om troepen te werven en tegen de
hertog van Alva ten strijde te trekken. De bijeenkomst werd
het 'compromis der edelen' genoemd, omdat men overeen-
kwam dat de inval gelijktijdig door vier verschillende legers
op vier verschillende punten moest worden uitgevoerd. Willem
van Oranje motiveerde zijn goedkeuring met de woorden, dat
hij "ernstig was verzocht door de inwoners van de Nederlan-
den, zowel vanwege het evangelium als de roomse kerke" om
op te komen voor "vrijdom en welvaren" en om "een ieder van
de voorzeiden in vrijdom en liberteit van zijn religie en
conscientie" te behouden.

Graaf Willem van den Bergh, Heer van slot 'Huis Bergh' te
's-Heerenberg en in 1556 getrouwd met Maria van Nassau,
oudste zus van Willem van Oranje, had evenals andere edelen
al vóór 1568 een leger opgebouwd. Vandaar dat het hem niet
veel moeite kostte om na het 'compromis' de Achterhoek bin-
nen te vallen en zijn veroveringstocht te beginnen. Hij was
temeer op een dergelijke onderneming gebrand, omdat hij door
Alva voor de Raad van Beroerten was gedaagd. Toen hij niet
verscheen, waren zijn goederen verbeurd verklaard.
Uitgangspunt voor de veroveringstochten was het stadje Brede-
voort. Van daaruit werden ongeveer alle belangrijke plaatsen
in de Graafschap onderworpen. Zutphen werd 10 juni 1568
ingenomen. Daarna volgden Hardewijk, Kampen en Zwolle.
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Elburg opende uit eigen beweging de poorten voor Oranje en
Lochem deed hetzelfde.
Men zegt, dat het leger van Willem van den Bergh ongeveer
zesduizend man sterk was. Met zo'n leger, mits goed gedisci-
plineerd, valt veel te bereiken. Maar dat was nu juist de crux:
het leger was een grote, roofzuchtige bende, die plunderend
rondtrok en de bevolking voortdurend terroriseerde. De Berghse
graaf van zijn kant miste de leiderscapaciteiten om de troepen
in het gareel te houden.
In november van datzelfde jaar kwam Zutphen weer in Spaanse
handen. Het bloedbad dat volgde, was afschuwelijk en bedoeld
om duidelijk te maken dat men niet straffeloos tegen de Spaanse
autoriteit in opstand kon komen. Maar veel verder dan de in-
name van een aantal steden kwamen de Spanjaarden niet. Op
het platteland konden de Berghse brigades ongehinderd hun
gang gaan. De kartuizers in Monnik(en)huizen hebben dat aan
den lijve ondervonden. Wij weten niet precies wat er is ge-
beurd, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hun klooster is
geplunderd. Een "tuchteloze huurtroep van Oranje's zwager
Willem van den Bergh", noteert een geschiedschrijver, pleegde
"ernstige moedwil aan kerken, kloosters en priesters". Hoe het
ook zij, in 1572 hebben de monniken de kartuize moeten ver-
laten en een veilig heenkomen gezocht binnen de stadsmuren
van Arnhem.
In de daarop volgende jaren hebben de bewoners van
Monnik(en)huizen geen poging ondernomen naar het klooster
terug te keren. Dit maakt duidelijk, dat de omgeving van
Arnhem onveilig bleef. Was de mogelijkheid om terug te ke-
ren wél aanwezig geweest, dan hadden de monniken daar ze-
ker gebruik van gemaakt. Arnhem was niet voorbereid op de
plotselinge invasie van een heel convent. Het was dan ook niet
gemakkelijk passende huisvesting te vinden. De annalen ver-
melden, dat de kartuizers een tijdelijk onderkomen vonden in
het Hof van Anholt, een huis met tuin of erf van de Heer van
Anholt. Niettemin hebben de monniken daar tot 1576 gewoond.
Aan de Heer van Middachten was het te danken dat zij konden
verhuizen naar zijn huis aan de Ketelstraat, het Hof van
Middachten. De edelman had compassie met de kartuizers en
gunde hun graag een betere woning. Maar aan de verhuizing
ging wel een transactie vooraf. Ter compensatie voor het huis
aan de Ketelstraat kreeg de Heer van Middachten de beschik-
king over een woning met erf in Ellecom, eigendom van het
klooster Monnik(en)huizen. Zijn aanbod aan de monniken om

tot verbetering van hun situatie te komen werd dus mede inge-
geven door zakelijke overwegingen, niet door pure liefdadig-
heid alleen.

De kartuizergemeenschap heeft niet lang van de nieuwe be-
huizing kunnen genieten. De tweede helft van de zeventiger
jaren wordt gekenmerkt door een drastische wijziging van de
politieke en godsdienstige verhoudingen binnen de stad
Arnhem. In 1578 droeg Willem van Oranje zijn broer Jan van
Nassau voor als stadhouder van Gelderland. De voordracht was
gericht aan de Staten van Gelderland. Op dat moment had ons
gewest nog niet voor de opstand gekozen, wat een jaar later
wel het geval zal zijn toen begin janauri 1579 in Utrecht de
Unieverklaring werd ondertekend.
De voordracht plaatste de statenleden voor een dilemma: voor
wie moesten zij kiezen? Voor de prins van Parma met zijn
Spaanse troepen of voor Jan van Nassau, de felle calvinist, die
de zaak van Oranje diende? Op 10 maart 1578 kozen zij voor
de laatste. De Staten-Generaal benoemde daarop Jan van
Nassau tot stadhouder van Gelderland met Arnhem als stand-
plaats. De installatie was op 2 juni tijdens de viering van de
Gelderse Landdag in Nijmegen.
Met de aanvaarding van het stadhouderschap verplichtte Jan
van Nassau zich tot ondertekening van de Pacificatie van Gent,
de overeenkomst over vrede tussen de Staten en het gezamen-
lijk verdrijven van de Spanjaarden (waarbij Filips II erkend
bleef als landheer van de Nederlanden). Een van de bepalin-
gen van de overeenkomst luidde, dat in 15 van de 17 Gewes-
ten (de twee die er buiten vielen waren Holland en Zeeland)
de Katholieke Kerk officieel als Kerk erkend zou blijven. Jan
van Nassau heeft zich van die bepaling niet veel aangetrok-
ken. Op 31 mei 1580 werd door hem en het Hof van Gelderen
een plakkaat uitgevaardigd met de mededeling dat de goede-
ren van kloosters van overheidswege geconfisqueerd werden.

De maatregel betekende de doodsteek voor de kartuize in
Monnik(en)huizen. Het klooster dat eens "een sieraad voor
het hertogdom" werd genoemd en een plek van rust en heilig-
heid was waar hertogen werden begraven, hield op te bestaan.
Hoe had het zover kunnen komen?
Het is onjuist met de vinger beschuldigend naar Jan van Nassau
te wijzen. Wat in Gelderland gebeurde, gebeurde overal el-
ders. In het gewest Utrecht bijvoorbeeld begon de liquidatie al
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een jaar eerder. Tussen juni 1579 en maart 1580 werden ka-
tholieke godsdienstoefeningen verboden en werd beslag ge-
legd op alle kerken, kloosters, kerkelijke bezittingen en fond-
sen. De pijn zit hem hierin, dat in de euforie van de bevrijding
die de Reformatie bracht, veel religieus- en cultureel-waarde-
volle zaken verloren gingen. De kartuize in Monnik(en)huizen
is daar een voorbeeld van. Het klooster was vermogend in die
zin, dat het een groot aantal landerijen had en over zoveel ka-
pitaal beschikte dat het leningen kon verstrekken. Van de an-
dere kant was het leven van de monniken een toonbeeld van
religieuze armoede en hun kartuize een middeleeuws gebouw,
dat, als het behouden was gebleven, nu een bijzondere ver-
melding op de monumentenlijst zou krijgen. Bij een toleran-
tere houding (door Willem van Oranje bepleit) had misschien
het meer waardevolle behouden kunnen blijven, maar de af-
keer van al wat paaps heette was zo groot dat een radicale
breuk met het verleden de enige oplossing leek te zijn voor
een nieuwe godsdienstigheid.

De maatregel van 31 mei 1580, die de inbeslagname van goe-
deren van kloosters verordende, bleef uiteraard niet zonder
gevolgen voor het kartuizerconvent in de Hof van Middachten
(aan de Ketelstraat in Arnhem). Van de ene op de andere dag
hadden de monniken geen inkomsten meer en ook het huis
waar zij woonden, stond op de lijst van de gesequestreerde
goederen. Om de pijn enigszins te verlichten werd hun in juli
door graaf Jan van Nassau een ontwerpcontract voorgelegd
met als voornaamste punten:

1. de monniken kunnen in aanmerking komen voor een jaar-
lijkse alimentatie op voorwaarde, dat zij zich volstrekt
onthouden van iedere vorm van katholiekreligieuze acti-
viteit.

2. voor ieder die alimentatie ontvangt, staat het huis aan de
Ketelstraat levenslang ter beschikking.

De reactie in de communiteit was verdeeld. Sommige kartuizers
meenden in goed geweten het contract te kunnen tekenen, an-
deren wilden zich niet conformeren en vertrokken naar elders.
Van Joachim van Eck weten wij, dat hij protestant werd. Het
drama was overigens nog niet ten einde. In 1585 werd door de
Arnhemse autoriteiten verordend, dat de monniken de stad dien-
den te verlaten. Jan van Nassau had daar niets mee van doen.

Begin jaren '80 had hij, teleurgesteld over de gang van zaken
in Gelderland, het stadhouderschap neergelegd en was naar
Nassau teruggekeerd. De kartuizers zochten noodgedwongen
hun heil in Brabant en Duitsland, waar zij bij medebroeders
onderdak vonden.

