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Het boek 'Van lint naar hart' is op 13 oktober
jl feestelijk aangeboden door de voorzitter
van de Kring aan de Wethouder van de
gemeente Rheden de heer lP.M. Alberse en
aan de voorzitter van de winkeliers-
vereniging de heer R. van Wandelen.
Het tijdsbeslag dat de productie van het boek
heeft gelegd op de beperkte capaciteit van de
redactiecommissie is de oorzaak dat Ambt &
Heerlijkheid later verschijnt.



DE 'ERFFELICKE PERMUTATIE' IN 1576

Ruilovereenkomst tussen de Heer van Middachten en de kartuizers van Monnik(en)huizen

Een lezer van Ambt & Heerlijkheid
vroeg zich af, naar aanleiding van
het artikel over Monnik( en)huizen
in nummer 127, waar in Arnhem
het Hof van Middachten heeft
gelegen en waar in Ellecom het
Gotingsgoed, waarvan sprake is
geweest in de ruilovereenkomst
van 1576.
Frits Tesser zal in drie achtereen-
volgende artikelen op die vraag
ingaan. Hij begint met een
beschrijving van de geschiedenis
en de lokatie van het Hof van
Middachten in Arnhem.
Een tweede artikel zal gaan over
de geschiedenis en lokatie van het
Gotingsgoed.
In het laatste artikel staat de ruil-
overeenkomst centraal, waarbij
tevens de vraag wordt gesteld wat
het feitelijke resultaat van de ruil
is geweest.

Frits Tesser

Het Oud Archief van het kasteel Middachten is een rijke bron van
informatie voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Zuid-
Oost Veluwezoom. Het archief is gemakkelijk te raadplegen dankzij
de heer P.N. van Doorninck, die met grote nauwkeurigheid en veel
doorzettingsvermogen de akten, schepenbrieven, rekeningen, regis-
ters enz. rubriceerde en van alle belangrijke charters een transcriptie
maakte. Het resultaat van zijn werk is de handzame uitgave "Inventa-
ris van het Oud Archief van het kasteel Middachten", Haarlem 1896,
met achterin een trefwoordenlijst. Het boekwerk telt 306 bladzijden.

Een van de meest opvallende akten is ongetwijfeld de ruilovereen-
komst, die in 1576 werd gesloten tussen jonker Anthonis van
Middachten en de kartuizers van Monnik(en)huizen. In een lange lijst
wordt melding gemaakt van de namen van de comparanten en uit een
bijgaand document blijkt, dat zelfs de koning van Spanje eraan te pas
kwam om de transactie goed te keuren.

De ruil op zich is een zakelijke aangelegenheid geweest, die niet veel
commentaar behoeft. Het kartuizer convent werd eigenaar van het Hof
van Middachten in Arnhem, tot dan toe bezit van de Heren van
Middachten, en de Heer van Middachten kreeg het Ellecomse
Gotingsgoed, dat de kartuizers van Monnik(en)huizen toebehoorde.
Interessanter is de vraag, wat de ruil in feite inhield en hoe de zaken
zich na de totstandkoming van de overeenkomst hebben ontwikkeld.
Enig historisch onderzoek is hier op zijn plaats. In het licht van de
geschiedenis wordt duidelijk wat de inhoud en waarde van de
"erffelicke permutatie" van 1576 is geweest.



Het Hof van Middachten in Arnhem

Met de aankoop van een huis en hofstede in Arnhem in 1392
moet voor de heren van Middachten een lang gekoesterde wens
in vervulling zijn gegaan. Zaken van allerlei aard met name
op bestuurlijk gebied vereisten hun regelmatige aanwezigheid
in de Gelderse hoofdstad. Ridder Hendrick van Middachten
(hij overleed in 1357) was rechter en landsheerlijke ambtenaar
(amptsman) van de Veluwe. Zijn achterneef, Hendrick van
Middachten, zoon van Evert van Steenre - van Middachten,
maakte deel uit van de hofraad. In een beleningsakte van 1424
noemt Hertog Arnold hem "onse lieve raide" (raadsheer). Rid-
der Arend van Middachten, Hendricks neef, was raadsheer en
hofmaarschalk.

De Heren van Middachten waren méér dan alleen beheerders
van eigen goed; zij hadden in het hertogdom leidinggevende
functies en waren betrokken bij allerlei bestuurlijke aangele-
genheden. Dit bracht met zich mee, dat zij nogal eens onder-
weg waren en dikwijls meer buiten dan óp het kasteel hun
dagen doorbrachten.

De Heren waren ook betrokken bij activiteiten op lager niveau
met name waar het ging om de belangenbehartiging van adel
en stedelijke samenleving. In 1418 kwam er tussen de edelen
en de stadsbesturen een overeenkomst tot stand, die tot doel
had verdeeldheid binnen het Gewest te voor-komen en garan-
ties te scheppen voor grotere eenheid.
"Hendrick van Middachten en Derick van Arnhem, ridders",
zo luidde de oorkonde (waarna een hele reeks adelijke namen
volgt), "knechten van het land van de Veluwe,
burgemeesters, schepenen en raad van de steden Arnhem,
Herderwijck, Wagenyngen, Hattem en Elborch, sluiten een
verbond om na het overlijden van de Hertog in de opvolging te
voorzien en over elkaars rechten te waken'? Edelen en bur-
gerlijke overheden werken samen om tot een verantwoord be-
leid te komen en de handhaving van de publiekelijke rechts-
orde te garanderen.
Besloten wordt twee maal per jaar bijeen te komen in het Hof
van Gelderland in Arnhem, op de plaats waar nu het Paleis van
Justitie staat. De bijeenkomsten kregen de naam van "Gelderse
Landdagen", omdat ook de andere kwartieren, Nijmegen,
Zutphen en Roermond, zich bij dit verbond aansloten.

Toen hertog Reinoud IV in 1423 stierf, wisten adel en steden
overeenkomstig de intentieverklaring van 1418 de opvolging
in goede banen te leiden. De jonge Arnold van Egmond (hij
was 13 jaar), achterneef van hertog Reinoud, werd in Gelre
algemeen als nieuwe landheer gehuldigd. Keizer Sigismund
had weliswaar een andere kandidaat op het oog, Adolf van
Bergh, maar de Staten, zoals de kwartieren werden genoemd,
wisten door hun eensgezindheid de interventie van de keizer
te weerstaan. Zelfs toen de rijksban volgde, raakten zij niet in
verwarring. Unaniem werd besloten de rijksban te negeren.

Ook in de hoedanigheid van ambtsjonker van schoutambt
Rheden trokken de heren van Middachten bij tijd en wijle naar
Arnhem. "Vergaderingen van de ambtsjonkers in de Veluwzoom
(Renkum, Rheden, Brummen)", schrijft Wibo Verstegen in
'Gegoede ingezetenen', "werden gemakshalve in de hoofd-
stad gehouden". De agenda was gevuld met bestuurskwesties,
maar het ongetwijfeld belangrijkste onderwerp was de twee-
jaarlijkse uitzetting van de verponding, de belasting op grond
en huizen. Van oudsher was dit een zaak van de ridderschap.
In de praktijk betekende dit, dat de schout met een of meer
zetters (fiscale medewerkers) de belasting voor ieder binnen
het rechtsgebied, die daarvoor in aanmerking kwam, vaststelde
en inde.

Voor de Heren van Middachten waren ambtelijke besognes niet de
enige reden om de Gelderse hoofdstad op te zoeken. Minstens zo
belangrijk was het sociale aspect: het leggen en onderhouden van
contacten op verschillende niveaus met name waar het de leden van
het hertogelijke hof en de adel betrof. Contact met het hof betekende
in de gelegenheid zijn deel te nemen aan allerlei feestelijkheden.
Wanneer de hertog aanwezig was - wat lang niet altijd het geval was;
hij reisde veel en had meerdere kastelen tot zijn beschikking - dan
wilde hij zich ook doen kennen als de vorst, die macht en rijkdom
uitstraalde en het goed voor had met zijn onderdanen. Hij omringde
zich met edellieden en nodigde bevriende landsheren en hoogwaar-
digheidsbekleders uit om zich te vermaken tijdens de toernooien, om
mee te genieten van de optredens van de vedelaars, pijpers, trompet-
spelers, zangers en voordrachtkunstenaars.