De erfenis

Toen de kartuize 'Domus Sanctae Mariae'in 1580 werd ontei-
gend, besloot het stadsbestuur van Arnhem de gebouwen, die
vanwege jarenlange leegstand een grote onderhoudsachterstand
hadden, te verhuren. Het verval bleek echter niet meer te stui-
ten en sloop leek op den duur onvermijdelijk. In 1606 werd
het klooster afgebroken. De stenen die vrij kwamen, werden
gebruikt om de vestingwerken van de stad te versterken. In
1930 stuitte men bij de bouw van de Buitenschool aan de Bos-
weg op enkele gemetselde graven. Archeologisch onderzoek
wees uit, dat de vondst in verband moest worden gebracht
met de fameuze kartuize van weleer. Bij verder bodem-
onderzoek werd een muur met spaarbogen gevonden, die waar-
schijnlijk de onderbouw van een kerkmuur is geweest. Ook
kwamen resten van steunberen te voorschijn. Het archeolo-
gisch interessante terrein wordt nu gebruikt als slibdepot voor
Gemeentewerken. Dit is jammer, want zo dreigt het nog aan-
wezige bodemarchief verloren te gaan.
Een aparte vermelding verdient de Stenen Tafel in Klarenbeek.
Het is een blok Doornikse kalksteen waarop enkele namen staan
gebeiteld. De steen is mogelijk afkomstig van het grafmonu-
ment van hertog Willem van Gulik. De namen onderaan de
zijkanten zijn waarschijnlijk van latere datum.

De inbeslagname op 31 mei 1580 betrof het klooster én de
inboedel. Van die inboedel is (uiteraard) na zoveel eeuwen niet
veel meer te achterhalen. Toch zijn er in bibliotheken en ar-
chieven in Nederland en daarbuiten boeken, oorkonden, char-
ters (overeenkomsten aangaande verleende of erkende rechten
of vrijheden) en handschriften gevonden, die toebehoord heb-
ben aan de kartuize in Monnik(en)huizen. De bewoners van
het Hof van Middachten hebben waarschijnlijk een vermoe-
den gehad van de op handen zijnde confiscatie. Daarom wer-
den uit voorzorg een deel van het boekenbezit en ook de
archivalia in veiligheid gebracht. Bekend is het verhaal van de
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laatste prior, Andries Loodt, die een aantal koffers gevuld met
boeken en archiefstukken per boot naar de kartuize Sankt
Beatusberg in Koblenz verstuurde. Of hijzelf de vracht heeft
begeleid, is niet zeker. Wel weten wij, dat de prior van
Monnik( en)huizen in die kartuize te gast is geweest en later
met de archiefstukken, waaronder de stichtingsakten, naar de
kartuize St. Barbara bij Keulen is vertrokken, waar hij in 1592
overleed. De boeken arriveerden er vele jaren later. Op 5 Mei
1607 betaalde het Keulse convent 3 florijnen "ratione librorum
Confluentia Coloniam vectorum domus Arnemiensis", vanwege
het vervoer van boeken van Monnikhuizen van Koblenz naar
Keulen. Joannes Comotius, een kartuizer convers (leken-
broeder), bevestigde in een brief van 1608 de aanwezigheid
van die boeken in St. Barbara. Ook maakt hij melding van het
archief, dat prior Loodt daarheen bracht. In de kartuize van
Keulen schreef hij aan zijn prior, zijn "brieven en registers
ende ander goet" van Monnik(en)huizen te vinden en hij voegt
eraan toe: "veel boeeken sijn hier en ghindeer bij verscheijden
personen te vergaderen waer toe ick genomen heb tot behullep
h. Dieriek van campen". De laatste vermelding is interessant.
Die maakt duidelijk, dat boeken van Monnik(en)huizen niet
alleen in Keulen zijn terechtgekomen maar ook op andere plaat-
sen in veiligheid zijn gebracht.

De Gelderse bestuurders waren niet bepaald gelukkig met de
gang van zaken. Door het ontbreken van het kloosterarchief
konden zij niet nagaan welke bezittingen de kartuize precies
had gehad. In 1606 waren gedeputeerden van het kwartier van
de Veluwe, belast met het beheer van de in beslag genomen
goederen, al naar de archiefstukken op zoek geweest. In 1617
werd een hernieuwd onderzoek ingesteld, omdat er een ge-
schil was over enkele molens bij Apeldoorn, die eigendom van
de monniken waren geweest. De heren reisden naar Keulen
om inzage in het archief van Monnik(en)huizen te krijgen. De
procurator, dit is de beheerder van de materiële zaken in de
kartuize, liet echter weten dat hij nergens van wist en dat het
gezochte archief niet in de kartuize aanwezig was. Vertelde de
procurator de waarheid? Waarschijnlijk wel! Het is heel goed
mogelijk, dat broeder Joannes Comotius, die in opdracht van
zijn prior op zoek was naar boeken uit de librije van
Monnik(en)huizen, het archief mocht meenemen naar zijn
kartuize in de Zuidelijke Nederlanden.
Als gevolg van de christelijk-liberale staatspolitiek van keizer

Joseph TI werden in l781 alle contemplatieve kloosters in de
Habsburgse erflanden opgeheven, waaronder de kartuizer-
kloosters in de Zuidelijke Nederlanden. De inboedel werd ver-
kocht om gelden vrij te maken voor onderwijs, ziekenverpleging
of wetenschap. Wat geen waarde had, zoals oude oorkonden,
kwam in bisschoppelijke archieven of elders terecht.

Archiefonderzoek

De geschetste gang van zaken leidde recentelijk tot nieuw
archiefonderzoek, nu in België. In 1984 werden in het
Aartsbisschoppelijk archief te Mechelen meer dan 100 char-
ters van de kartuize Domus Sanctae Mariae ontdekt, een kleine
boekenlijst en een perkamenten rol met de "Rechten van het
Arnhemer bosche". Uit het kathedrale archief te Antwerpen
kwamen een tiental charters te voorschijn over verwerving van
een huis in Arnhem en goederenbezit. Ook in het bisschoppe-
lijke archief te Den Bosch bleken een aantal charters van
Monnik(en)huizen aanwezig. Bij elkaar gaat het om zo'n 140
oorkonden. De ontdekking rechtvaardigt de veronderstelling,
dat wij nu een deel van het archief van de Arnhemse kartuize
hebben teruggevonden.

Niet alleen archiefmateriaal brengt de geschiedenis van
Monnik(en)huizen dichterbij, ook boeken die eens de schap-
pen van de librije vulden en na veel speurwerk zijn opgespoord,
herinneren ons aan de kartuize van weleer. In de Bibliothèque
Mazarine te Parijs heeft men zeven handschriften van
Monnik(en)huizen gevonden met werken van Augustinus en
Ambrosius, die door de kartuizers zijn gekopieerd. In het Rijks-
archief van Antwerpen werd in 1953 een cijnsboek uit 1534
ontdekt, opgesteld door prior Johan Arnoldsz: "Inventarius
census quem habet domus monachorum in nova palude", een
boek met inkomsten uit het landgoed Nijbroek op de Veluwe.

De Bibliotheek Arnhem bezit vier, mogelijk zelfs zes boeken
uit de kartuize, die in kluizen zijn opgeborgen. Het zijn
incunabelen, boeken die vóór 1500 zijn gedrukt. "Institutiones"
is een dergelijke uitgave. Het werk werd door Franciscus
Accursius van aantekeningen (glossa) voorzien en in 1486 te

. Neurenberg gedrukt. Het bevindt zich in kluis 179. Voorin op
de eerste bladzijde (folio al recto) staat met sierlijke hand ge-
schreven:
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"Liber fratrum Cartusiensium in monichusen iuxta Arnhem in gelria ",
boek van de kartuizerbroeders in Monnikhuizen bij Arnhem in Gelderland.

De incunabel is ongetwijfeld een van de meer kostbare boe-
ken van de kloosterbibliotheek geweest. De "Institutiones" vor-
men het eerste deel van het "Corpusiuris civilis", het staats-
wetboek waarin de Oost-Romeinse keizer Justinianus (527-
565) omstreeks 534 het hele Romeinse recht liet samenvatten.

Bladzijde uit Institutiones. De tekst rond het centrale
gedeelte is van de hand van Franciscus Accursius.

Een andere incunabel in de Arnhemse bibliotheek, eveneens
van juridische aard, bevat de "Decretalen" (pauselijke beslis-
singen en besluiten) van Gregorius IX (1227-1241). Het werk
werd in 1494 gedrukt en van aantekeningen voorzien door
Bemardus Parmensus. De sierlijke vormgeving van de initia-
len is van Hieronymus Clarius. De oudste incunabel dateert
uit 1483: "Meditationes vitae Christi" van Ludophus de
Saxonia, een kartuizer monnik.

Tot slot nog iets over het lakzegel van de kartuize. Het oudste
tot nu toe bekende conventszegel van Monnik(en)huizen da-
teert uit 1411. Het heeft een spits ovale vorm en stelt Maria
met het kind Jezus op de arm voor. Op de voorgrond knielt een
kartuizer. Het zegel is een symbool van de stille vroomheid
die meer dan twee eeuwen de kartuize Domus Sanctae Mariae
heeft gekenmerkt. Dezelfde kartuize, die eens "onder de kloos-
ters des lands in groot aanzien stond" maar in de tweede helft
van de 16e eeuw ten gronde ging.

Frits Tesser
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WANDELEN OP RaZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN !XX

Hoewel er vele mogelijkhe-
den bestonden om vanuit
Velp naar de heide te gaan
was de voornaamste toe-
gangsweg toch wel de brede
laan die, vanaf de Dennen-
weg/Kluizenaars weg links,
om de terreinen van het
waterleidingbedrijf heen
omhoog gaat. Die weg sluit
perfect aan bij de Biesdelse-
laan, welk ensemble eens
een schaapsdrift was. Deze
ging op het omschreven
punt, vlak bij een aldaar
staande stenen grenspaal,
over in het gemeenschappe-
lijke veld van de Geërfden
van Rosendael en Velp.

Jolle Baltjes

In de vorige aflevering hebben we de aandacht gevraagd voor de ver-
schillen die zich begonnen af te tekenen in de wijze waarop de
Rosendaelse geërfden enerzijds en die van Velp anderzijds gebruik
maakten van hun woeste gronden. Daarbij kon worden opgemerkt dat
Rosendael overging van meer bos en minder heide. We gaan nu verder
met op deze verschillen te attenderen door te gaan "wandelen" langs
verschillende in het gebied aanwezige wegen en daarbij te proberen
de vroegere toestanden te reconstrueren.

Wageningse hek op Rozendaal. Dit hek staat aan de Schelmseweg en vormt een deel
van de omsluiting van park en landgoed Rosendael. Op weg naar Wageningen. waar
zij ook bezittingen hadden verlieten de Rosendaelse edelen hier hun woongebied.

Vrijwel rechtuit lopend en
vervolgens iets rechts aan-
houdend, (12) (zie voor de
nummers de kaart in de vo-
rige aflevering) sloot hij, op
ongeveer 500 meter ten zui-
den van de plaats waar thans
de brandtoren staat, aan op
de al eerder genoemde weg
(11), die vanaf Rheden rond
de Zijpenberg liep en van-
daar over Rozendaais gebied
en vervolgens over de
Rhedense en Worthrhedense
hei naar de Imbosch en Eer-
beek.

Van Rozendaal naar
de Imboschen Eerbeek

De Kluizenaarsweg is van veel latere datum. Wel liep er een
weg of pad tussen de beide - nu nog bestaande - boerderijen
door. Het was het begin van de latere Kluizenaarsweg, doch
dit begin boog om de linkse boerderij heen, ongeveer of juist
op de plaats van de huidige toegang naar de zandafgraving
(Kluiskamp) om vervolgens aan te sluiten op de zo juist ge-
noemde schaapsdrift. Die schaapsdrift had ook interlokale be-
tekenis.

Het Rozendaalse Kerk- en
Schoolpad (13) werd pas in 1870 aangelegd en is dus van be-
trekkelijk jonge datum. Wie vóór het bestaan daarvan vanaf
Rozendaal naar de Imbosch of naar het verder gelegen Eer-
beek moest, koos de Boerse Allee langs de boerderij op Rozen-
daal. Omstreeks 1830 had hij of zij toen ter linkerzijde uit-
zicht op bouwland en aan de rechterzijde akkerbos of hak-
hout. Voor het gekozen doel moest de (toen) eerste afslag naar
links worden gegaan.
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Daar bleef het linker uitzicht uiteraard ongewijzigd. Rechts
bevond zich een strook akkerbos met daarachter opgaand bos:
de huidige begraafplaats. De weg liep vervolgens rechtsaf, langs
de reeds besproken "laan achter de begraafplaats" die toen nog
geen laan was. Rechts daarvan, tussen de weg en het bos, een
strook heide, en links een perceel dennen. Ook de schaapskooi
ontbrak niet op dit tafereel, want waar we pas rechtsaf gingen
vonden we die kooi links. Toch een wat tegenvallend land-
schap? Na de kruising met de Terletseweg (2) liep de weg (9)
temidden van een ongeveer 40 ha groot heideveld.
Merkwaardigerwijs werden de passanten hier belommerd door
"opgaande bomen" in laanformatie. Weliswaar Klasse 3, maar
wat wil je? Deze weg liep niet op de plaats van het huidige
fietspad maar ging schuin door het links daarvan liggende bos-
perceel, vrijwel recht toe recht aan naar waar thans de ver-
harde weg bij een parkeerplaats eindigt. De laan liep niet door
tot de huidige parkeerplaats, maar hield op bij de Berkallee
(14). In het bosperceel, begrensd door Terletseweg en het hui-
dige fietspad, waren kort geleden nog restanten van deze weg
terug te vinden.

Tegenover de parkeerplaats loopt de voortzetting van deze weg
(10) in de vorm van een brede, wat verloederde, zandweg, dwars
door het dal tussen de beide stuwwallen en nog goed herken-
baar tussen de heidevelden. Na de bestijging van de Oostelijke
Veluwe-stuwwal in schuinse richting, kruiste hij de Konings-
weg op dezelfde plaats waar nu ook het Kerk- en Schoolpad
gaat en liep vervolgens, nu niet meer herkenbaar, aan de west-
zijde daarvan, eveneens naar de Groene Vlek aan de Eer-
beekseweg. Onze weg was ook bekend als Loenenseweg (in
omgekeerde richting als Velperweg). Via de Eerbeekseweg werd
Eerbeek bereikt, daarbij in het centrum van de Imbosch de
beide an~ere reeds gecombineerde wegen opnemend.
Wanneer we nog even een blik werpen op deze wegen dan
merken we op dat het tracé van elk nog goed valt te recon-
strueren. Dit zal niet lang meer het geval zijn, want het vele
bezoek dat de bestemming als uitlaatgebied voor honden met
zich mee brengt gaat de draagkracht van het heideveld in alle
opzichten ver te boven.

De Berkallee
De Berkallee (14): raadselachtig verschijnsel. Omstreeks 1720
tekent Elshof hem al op de kaart van Rozendaal, vanaf de
Boersche Allee, even ten oosten van de kruising van de tegen-
woordige Kluizenaarsweg met de Beekhuizenseweg, tot aan
Terlet. Zo ongeveer het langste element van de gehele kaart.
Wanneer in 1817 de opmetingen ten behoeve van het kadaster
worden gedaan is het deel vanaf Terlet tot de Koningsweg reeds
verdwenen. Wie legde hem aan en wat was zijn functie? Als
weg wordt hij nergens beschreven, de rol van terreinscheiding
wordt hem pas later toegewezen als hij al tenminste ongeveer
150 jaar heeft bestaan.

Terreinen rond Rosendael
Over de wijze waarop het gebied rond Rozendaal zich presen-
teerde heeft Van Oosten Slingeland in Ambt en Heerlijkheid
nummer 115 uitvoerig gerapporteerd. Wanneer we even het
park buiten beschouwing laten dan vinden we vooral dennen-
aanplant en hakhout, beide houtsoorten met een korte omloop-
tijd, maar omstreeks 1830 ongetwijfeld te kenmerken met eer-
ste aanplant. Heide komt dan op Rozendaal nog slechts in een
smalle strook aan de westzijde voor. Bierens de Haan beschrijft
in zijn boek "Rosendael, groen Hemelt jen op Aerd" uitvoerig
het park met zijn vele vermakelijkheden. Daarbij vermeldt hij
ook de ton op de Tonberg. Aan de hand van zijn gegevens, die
hij traceert met behulp van een belastingaangifte uit 1806 meldt
hij: "Gezeten in een, alleen aan ééne zijde geopend koepeltje,
dat in den vorm van eene ton gemaakt is en zeer gemakkelijk
op een spil kan rondgedraaid worden, geniet men er een uit-
zicht van verbazende uitgestrektheid, over al de bosschen en
tuinen en velden, van Rozendaal niet alleen, maar van de
gansche landstreek, ja ook over een groot gedeelte van de
vlakke Betuwe."

De beschrijving toont, dat het vermaak met de ton temidden
van een "kreupelbosch" in letterlijke zin een laag bij de grondse
bezigheid moet zijn geweest. Het uitzicht op de Betuwe is dan
alleen mogelijk geweest als er geen of een nog zeer jonge bos-
aanplant aanwezig was. Omstreeks 1830 vinden we die ton
daar nog, dan temidden van uit hakhout bestaand bos. Thans
zou het bestaan van die ton een vrij "uitzichtloze" aangele-
genheid zijn.
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Deelenseweg, vroegere weg van Rozendaal naar Deelen. Foto genomen in
zuidelijke richting, ongeveer 200 meter ten noorden van het Wageningsehek.

Weg naar Deelen
We doen hier en daar een greep en we vinden dan aan de noord-
kant van de huidige Kerklaan een laan het bos in gaan. Dit is
de Deelenseweg (5). Destijds had het eerste gedeelte al het
karakter van een laan, met links "terreinen van vermaak" en
rechts opgaand bos. Dus al een echt parkkarakter. Na onge-
veer 300 meter die laan te zijn opgegaan zouden we links in
het bos een ijskelder hebben gevonden. Die nu is verdwenen.

Net als nu eindigde de laan waar het park in het bosgebied
over gaat. Als we nu de Deelenseweg kiezen gaan we die in
via het metalen hekje naast het Wageningsehek. Vandaar liep
die weg eerst door een dennenbos en vervolgens zouden we
aan de rechterkant een perceel akkerland hebben gevonden.
Hier heersten blijkbaar bijzondere activiteiten, want achter het
dennenbosje aan de linkerkant was een schaapskooi, terwijl
het gehele perceel met een wildwal was omringd. Tegenwoor-
dig markeert een kruisende laan de plaats waar het perceel
akkerland overging in hakhout. In aanmerking genomen dat
de teelt van hakhout, zowel wat de toepassing van het materi-
aal als zijn functie voor de snelle bosverjonging betreft, zijn
betekenis heeft verloren, is dit terrein nu nog wel als zodanig
te herkennen.
Vervolgens kwam aan de rechterzijde een pad op onze weg
uit, dat nu een laan is. Verder net als nu: de stuifzone met
destijds aan weerszijden dennenbossen tot aan de Plagdel. Daar
ging de weg verder, recht van lijf en leden, rechts dennen-
bossen, links heide, tot aan de Eerbeekse Allee (3), waar hij
het toen door Rosendael gedomineerde gedeelte verliet.