De commanderie van Sint Jan
in de eerste helft van de 17de eeuw

Rijksarchief Arnhem

Legenda op de pentekening

A Sint Janskerk met kerkhof
B Hospitaal
C Ambtswoning van de Commandeur van Sint Jan
D Binnenplaats met waterput
E Portierswoning met toegangspoort
F Stal
G-H Tien woningen voor de broeders van St. Jan
I Huizen behorend tot de Sint Jansvrijheid (immuniteit)

voor het dienstpersoneel van Sint Jan



Aanvankelijk was deelname aan dergelijke evenementen
alleen weggelegd voor de leden van het hof en de adel, maar
begin 15de eeuw kwam er een grotere openheid. Het stadsbe-
stuur van Arnhem werd meer en meer betrokken bij het orga-
niseren van festiviteiten en het hof distantieerde zich niet lan-
ger van deelname aan het volksvermaak. In 1404 bijvoorbeeld
deed hertog Reinald IV mee aan het jaarlijkse papegaaischieten
in Arnhem. De winnaar van die schietwedstrijd was schutters-
koning voor dat jaar. Wanneer de hertog niet aanwezig kon
zijn liet hij zich vertegenwoordigen door zijn rentmeester of
een ander aanzienlijk iemand. Na afloop van de wedstrijd was
er voor alle schutters een maaltijd op kosten van het hof.?
Is het verwonderlijk, dat de Heren van Middachten en andere
adellijke lieden op zoek gingen naar een woning in Arnhem,
dat bruiste van activiteiten en zoveel gelegenheid tot vermaak
bood? Wanneer men niet over een eigen onderkomen beschikte,
was men aangewezen op een herberg of logement wat niet
altijd een genoegen was.

Het huis dat Evert van Steenre, heer van Middachten, in 1392
kocht behoorde toe aan Gerijt van Eeltingen en zijn vrouw
Geertzuijt. In een akte opgemaakt door de schepenen Herman
van Duren en Wijnant Scriver lezen wij, dat het gaat over een
"huis en hofstede, gelegen tussen erve Arnt van Coelen, canonic
te Arnhem en Arnt van den Gruuthuse, met twee schaar weide,
belast met 30 scillinghe, 4 penningen en 4 hoenders,"?
Om waarschijnlijk dezelfde redenen, die Evert van Steenre
motiveerden een woning te kopen, hadden ook andere adel-
lijke heren een huis in Arnhem gekocht of laten bouwen.
De Bentincks bezaten een hof en hofstede in de naar hun ge-
noemde Bentyncksteghe, nu Zwanen straat. De heren van
Bronckhorst-Batenburg waren eigenaar van "het Hof van
Batenborgh" in diezelfde steeg. De baanderheren van Baer en
Lathum beschikten over een groot pand in de steeg tussen
Ketelstraat en Sint Jansstraat (is Ruiterstraat). Toen Dirk van
Bronckhorst, heer van Anholt, dat huis zoveel jaren later kocht,
kreeg het de naam "het Hof van Anholt" en de steeg werd
'Anholtssteghe' genoemd, wat nu de Heydendaalsteeg is.

Waar het huis van Evert van Steenre-van Middachten, zoals
hij zich het liefst noemde, precies heeft gelegen is niet hele-

maal duidelijk. Zijn hof grensde aan het erf van Arnt van Coelen
en van Arnt van den Gruuthuse. Wie Arnt van Coelen is ge-
weest of waar deze kanunnik heeft gewoond, is niet bekend.
Op een rekening uit 1576 komt de naam voor van een zekere
Arnoldus de Colonia, aan wie twee kwarten wijn werden ge-
schonken.' Gaat het hier over dezelfde persoon? Het zou inte-
ressant zijn dat te weten, maar de informatie helpt ons niet
verder bij het onderzoek.