In 1845 berichtte de toenmalige rentmeester van Rosendael,
Geurt Kets, aan zijn superieuren dat hij "alle arbeiders druk
aan het poten had" en dat "de nieuwe laan naar Deelen bijna
geheel bepoot was." Deze mededeling slaat dus op onze weg
en geeft ons informatie over reeds eerder geconstateerde fei-
ten. Dat ging over het abrupt eindigen van deze laan - onder-
deel van de Deelenseweg - tussen de Plagdel en de Eerbeekse
Allee.
Een ander onderdeel van die weg kennen we nu nog als laan,
wel aangeduid met Deelense Hooiweg, tussen de vroegere
Apeldoornseweg en Deelen.Voor de ontwikkelingen die zich
aldaar voltrokken gaan we te biecht bij Ds. Craandijk, die be-
kend staat van zijn wandelingen over de Veluwe in het laatste
kwartaal van de negentiende eeuw.

In 1882 was hij op Rozendaal en logeerde bij Kraijesteijn. Hij
had zijn oren laten hangen naar de enthousiaste verhalen van
zijn hospes over het opgraven van urnen nabij Deelen. Een
reisje daarheen was spoedig gearrangeerd en "Het was een
heerlijke lentemorgen toen wij het hooggelegen hotel verlie-
ten." Behalve de gastheer "zijn van Rozendaal tegenwoordig
de predikant van Westrheene en de heer N. Steygerwald, uit
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Velp de gepensioneerde generaal der artillerie, de Villeneuve
en uit Arnhem Mr. lW.Staats Evers, lid der Provinciale Staten
en directeur van het Stedelijk Museum." Uit alles blijkt een
degelijke voorbereiding want "Dr. Pleyte, burgemeester Nairac
van Barneveld, de provinciale archivaris van Riemsdijk en de
schilder Apol zijn tot hun en ons leedwezen verhinderd."
De rit gaat "langs den Schelmsehenweg eerst over Rozen-
daalsch gebied, dan achter de bosschen van Angerenstein en

ken en berken in een goed uur naar Delen. Wild en woest is het
landschap alles wildernis." Men passeerde "een eigenaardige
breede uitholling in den grond. Het schijnt wel de droge bed-
ding van een voormaligen rivierarm." (Wij maakten in onze
serie reeds eerder melding van deze in de ijstijd door afstroming
van smeltwater uitgeslepen slenk.) Nog een eindje verder en
"eindelijk welft zich het frissche groen ener beukenlaan over
ons pad."

Dit was vroeger een kruispunt van wegen. De weg die
in het midden van boven komt is de Deelenseweg. Hij
komt hier via de Plagde I van Rozendaal. In de vegetatie
van de heide is nog duidelijk te zien dat hij hier vroeger
recht uit liep. Van rechts kwam een weg vanuit de rich-
ting Schaarsbergen en ging naar links - nu verdwenen -
naar de Renbaan.

langs de hooge boomengroepen van Valkenhuizen, waar wij
op den Apeldoornsehen straatweg uitkomen. Wij slaan den hoek
om langs de welbekende uitspanning die eertijds een
vereenigingspunt der valkeniers moet zijn geweest." (in de-
cember 1893 afgebrand). Het gezelschap kruist de Konings-
weg en in het zicht van de Terletse heuvels "verlaat een zandig
spoor ter linker zijde den straatweg."

Uit de routebeschrijving moeten wij concluderen dat het ge-
deelte van de Deelenseweg tussen Rozendaal en de Apel-
doornseweg toen al niet meer in gebruik was voor het normale
verkeer. Het gemak van de verharde (Apeldoornse) weg com-
penseerde ruimschoots de wat langere rij afstand.
"Het zandig spoor", dat wij thans kennen als Deelense Hooi-
weg, leidde "dwars door de heide, hier en daar tusschen beu-

Wij willen uiteraard graag weten waar die beukenlaan precies
begon. Craandijk vermelde dat niet, maar het is wel duidelijk.
Het is de plaats op de voormalige grenslijn tussen Arnhem en
Ede, voordat de grenscorrectie van 1953 werd doorgevoerd.
De gronden ten oosten van die lijn behoorden tot de gemeente
Arnhem en ten westen tot de gemeente Ede. Daar waren ze
particulier eigendom van de familie Torck en later Van Pal-
landt en aangenomen mag worden dat het mede de aanplant
van deze bomen betrof waar Geurt Kets in 1845 over rappor-
teerde. Deze conclusie vindt grond in de vermelding van
Craandijk dat hier de eerste urnen tevoorschijn kwamen bij
graafwerkzaamheden ten behoeve van de toen al "jaren gele-
den" aanplant van die bomen.
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We weten dus nu dat een deel van de in 1832 nog niet aanwe-
zige beplanting dateert van omstreeks 1845. Vanaf de Plagdel
tot de Eerbeekse Allee met beuken, vanaf de grenslijn Arnhem!
Ede tot Deelen eveneens met beuken, allebei nu nog gedeelte-
lijk aanwezig en voor een ander deel vervangen door jonge
aanplant. Het toenmalige Arnhemse gedeelte van de huidige
laan moet minstens veertig of vijftig jaar jonger zijn.
En het terrein tussen de noordwest zijde van de Eerbeekse Al-

dat dus binnen de begrenzing van de Rosendaelse terreinen
lag.Ten noorden van de Plagdel kruiste deze tamelijk rechte
westwaarts lopende weg (5) de Deelenseweg en liep langs de
zuidzijde van het huisperceel van Boschhuizen. Hij kruiste de
Apeldoornseweg en liep over de Koningsheide, op het Arn-
hemse territoir. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt, dat
ook vanuit de richting Schaarsbergen belangstelling voor de
renbaan bestond.

lee (3) en de Ringallee (4) was toen weliswaar al eigendom
van Rosendael, maar er bestonden rechten op van de geërfden
van Velp, die ongetwijfeld beplanting in de weg hebben ge-
staan.

Renbaan
Niet alle vermakelijkheden waren gegroepeerd rondom het
kasteel. Dat bewijst de baan voor windhondenrennen (6) tus-
sen de Terletseweg (2), de Berkallee (14) en de Eerbeekseallee
(3). De toegang bevond zich, gaande in noordelijke richting,
rechts van de Terletseweg, een paar honderd meter voor deze
de Eerbeekse Allee kruiste. Hoewel sterk overgroeid is die in-
gang nu nog terug te vinden, echter geblokkeerd door een
toegangsverbod. Die toegangsweg kruiste dus de Terletseweg
en vond zijn verlengde in het tegenover liggende bosperceel,

Van links naar het midden een deel van de
Deelenseweg, komend via de Plagden van Rozendaal.
Dat hij vroeger recht door liep is in de heide nog duide-
lijk ter zien. De om de hoek verdwijnende weg gaat in
de richting Schaarsbergen, maar is door de aanleg van
de ASO onderbroken Op dit punt liep hij vroeger naar
rechts, naar de Renbaan, aan de plaatselijke heide-
vegetatie nog vaag herkenbaar.

Het deel van die weg tussen de Terletse- en de Deelenseweg
bestaat nu niet meer. Het is slechts in een afwijking in de ve-
getatie nog in het terrein terug te vinden. Datzelfde geldt voor
het stuk van de Deelenseweg, gelegen ten noorden van het
kruispunt met de vroegere weg naar de renbaan, tot de
Apeldoornseweg. Ook dit gedeelte is nu nog herkenbaar aan
een afwijking in de vegetatie. (We hebben de niet meer be-
staande doch vaak nog wel herkenbare weggedeelten aange-
geven met een onderbroken lijn.)

Uiteraard heeft de aanleg van de ASO een definitieve onder-
breking van deze beide wegen bewerkstelligd. Het korte stukje
van de weg naar de renbaan, dat nu is komen te liggen tussen
deA50 en de Apeldoornseweg heeft een heel belangrijke functie
gekregen.
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Het is ingericht als ontsnappings- en noodroute voor het poli-
tie-, brandweer- en ambulanceverkeer van de ASO naar het
loc ale wegennet.
Wij hebben reden om aan te nemen dat de renbaan pas na
1860 is ontstaan en dat hij na het verstrijken van het eerste
kwart van de twintigste eeuw snel aan belangstelling heeft ver-
loren.

Ook dat is Terletseweg
Wij zijn deze aflevering begon-
nen aan de zuidzijde van het
geërfden gebied, we zullen ook
aan die zijde eindigen.
Voor de oriëntatie hebben we
veel gebruik gemaakt van de Ter-
letseweg. Waar niet iedereen zich
van bewust zal zijn is dat deze
weg niet begint of eindigt bij de
aansluiting aan de Beek-
huizenseweg, maar daar over
heen gaat en zijn voortzetting
vindt in het pad tegenover die
aansluiting. Ook dat is Terletse-
weg en ook daar vertellen de spo-
ren in het landschap verhalen uit
het verleden van langs trekkende
schaapskudden, van het verkeer
tussen Razendaal en het noord-
oostelijke deel van Velp en van
verder af gelegen oorden, van on-
enigheid en zorg voor het land-
schap en nog heel veel andere
dingen.

We beginnen dus op de plaats
waar de Terletseweg de Beek-
huizenseweg kruist en zich aan
de overzijde daarvan voort zet.
Al spoedig neemt dit pad een
bocht in westelijke richting. In
die bocht sluit, een rechtuit
gaand, pad aan dat loopt tegen
en langs de rand van de zand-

afgraving. Het is een deel van de eerder besproken schaaps-
drift uit de Stalen Enk. Wij volgen de weg door de bocht en
komen dan weer aan de Beekhuizenseweg. Dit ook is het punt
waar wij aan het einde van onze vorige aflevering terechtkwa-
men, toen wij de Terletseweg verlieten om een door het bos
lopende wildwal te volgen.

Deze grenspaal in het heideveld ten zuiden van de Deelense Hooiweg
geeft al 250 jaar de plaats aan waar vóór 1953de grens lag tussen
Arnhem en Ede.
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Als we daar omstreeks 1830 had-
den gelopen zouden we tot dit
punt omringd zijn geweest door
heide, met rechts op de achter-
grond en voor ons uit de
Rosendaelse bossen. Nu neemt
daar, zoals toen ook al, de Ter-
letseweg een zuidwaartse rich-
ting aan met bos aan de rechter-
zijde. Tot waar een laan uit de
richting Rozendaal aansluit vin-
den we ook nu nog het laatste
deel van de eerder omschreven
wildwal.
Wanneer we deze laan een paar
tientallen meters voorbij zijn,
zien we aan onze rechterzijde
weer een pad of paadje richting
Razendaal lopen. Dit paadje
maakte vroeger deel uit van de
weg van Rozendaal naar de
Pinkenberg en ook -langs de hui-
dige Pinkenbergseweg - naar ver-
der oostwaarts gelegen gebieden.
Verder gaand vinden we thans de
Terletseweg, naast de later aan-
gelegde sportvelden (vroeger
heide) en even later naast de
Kleiberglaan, aldaar opgenomen
in een van de Koningsberg af ko-
mende laan, uitmonden op de
Ringallee.



Kerkwegen
Deze situatie is niet altijd zo geweest. Op enige afstand voor
de Ringallee maakt onze weg namelijk een knik. Zou hij recht
uit lopen dan zou hij aansluiten aan het pad ter linkerzijde van
de Rozendaalsebeek. Dat pad sloot vroeger aan op de Ring-
allee en bood oversteek naar de huidige Bosweg. Wij herinne-
ren ons nog dit pad. Omstreeks 1960 is dat aan het openbaar
verkeer onttrokken en geïntegreerd in het oostelijk daarvan
gelegen terrein. Kort daarna werd daar een villa gebouwd.

Een kaart uit 1724 verteIt ons dat daar
toen inderdaad de oversteek was. Er staat
op die plaats bijgeschreven "Rozen-
daalsche Kerkweg" . Daaruit blijkt dat de
Kerkweg (naar de Oude Jan) van Rozen-
daal langs het pad aan de oostzijde van
de beek moet hebben gelopen.
We hebben twijfel over het karakter van
de Terletseweg: een weg die associaties
oproept met de behoefte aan een verbin-
ding met Rozendaal. Maar waarom liep
hij er dan met een bocht omheen om zijn
einde te vinden als zijweg van een kerk-
weg? Weliswaar vertelt Kerkkamp dat
Terlet vóór 1816 kerkelijk tot Otterlo
hoorde, maar wij zien in die Terletseweg
toch een kerkweg.

Achter de struiken loopt van rechts naar links (oost-west) de
Deelense Hooiweg. Craandijk kwam in 1882 van rechts en reed
vanaf dit punt een belommerde laan in. Deze was omstreeks J 845
geplant. Waar zich nu de hoge bomen aandienen was het toen
nog kaal. Deze bomen zijn dus na die tijd geplant. De bomen
welke Craandijk beschreef zijn nu verdwenen en vervangen door,
achter het overvloedig struweel nog niet zichtbare jonge exem-
plaren. Alle foto 's zijn van de auteur.

Een tamelijk brede strook grond langs de Ringallee, tussen de
huidige Dennenweg en het pad, dat wij boven beschreven aIs
de Rosendaelse Kerkweg behoorde niet tot de geërfdengronden.
Op een kaart van 1723 is deze hoek gemerkt met de naam
"Van Spaen". Kerkkamp vertelt ons dat dit stuk "met hout-
gewassen en akkermaalsheggen" in 1781 door Rosendael werd
gekocht van Biljoen voor f 1.115. Een behoorlijke prijsstij-
ging sinds de aankoop van de Vossenberg!
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BESTUURSmededelingen
Jaarvergadering

Het bestuur vestigt graag uw aandacht op de komende
jaarvergadering, die 23 maart a.s. zal plaatsvinden in
Theothorne te Dieren, aanvang 21.30 uur.
De vergadering zal worden voorafgegaan door een dia-
presentatie van de heer T. Tegelaar, aanvang 19.30 uur.

Lezingen en excursies

Op 15 januari heeft de heer Berends een lezing gehouden
over het kasteel De Slangenburg. De lezing was zeer infor-
matief en goed bezocht.
In aansluiting op deze lezing heeft onze winterexcursie ook
plaatsgevonden in de Slangenburg. De belangstelling voor de
eerste excursie bleek veel groter dan het aantal personen dat
meekon; reden waarom op 19 februari een tweede excursie
plaatsvond die zich ook in een grote belangstelling kon ver-
heugen. Wij kunnen hier dus met veel genoegen op terug-
zien.

Wij kondigen nu reeds een lezing aan door de heer AJ.G.
Hogendoorn, die zal gaan over de bastaarden van Nassau,
vooral de bastaarden van Maurits en Frederik Hendrik en
hun nakomelingen.
Als koningin Wilhelmina in het begin van deze eeuw zou
zijn overleden zonder nakomelingen, zou het heel goed mo-
gelijk zijn geweest dat een nakomeling van Maurits op de
Nederlandse troon was gekomen. De lezing staat gepland
voor het najaar; nadere bekendmaking volgt.

Op woensdag 8 maart verzorgt dr. D. Otten aan de hand van
dia's voor de Oudheidkundige Vereniging "De Marke" in
"De Korenmolen", Kanaalweg 3 te Eerbeek, een lezing met
als onderwerp "Oude namen in het landschap van de Noord-
Veluwe". Aanvang 20.00 uur.
Vanaf ongeveer de 7e eeuw ontstonden na de volksverhui-
zing geleidelijk weer vaste nederzettingen op de Veluwe, die
deels archeologisch zijn teruggevonden, maar waarvoor de
plaats- en veldnamen die nu nog bestaan of in oude schrifte-

lijke bronnen zijn teruggevonden, nog interessante aanwij-
zingen kunnen geven. Ook boerderij namen en soms familie-
namen passeren de revue.

Op vrijdag 31 maart wordt door Prodesse Conamur in "De
Watermolen", Zijpendaalseweg 24a Arnhem, een "Terugblik
op het Arnhem van 1920-1960" georganiseerd. Aan de hand
van enkele films wordt een reis door de tijd gemaakt. Aan-
vang 20.00 uur.

Lezingencyclus Geschiedenis van de Europese tuinkunst

Met ingang van 13 maart zullen de dialezingen niet meer
worden gehouden in de Résidence, maar in de Tuinzaal van
de kerk in Rozendaal. De (aangepaste) toegangsprijs is
f 10,00. Het (gewijzigde) programma tot aan de vakantie ziet
er als volgt uit:

13 maart
27 maart
10 april
8 mei

22 mei

Italiaanse Renaissance, algemeen
Italiaanse Renaissance, grote voorbeelden
Franse Renaissance, oudste ontwikkeling
Franse Renaissance, grote voorbeelden
Nederlands- Vlaamse Renaissance

Nadere informatie: tel. 026-3882887.

RECTIFICATIE

De redactiecommissie. van Ambt en Heerlijkheid betreurt
het dat in de boekbespreking van het boek Van Logement tot
Residence in nummer 126 een paar onjuistheden staan ver-
meld en wil dit graag bij deze rechtzetten.

1. Er is van dit boek geen nieuwe druk in voorbereiding.
2. De intekenprijs gold tot aan de verschijningsdatum van

het boek.
3. De }Ste oplage is nagenoeg uitverkocht. Boekhandel

Jansen & De Feijter heeft nog een klein aantal boeken
in voorraad.

Heeft U interesse? Haast U dan !

Namens de redactiecommissie: J. de Bruijn
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Een aardappelmoutwijnbranderij
in Dieren tussen 1841-1844

R.H.C. van Maanen

Inleiding
Tussen de jaren dertig en vijftig versche-
nen enkele tientallen van dit soort bedrij-
ven in Nederland, die profiteerden van de
hoge graanprijzen en de stimulering door
de rijksoverheid van de aardappelteelt.
Nadat de graanprijzen daalden en de
aardappeloogsten door de aardappelziekte
mislukten, verdrong de graanjenever de
aardappeljenever weer op de markt en na
de jaren vijftig waren de meeste
aardappeljeneverbranderijen, uitgezonderd
in Groningen, verdwenen. De aardappel-
moutwijn werd onder meer gebruikt voor
de productie van azijn, jenever en likeuren
en industriële alcohol.

Bronnen
Wie zich bezighoudt met onderzoek naar de geschiedenis van
bedrijven zal in eerste instantie op zoek gaan naar bedrijfs-
archieven aangevuld met gegevens uit gemeente- enJof pro-
vinciale overheidsarchieven. Aan een belastingarchief zal niet
zo gauw gedacht worden. Voor bedrijven die op een of andere
wijze accijnsplichtig waren, loont het laatste toch de moeite.
In het archief van de dienst in- en uitvoerrechten en accijnzen
van het ministerie van financiën bevinden zich vele stukken
die een interessant licht kunnen werpen op bedrijven het ge-
hele land door. Tijdens mijn onderzoek heb ik gegevens aan-

Ingemetselde distilleerketels zoals deze ook in Dieren hebben gestaan

getroffen betreffende twee Dierense bedrijven.' Aan de hand
van gemeentelijke, provinciale en notariële archieven is ge-
tracht wat meer achtergrondinformatie te geven zonder op vol-
ledigheid te kunnen borgen.