Eenzelfde onduidelijkheid bestaat er ten aanzien van Arnt van
den Gruuthuse. Toen in 1404 of begin 1405 de communiteit
van de zusters des Gemenen Levens werd gesticht, vond die
oprichting plaats "in een huis achter het huis van de onlangs
overleden Arndt van den Gruythyus op de Beek te Arnhem'".
Als met deze van den Gruythyus dezelfde wordt bedoeld als
de eerder genoemde van den Gruuthuse dan moet het huis van
Evert van Steenre oostelijk van de Beekstraat hebben gelegen
dat wil zeggen op of nabij de Sint Catharinaplaats, waar de
zusters tot 1428 hun klooster hebben gehad. Daar zou ook het
erf van kannunik van Coelen moeten hebben gelegen. Maar de
moeilijkheid is, dat er in diezelfde periode meerdere Amdten
van den Gruuthuse zijn geweest. Zijn naam is onder meer te-
rug te vinden onder verschillende akten uit einde 1300. Hij
was schepen en wordt Aemt van den Gruuthuus Goedertssoen
(zoon van Godert of Gadert) genoemd. Ook is er een rent-
meester Aemt van den Gruuthus, die tussen 1379 tot 1382 op
de Veluwe werkzaam was. 10 Januari 1385 legde hij "tot ge-
noegen van hertog Willem van Gulik, wiens 'lieve swager' hij
wordt genoemd, rekening en verantwoording af van 'onsen
richtampt 't hoe Arnhem ende up Velouwensoem van alle voor-
geleden tijden'". Niet veel later is sprake van Aemt van den
Gruuthuusan Goesenssoen, zoon van Gosen.

De onduidelijkheid over wie de buren waren en waar zij heb-
ben gewoond maakt het er niet gemakkelijker op de woning
van Evert van Steenre te lokaliseren. Toch is er misschien een
oplossing te vinden, zij het op indirecte wijze!



In het Oud Archief van kasteel Middachten bevindt zich een
akte uit 1490 met de volgende inhoud:
"Arndt van Middachten, ritter, en Belie van Wilp, echtelieden,
tuchtigen elkander met een huis en hofstede, genaamd het hof
van Middachten, - gelegen met een ganck in de Ketelstrate en
een huis en hofstede Zw eder Blanckarts, dat voirtijts Arnt
Gruijter to wesen plach, met een poort en uitgang na st. Jans
c1oester, - met ingang en uitgang en toebehooren, zoomede
alle huisraet, ingeduempt, c1einoden, golt en silver, gemunt en
ongemunt, onder den eerden en boven der eerde, binnen de
stad en vrijheid van Arnhem gelegen?". De akte werd verle-
den voor Herman van Wije en Brant van Delen, schepenen te
Arnhem, en voorzien van hun groene zegel.

De tekst bevat een aantal elementen, die ons verder kunnen
helpen bij het onderzoek; daarom een korte analyse.
Een moeilijkheid, die zich al direct voordoet is het woord
"tuchtigen". Wij kennen dat woord niet, althans niet in de zin
waarin het hier wordt gebruikt. In het Middelnederlands heeft
het de betekenis van: aan een ander een bron van inkomsten
toekennen of vermaken in de vorm van vruchtgebruik of lijf-
rente. "lts sake" (het is zaak), luidt een oud gezegde, "dat man
ende wijff malkanderen tuchtigen, soo wie van hun beiden dat
langhste leefft, dat die in dat tuchtguet sal blijven sitten, sonder
bewysinge off verboringe .... dair is grote sorge ende anxte
aen".

Wanneer de man zijn vrouw - hetzelfde geldt omgekeerd - het
recht op zijn bezit toekent, dan kan dat haar niet ontnomen
worden bij zijn eerder overlijden bijvoorbeeld door kinderen,
die aanspraak maken op hun erfdeel. Nodig is wel, dat dit
notarieel wordt vastgelegd; er moeten "bewysinge" (= bewij-
zen) zijn of "verboringe" (=waarborgen).
Wanneer dat niet het geval is, is het ergste te vrezen. Arndt van
Middachten tuchtigde zijn vrouw: hij gaf haar rechtens mede
de beschikking over het Hof van Middachten, waarvan hij de
eigenaar was, zoals zij dat tegenover hem deed met wat haar
toebehoorde.