Accijnswet- en andere regelgeving
Ook in de 1ge eeuw bestond een overvloed aan wet- en andere
regelgeving waarmee ondernemers te kampen kregen. Naast
provinciale en plaatselijke verordeningen e.d. moest met name
rekening worden gehouden met de bepalingen van de wet van
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26-8-1822 op het binnenlands gedistilleerd. Deze wet gaf een
scala van bepalingen waaraan branderijen zich moesten hou-
den, zij het in het kader van accijnsbetaling. De branderijen
waren hiertoe in zes klassen ingedeeld, branderijen Se klasse
gebruikten naast granen ook 'vruchten' e.d. als grondstoffen
en beschikten over een of meer beslagbakken, elk van min-
stens zes vaten (600 liter) inhoud en een of meer ruwketels
van minimaal 75 kannen (75 liter) inhoud. Deze ruwketels
moesten binnen de muren van de branderij binnen een eigen
metselwerk opgesteld zijn. Koninklijke besluiten gaven later
nadere bepalingen voor de aardappelbranderijen.

Abonnement
Wanneer door de dienst accijnzen toestemming werd verleend
tot het oprichten en in bedrijfstellen van een branderij, werd
een overeenkomst afgesloten voor de betaling van de accijns.
Overigens moest voordat deze procedure in werking werd ge-
steld, eerst de hinderwetprocedure met goed gevolg zijn afge-
handeld. En dit kon nogal eens wat voeten in de aarde hebben.
De met de belasting te sluiten overeenkomst werd aangeduid
als abonnement en bestond uit een (langlopende) rekening
waarop af- en bijschrijving van de verschuldigde accijns plaats-
vond. De branders dienden hierbij een borg te stellen die ga-
randeerde dat de rekening bij een eventueel faillissement of
een andere noodsituatie inderdaad aangezuiverd werd. In het
abonnement werd onder meer vastgelegd over welke ketels en
dergelijke de branderij beschikte, de te behalen trek en de
bedrijfstijden. De trek was bepaald aan de hand van
proefstokingen, waarin per aanwezige ketel gedurende een aan-
tal dagen werd gestookt om de opbrengst te achterhalen. Ver-
volgens werd bepaald wat de gemiddeld te verwachten op-
brengst was, afgezet tegen een bepaalde tijd en gebruikte hoe-
veelheid beslag. In de wetgeving was er rekening mee gehou-
den dat de productie mede afhankelijk was van het jaargetijde.
Er werden drie tijdvakken onderscheiden, te weten het eerste
van 1 oktober-31 maart, het tweede van 1 april-IS mei en 16
augustus-30 september en het derde van 16 mei tot en met 15
augustus. Hierbij was de trek in het eerste tijdvak het hoogst,
in het derde tijdvak het laagst. De branders dienden steeds
aangifte te doen wanneer zij gingen stoken en wat de opbrengst
zou zijn. Achteraf werd gecontroleerd, ondermeer aan de hand
van peilingen, of de aangiften overeenkwamen met de werke-
lijkheid. Was er minder geproduceerd dan aangegeven, dan

sprak men van ondermaat, bij overproductie over overmaat.
Vervolgens vond er een verrekening plaats.

Oprichting
In 1841 verzocht de Gorinchemse wijnkoopman Cornelis de
Blij namens de firma Cornelis de Blij & Compagnie toestem-
ming om op de Bouwers Zathe (Rheden kado sec. M nr.3) een
aardappelmoutwijnbranderij te mogen oprichten.' De nieuwe
fabriek zou midden op de heide op meer dan 20 minuten af-
stand van de dichtstbijzijnde woning zijn gelegen. De woeste
gronden zouden - na ontginning - met behulp van meststoffen
vruchtbaar worden gemaakt voor de aardappelteelt. Op deze
wijze kon men zelf voorzien in de grondstoffen. Maart 1842
werd deze toestemming verleend.

Vennootschap
Uitgaande van de stukken rondom de oprichting dan lijkt het
er op dat De Blij een fabriek op de Bouwers Zathe neerzette.
De daadwerkelijk locatie is niet genoemd. Een notariële akte
d.d. 1 november 1841 relativeert een en ander." De tweede
vennoot was Adriaan Frantsz Bouricius, landbouwer, wonende
op Bouwers Zathe. De vennootschap aangegaan per 1 septem-
ber 1842 eindigde op 31 augustus 1854 waarna deze steeds
voor drie jaar kon worden verlengd. De Blij, aangeduid als
koopman in wijnen wonende te Gorinchem, zou de fabriek
drijven als zijnde bestuurlijk vennoot en voor alles aansprake-
lijk zijn. Bouricius was niet minder en niet meer dan een geld-
schietende vennoot en alleen aansprakelijk voor het kapitaal
dat hij inbracht. En waar bestond dat kapitaal uit? Wel 10.000
mud aardappelen gedurende het stookseizoen te leveren tegen
een volgens het geheim contract vastgestelde waarde. Die le-
vering ving aan nadat in september de aardappelen gerooid
waren waarbij in eerste instantie maximaal 3.000 mud werd
geleverd en de rest op aanvraag zij het dan steeds direct te
leveren. Om de toegezegde aardappelen te leveren moest
Bouricius jaarlijks 25 bunder op zijn goed met aardappelen
bepoten. Als tegenprestatie kreeg hij de voordelen die hij ge-
noot uit de aardappelteelt en de spoeling en mest. Dit laatste
wijst er op dat er dus vee is gehouden. De Blij daarentegen
moest zorgen voor alle werktuigen, gereedschappen en de be-
nodigde fondsen voor het drijven van de kapitaal. Normaliter
zal bij de laatste bepaling niemand zijn wenkbrauwen fron-
sen, als men niet weet dat De Blij in dezelfde periode in een
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faillissement was betrokken van een aardappelmout-
wijnbranderij staande in Gorinchem. Hier bleef een schuld
openstaan van enkele tienduizenden guldens. Wellicht dat een
deel van de bedrijfsinventaris vanuit Gorinchem naar Dieren
is overgebracht.

De Blij was dus geen onbekende in het branderij vak. Samen
met zijn broer en andere compagnons had hij in 1835 de
branderij 'Het Lam' te Gorinchem opgericht, in 1841 gesloten
en failliet verklaard.' Een andere voormalige compagnon Wil-
helm Fooken Siemons was betrokken bij de oprichting van
branderijen in Rijswijk (N.B.) en Grave (N.B.). Overigens was
de Gorinchemse branderij geen onbekende voor Sevenstern
gelet op een verwijzing in diens brievenboek."

Opvallend is ook de aankoop in 1842 door Sevenstern van de
inboedel van Walters, Siemons en Co. uit Grave waaronder
een distilleerketel, een houtskoolmolen, een grote hoeveelheid
houtskool en 7.881 liter moutwijn.' Het gaat hier om de voor-
malige vennoot van De Blij die vermoedelijk via deze oude
relatie de inventaris kon verkopen van de opgeheven
distilleerderij in Grave.

Productie
In 1844 stuurde de Gelderse gouverneur aan het ministerie
van financiën een opgave van de bedrijfsresultaten over 1843
van verscheidene branderijen. Dat jaar was 46.743,50 liter
moutwijn uitgeslagen (verkocht); ter vergelijking de
Culemborgse branderij 293.855 liter en de Poederoijense
branderij 471.720 liter. In Dieren was dus sprake van een klein
bedrijf."

De Blij c.s. hebben vanaf 1842 tot in 1844 vele duizenden
liters moutwijn geleverd aan Sevenstern en aan dit bedrijf vele
duizenden guldens verdiend, bijvoorbeeld op 5-12-18421.785
liter voor /202,97. Of De Blij ook aan de plaatselijke
azijnmakerij heeft geleverd, is niet bekend, maar dit moet abso-
luut niet worden uitgesloten.

Hoe het met de branderij is afgelopen, heb ik nog niet kunnen
achterhaald. Vermoedelijk is deze in 1844 beëindigd.

Noten
1. Moutwijn werd in branderijen geproduceerd en vormde de
basisgrondstof voor jenever gedistilleerd (gestookt) in
stokerijen/distilleerderijen. Mout verkreeg men door gerst drie
dagen in water te laten weken. Vervolgens werd de gerst op
een stenen vloer gelegd waar het begon te kiemen. Na droging
op de eest werd de gerst gebroken of gemaald. Het eindresul-
taat was mout. De aardappelen werden na te zijn gestoomd tot
meel gemalen. Aardappelmeel en mout werden gemengd en
in met water gevulde beslagketels werd hiervan het beslag ge-
maakt. Na gisting kon het distillatie-proces beginnen. De eer-
ste distillatie vond plaats in de ruwketel, de tweede in de enkel-
ketel en de laatste in de bestketel met als eindprodukt mout-
wijn en nevenprodukten gist en spoeling. Tijdens elke fase
neemt het alcohol percentage toe tot uiteindelijk circa 46%.
De spoeling of draf werd als veevoer gebruikt.

2. Naast de in dit artikel behandelde aardappelmoutwijn-
branderij de azijnmakerij te Dieren.

3. Archief Ministerie van Financiën Dienst in- en uitvoer-
rechten accijnzen inv.nr. 4 (Algemeen Rijksarchief) en Archief
Gedeputeerde Staten van Gelderland inv.nr. 12.029 (Rijkarchief
Gelderland).

4. Archief notaris Elias Aemilius Hooglandt inv.nr. 479 akte
nr. 956 (RAG). Een akte van borgstelling voor de fiscus heb ik
niet kunnen achterhalen, toch moet deze er zijn geweest. Ar-
chieven Arrondissementsrechtbank en het kantongerecht te
Gorinchem inv.nrs. 117-119,174,176-177 en 184 (ARA).

5. Maanen, R.H.c. van. "De aardappelmoutwijnbranderij
"Het Lam" te Gorinchem 1835-1841" in: Oud-Gorcum Varia,
1996, jaargang 13, nummer 36, p. 204-220.

6. Archief distilleerderij Sevenstern inv.nr. 19 (Gemeente
archief Rheden).

7. Archief distilleerderij Sevenstern inv.nr. 5 (GAR).

8. Dienst accijnzen inv.nr. 9. Archief gemeentebestuur Rheden
1818-1949 inv.nr. 1364 vermeldde in de nijverheidsstatistiek
van 1-1-1843 een jaarlijkse productie van 10.000 liter, dit cij-
fer wijkt duidelijk af van de praktijk en is vermoedelijk op de
resultaten uit 1842 gebaseerd (GAR).
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OPEN MONUMENTENDAG 1999

Het thema van monumentendag 1999 was
'MONUMENTAAL GROEN', evenals het diaklankbeeld dat
speciaal voor deze dag was samengesteld.
Dit klankbeeld voert ons in de verschillende jaargetijden met
een bonte mengeling van kleuren door de dorpen van de
Gemeente Rheden en de Heerlijkheid Rozendaal.
In dit halfnatuurlijke glooiende cultuurlandschap niet ver
van de Gelderse IJssel zijn de dorpen gesitueerd, die ieder
hun lokale geschiedenis hebben waarover de diverse monu-
menten ons vertellen kunnen.

Binnen de Gemeente Rheden zal de heer De Bruijn aandacht
besteden aan de kerk in Spankeren en het Schweer bey der
Beckehof in Dieren. De heer Baltjes doet verslag over het
Rozendaalse, zoals de expositie in de molenschuur en de
wandelroute die langs verschillende monumenten op Rozen-
daal voert.

Spankerense Kerk
Aan de oostkant van de
Gemeente Rheden ligt het
dorp Spankeren op de
rand van de stuwwal niet
ver van de IJssel.In het
oude centrum wordt het
beeld bepaald door de
Spankerense kerk.
Rondom deze kerk met
een rijke historie ligt het
lommerrijke kerkhof, waarbij de landelijke rust in de mid-
dagzon de sfeer bepaalt. Op dit kerkhof wordt nog steeds
begraven, toch wel bijzonder in onze tijd. Op één van de
grafstenen treffen wij de naam Van Rhemen aan. Dat heeft te
maken met de vroegere bewoners van de 'Gelderse Toren' ,
die in het verleden lange tijd een band hebben gehad met de
kerk van Spankeren.

De tonen van het standaardorgel uit
1916 lokken ons naar binnen. Aange-
naam verrast staan wij in een mooi
gerestaureerde kerkzaal. Het is wel-
iswaar sober ingericht maar daardoor
juist stijlvol. De in lichte kleur ge-
schilderde preekstoel is verantwoord
gesitueerd in de linkerhoek; daarvoor
staat een doopvont met een bijzon-
dere vormgeving. Het koperen bek-
ken is in mahoniehout gevat. Aan de
buitenkant vallen de cilindervormige
kokers op, men kon hierin een offergave deponeren. Zowel
preekstoel als doopvont dateren uit 1886. De geslaagde res-
tauratie van de kerk werd in 1985 uitgevoerd door architect
Van Veersen uit Velp.

Teruglopend naar de uitgang valt aan de rechterkant het
predikantenbord op. Het bovenschrift is vermeldenswaard,
mede vanwege de kennelijk soepele overgang van Rome
naar Reformatie.

'Predikanten in de Gemeente
Spankeren. De Parochiekerk
te Spankeren is één der
oudsten van de Veluwe. Zij is
toegewijd aan den H. Petrus.
De laatste Pastoor was
Remigius Top'

Vervolgens volgen dan de namen van
de predikanten die na de Reformatie
de kerk gediend hebben. De 4e predi-
kant na de reformatie droeg de naam van Spankeren n.l.
Hendrikus Spankerani (1631-1637).
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Bezienswaardig is de middeleeuwse boekenkist. Vroeger
werd er waarschijnlijk het zilver t.b.v. de Avondmaalsviering
in bewaard. Eveneens de moeite waard was de expositie van
schilderijen van de Dierense kunstenares Riet Lieferink.
Mooi van compositie en kleurstelling. Het gaf een extra
feestelijk tintje aan het interieur van deze kerk.

Schweer bey der Beckehof
Het Schweer bey der
Beckehof ligt prominent
aan de Harderwijkerweg in
Dieren. De in
neorenaissance stijl ge-
bouwde hof kwam in 1913
gereed. Deze architectuur
sloot aan bij de hofjes die
met name in Amsterdam
en niet te vergeten in Haarlem in de late 17e eeuwen 18e

eeuw werden gebouwd. De opdracht van dit monumentale
complex kwam van de Nederduits Hervormde Gemeente in
Amsterdam. De diakenen van deze gemeente werden in
1905 aangenaam verrast met een groot legaat van Caspar
Schweer bey der Becke.

Wie was deze erflater. Hij was de zoon van Heinrich
Schweer bey der Becke en Marretje Tol, die een bakkers-
winkel hadden aan de Botermarkt, het huidige Rembrandt-
plein, in Amsterdam. Zijn vader was afkomstig uit
Westerhausen in Duitsland. Caspar is tweemaal gehuwd ge-
weest. Na zijn overlijden (78 jaar oud) verhuisde zijn we-
duwe naar de Reguliersgracht 66 in Amsterdam, zij woonde
daar tot 1914 en keerde vervolgens terug naar haar geboorte-
plaats Borne. Caspar H.H. Schweer bey der Becke werd in
1905 begraven op de Algemene Begraafplaats te Dieren.

Vlak tegenover deze begraafplaats werd het stuk grond voor
de bouw van de hof gekocht. Deze grond stond bij de
Dierenaren bekend als de 'Duitenakker' . Mecenas Schweer
bey der Becke besteedde zijn 'duiten' op een uitzonderlijke
sociale wijze. Het zal duidelijk zijn dat Caspar zijn aanzien-
lijk vermogen niet verdiend heeft in de broodbakkerij. In de
beurs- en onroerendgoedhandel werd succesvol een andere
'broodwinning' tot stand gebracht.

De erflater had in zijn testament bepaald dat de stichting met
de naam 'Schweer bey der Beckehof, de Hof zou gaan bou-
wen en vervolgens besturen.

De bekende Amsterdamse architect C.B. Posthumus Meyes
heeft de Schweer bey der Beckehof gebouwd. Deze architect
heeft in Amsterdam bekende gebouwen op zijn naam staan
zoals onder andere De Kasassociatie aan de Herengracht, het
Leesmuseum aan het Rokin en het Diaconessenhuis aan de
Overtoom. Voor de tuinaanleg werd de bekende tuin- en
landschapsarchitect Tersteeg uit Naarden gevraagd. De tuin
heeft bij de ingang een fraaie boombeplanting, waarbij
bruine beuken, lindebomen en de trompetboom mede vorm-
geven aan de entree met het mooi uitgevoerde smeedijzeren
hek. De binnentuin, waarin de huisjes in carré omheen staan,
heeft een eigen stijl. De in vorm geknipte taxussen bepalen
een belangrijk aspect van de tuin. De bloeiende rozenvakken
en de borders met vaste planten zorgen in de zomer voor
kleurrijk palet.

Zoals reeds vermeldt had
Caspar Schweer bey der
Becke de zaakjes voor de
Stichting goed geregeld.
Zo was er een bestuur,
huismeester (echtpaar)
voor de dagelijkse leiding,
en natuurlijk de bewoners.
Het bestuur bestond uit 5

personen, die zich bezighielden met de financiën, het wees-
huis, de bedeling en het bestedelingenhuis voor oude vrou-
wen en mannen. De namen van de bestuurders staan vermeld
in de bestuurskamer op een apart naambord. Tot het einde
van de zeventiger jaren was het gebruikelijk dat en paar be-
stuursleden de I ste donderdag van de maand naar Dieren
kwamen om zitting te houden in de bestuurskamer en de
lopende zaken af te handelen.

De bewoners moesten aan een aantal voorwaarden voldoen
om toegelaten te worden. Zo moesten zij minstens 3 jaar
vóór de inschrijving lid zijn van de Nederlands Hervormde
Kerk in Amsterdam of Dieren, 60 jaar of ouder zijn en lid
zijn van een begrafenis- en ziekenfonds.
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De tegenprestatie bestond uit: vrije bewoning en een toelage
van f.150 het zogenaamde 'kolengeld' .

In 1980 werd de vigerende
bestuursvorm opgeheven
en kwam 'De Hof' in be-
heer bij het Centraal Bu-
reau van de Diakonie in
Amsterdam. Sociale en
maatschappelijke verande-
ringen in de maatschappij
maakten aanpassingen
noodzakelijk. De woonvorm veranderde, er kwam een huur-
contract en tevens werd een ruimer toelatingsbeleid mogelijk
gemaakt.
In 1999 was het aantal bewoners omstreeks 50, het aantal
woningen bestaat nog steeds uit 30. Naast de woningen zijn
er dan nog de dienstwoningen, de werkplaats, de kerkzaal en
de bestuurskamer. De functies van deze 'algemene' ruimten
zijn in de loop der jaren ook wel wat gewijzigd, meer 'multi-
functioneel' noemen wij dat nu.

Tijdens Monumentendag was het 'De
Hof' of 'De Stichting' zoals de
Dierenaren dat benoemen open. Het
was en is de moeite waard dit monu-
ment te kunnen bezoeken. Een aantal
bewoners gaf op een prettige manier
informatie over 'De Hof'. Tenslotte:
Bij de ingang staat dat prachtige
smeedijzeren toegangshek, boven op
de boog staan 3 initialen met de let-
ters D.I.A. aangegeven. Deze spreuk
staat voor: Deus Inopium Auxilium
hetgeen betekent: God Den Nooddruftigen een Helper. Deze
spreuk werd in 1657 aangebracht boven de ingangspoort van
het Diaconie-Weeshuis in Amsterdam. Een spreuk uit het
verleden die op een hedendaagse manier wordt vorm-
gegeven, een monument met een dubbele lading, die zijn
eigen plaats inneemt binnen onze gemeenten Rheden en
Rozendaal.

J. de Bruijn

Geraadpleegde literatuur:
* Gids voor Dieren en Omstreken

D.J. van derVen, 1911
* Korre Geschiedenis van Rheden en Razendaal

Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 1975
* Schweer Bey Der Beckehoff, 1913 - 1988

A.Kooy 1988
* Spankeren ... nooit van gehoord

A.Tb.G. Elzebroek, Belangenvereniging Spankeren, 1997
* De pentekening is van L. Schlaghecke en de foto's zijn van de auteur

Open
Monumentendag
1999 op
Rozendaal

De landelijke inzet
voor de viering van
de Open Monu-
mentendag was dit
jaar mede gericht
op het trekken van
belangstelling voor
openbaar groen. Uiteraard hoefde Rozendaal voor het vol-
gen van dat uitgangspunt niet achter te blijven. Daar kwam
nog bij dat deze gemeente voor haar doen een niet onbe-
langrijke bevolkingsaanwas verwacht en dus werd de
Monumen-tendag tevens ingezet als Gemeentedag, om zo-
doende de nieuwkomers ruimschoots de gelegenheid te ge-
ven zich omtrent hun nieuwe omgeving nog beter te oriënte-
ren. Nou, dat mocht er dan wel zijn! Om een en ander goed
uit de verf te laten komen was zelfs het boveneinde van de
Rosen-daalselaan aan het verkeer onttrokken. Daar had on-
der andere de brandweer zijn domein gevonden.
Ruimte was er derhalve voldoende voor de tentoonstelling
van wat brandweermateriaal. Daarvan stak de hoogwerker
wel het meest bovenuit. Verschillende bezoekers kregen
zelfs de gelegenheid met behulp van dit werktuig het dorp
van boven af te bekijken. Wat lager bij de grond werd uitleg
gegeven over de aanpak van de kleine brandjes, die bij
slechte inzet vaak aanleiding zijn tot het ontstaan van grote
branden.

De burgemeester van de Gemeente Rozendaal
opent de expositie "Een Groene Heerlijkheid"
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Het thema
"Monumentaal Groen" van de
Open Monumentendag 1999
is de aanleiding tot het
samenstellen van deze
tentoonstelling.

Het landelijk thema
van de Open
Monumentendag was
in Rozendaal in ruime
omvang aanwezig: het
landelijk groen tegen
zijn historische achter-
gronden. In de Molen-
schuur was schema-
tisch de loop en het
profiel van de Rozendaalsebeek weergegeven mede onder de
vermelding dat vroeger een zevental molens door het beek-
water werden aangedreven. Het Gemeentehuis bood royaal
de gelegenheid zich van allerlei activiteiten en maatschappe-
lijke zorgen op de hoogt te stellen en ook degene die de kerk
niet bezocht heeft wel iets gemist. Van buiten nauwelijks als

kerk herkenbaar, van binnen
door zijn eenvoud heel mooi.
De banken uit het. midden-
schip geheel verwijderd en
vervangen door stoelen. Meer
nog dan een prettige zit maken
deze een opstelling mogelijk
die geconcentreerd is op de
betreffende gebeurtenis. Zo
eenvoudig en zo mooi, gesym-
boliseerd door een statief met
gelegenheidszil ver.

Voor de actievelingen waren twee wan-
delingen georganiseerd, die mede een
hoogtepunt vormden in de gebeurtenis-
sen van die dag. De eerste - de kortste -
droeg de naam "Wandeling Kasteeldorp
Rozendaal", met als uitgangs- en eind-
punt de Molenschuur. De tocht leidde
door een deel van het dorp. Hij ging
voorts naar de Kapellenberg, die bin-
nenkort weer zoveel mogelijk in oude
allure zal worden hersteld. Onderweg
werden de deelnemers op bijzondere
panden en situaties gewezen. De tweede
wandeltocht duurde wat langer. Hij was
vervat onder de naam "Wandeling langs de drie bergen van
Rozendaal". Hij leidde door de bossen langs de Konings-
berg, de Tonberg en de Kapellenberg, waarbij begin- en
eindpunt evenals bij de korte wandeling de Molenschuur
fungeerde . Beide wandelingen waren afzonderlijk samenge-
vat in uitermate handig uitgevoerde gidsjes in ruime mate
voorzien van aandacht vragende fotografische opnamen. Al
met al kan Rozendaal terugzien op een uitstekend georgani-
seerde bijdrage aan de Open Monumentendag 1999.

J. Baltjes

Het geeft het ontstaan en de
ontwikkeling weer van de ruimtelijke
structuur rond het
kasteel Rosendael en het dorp
Rozendaal aan de beek,
waarbij het monumentaal groen
een belangrijke rol heeft
gespeeld en nog speelt.
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EMINENTE GRIJZAARD

VERJAART

En om meteen maar met de deur in huis te vallen:
De Mattheuskerk alias 'De Oude Jan' viert nu in het
jaar 2000 zijn 900'te verjaardag.
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal felici-
teert vanaf deze plaats de Protestantse Kerkgemeen-
schap Velp en de Stichting Vrienden van de Oude Jan
met deze vreugdevolle gebeurtenis.

De Oude Jan heeft een bewogen geschiedenis achter
de rug, de kerk is er beroerd aan toe geweest, maar de
restauraties die in de afgelopen decennia plaatsvonden
hebben het gebouw zijn vitaliteit teruggegeven.
De Oude Jan kan rekenen op een ruime belangstelling
voor velerlei gebruik, die de grenzen van het dorp
Velp overschrijdt.

De Oudheidkundige Kring heeft al jarenlang zijn
belangstelling voor deze kerk getoond en kunnen dit
onderstrepen met het feit dat twee oprichters van onze
kring een boekje schreven over dit kerkje. Wij noemen
de titels nog maar even: 'De Oude Jan, geschiedenis
van de vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G)' door
H. Kerkkamp,1959 en 'Geschiedenis van de Oude Jan,
De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen'
door E.J. Kruisjwijk-Jansen, 1989.

De Stichting Vrienden van de Oude Jan zullen aan-
dacht aan dit jubileum (verjaardag) geven op zaterdag
13 mei 2000. U hoort er meer over, houdt de plaatse-
lijke pers in de gaten.
Ter gelegenheid van deze 9 eeuwen Oude Jan heeft de
Stichting een reproductie van De Oude Jan van een
schilderij van P.A. Schipperus uit de 1ge eeuw laten
verschijnen. Tegen de prijs van f.l.- kunt U deze kaart
bestellen bij de heer J. Haarlemmer te Velp, telefoon
3647022. Van harte aanbevolen.

J. de Bruijn
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Kaart behorende bij de artikelen:
Wandelen op Rozendaallangs sporen uit het verleden XVIII en lXX

OUDHEIDKUNDIGE KRING

RHEDEN-ROZENDAAL
Bijlage bij de nummers 126 & 127



LEGENDA

A. Rosendae1s eigen terrein, ook wel Roosendaelsche
Plantagie genoemd, is omsloten door:
* Terletseweg gedeeltelijk nr 2.
* Wegen- en padenstelsel rondom de Vossenberg, vanaf de Terletseweg
tot aan de Wageningse Allee tegenwoordig Schelmseweg, gedeeltelijk
begeleid door een wildwal, nr 1.
* Voorts nagenoeg in het verlengde van de Deelense Weg nr 5:
een nog herkenbaar padenstelsel binnen de afrastering tussen de Wageningse
Allee nabij het Wageningse Hek en de tegenwoordige De Génestetlaan.
Verder langs die weg doorgaande tot aan de Leermolensenk en deze langs
de noord- en westzijde omsluitend.

B. Aandeel van Rosendael in de gemeenschappelijk gebruikte gronden
van de Geërfden van Rosendael en Velp, omsloten door:
* Het padenstelsel rondom de Vossenberg nr 1.
* De Terletseweg nr 2.
* De Eerbeekse Allee nr 3.
* De Deelense Weg nr 5.

1. Wegen- en padenstelsel rondom de Vossenberg
2. Terletse Weg
3. Eerbeekse allee, onderdeel van de vroegere weg Arnhem - Zutphen
4. Westelijk deel van de Ringallee, grenslijn Rozendaal - Arnhem
5. Deelense Weg
6. Renbaan voor windhonden
7. Weg van Schaarsbergen naar de renbaan
8. Weg van Velp naar het Hessengat
9. Vroegere weg van Rozendaal naar de Imbosch
10. Weg van Velp naar de Imbosch. Volgt in hoofdzaak nr 9, vroeger heette

deze weg Velperweg of ook wel Loenenseweg, functioneerde als verbin-
ding tussen het Velpse en het Loenense gebied

11. Weg van Rheden naar Eerbeek
12. Weg van Velp naar Eerbeek, volgt ook nr 11
13. Kerk- en Schoolpad
14. Berkallee

De wegen, die aangegeven zijn met een onderbroken lijn,
zijn niet meer aanwezig

* Eindpunt van de vorige wandeling

De kaart is een gedeelte uit de Topografische Kaart van Nederland 1990