Waar het "tuchtguet" c.q. het Hof van Middachten lag, wordt
in de akte duidelijk omschreven. Het erf heeft een (open) gang
naar de Ketelstraat. Verder is er een uitgang aan de andere
kant van de hofstede richting Sint Jansklooster. Dat pad loopt
langs het huis en de tuin van Zweder Blanckarts en is met een
poort afgesloten. Beide "ingang en uitgang en toebehooren"
behoren bij het hof van Middachten, evenals de huisraad, het
"ingeduempt" (overige inboedel), de kostbare voorwerpen en
de edelmetalen, ook die in de grond zijn gestopt. Wanneer wij
ons de situatie proberen voor te stellen dan lijkt het bezit van
de heer van Middachten een besloten hofstede te zijn geweest
alleen toegankelijk via een in- en uitgang. Een prent uit ca.
1625 bevestigt die veronderstelling. Het betreft het cliché van
F. de Wit anno 1700 met daarop de comrnanderie van Sint Jan en
de directe omgeving (pagina 13).
Rechts de Comrnanderie ook Sint Jansklooster genoemd, lig-
gen drie huizenblokken. In het tweede blok zijn binnen de
omringende huizen enkele vrijstaande woningen te zien. Die
woningen vormen samen het Hof van Middachten. Zo althans
was de situatie, toen Anthonis van Middachten in 1576 de ruil-
overeenkomst aanging met de kartuizers van
Monnik(en)huizen. Aanvankelijk was er slechts sprake van één
huis, maar in de loop van de tijd hebben de heren van
Middachten ook de andere woningen erbij gekocht.

Het is niet moeilijk vandaag de dag de oorspronkelijke situa-
tie te reconstrueren. Het tracé van de straten is door de eeuwen
heen hetzelfde gebleven. De beide stegen te linker- en rechter-
zijde van het middelste blok zijn er nog steeds. Links lag Ach-
ter Marienburch, nu de Mariënburgstraat. Op de hoek verrees
gelijk een burcht het klooster Sint Jan, waaraan de steeg zijn
naam dankt. Van 1447 tot aan de Reformatie waren daar begij-
nen gehuisvest. Aan de rechter kant van het blok is de
Anholtssteghe te zien, nu Heijendaalsteeg. Bijna op de hoek
bevond zich het Hof van Anholt. Het was een imposant ge-
bouw met twee vleugels en een toren. De tuin liep door tot aan
de Sint Jansbeek. Rechts onderaan op de prent ligt een stukje
Ketelstraat (de naam Vijzelstraat is eerst begin tweede helft
17de eeuw ontstaan).



De straat die op de plattegrond ontbreekt, is de Wezenstraat
tussen Ruiterstraat en Heijendaalsteeg. De "kromme elleboog"
werd in 1845 aangelegd toen het Burgerweeshuis van het Hof
van Middachten verhuisde naar het patriciërshuis van de Er-
ven Cremer in de Bovenbeekstraat. Dit vraagt enige toelich-
ting.

In het boek "Als off sij onse kijnder weren", in 1983 uitgege-
ven door het Gemeentearchief Arnhem, vertelt J.P. Vredenberg
hoe de weeskinderen na divere omzwervingen in 1616 einde-
lijk onderdak vonden in de gebouwen, die de kartuizers van
Monnik(en)huizen op bevel van de stedelijke overheid hadden
moeten verlaten. Dat klopt!
Door de ruilovereenkomst tussen de heer van Middachten en
het kartuizer convent was het Hof van Middachten in
kloosterlijke handen overgegaan. Voor de monniken was het
een uitkomst, omdat nu aan hun omzwervingen door de stad
een einde was gekomen. Maar de vreugde was van korte duur.
De Reformatie, die in Arnhem vaste grond onder de voeten
had gekregen, stelde haar wetten. In 1585 werd het kartuizer
convent opgeheven. De gebouwen kwamen in handen van het
Sint Jansklooster, waarop de wet van de onteigening niet werd
toegepast, en leengriffier Meester Peter van Sint Peter, die al
langere tijd in het voormalige Hof van Middachten woonde,
werd toezichthouder.

In 1616 droeg het stadsbestuur de gebouwen over aan de wees-
meesters, waardoor bestuur en weeskinderen (een 12-tal) van
het pand in de Bakkerstraat, waar weinig ruimte was, konden
verhuizen naar de meer comfortabele woonomgeving tussen
Ketel- en Ruiterstraat. Toen de Stichting Burgerweeshuis de
nieuwe locatie betrok, troffen de weesmeesters vier woningen
aan, een ruime binnenplaats, "Monnikhuizerplaats" geheten,
waaraan drie stallen lagen en waar zich ook een waterput be-
vond.
De vier woningen waren het resultaat van het aankoopbeleid dat
de heren van Middachten in de loop van de tijd hadden gevoerd;
waarover later meer. De stallen waren waarschijnlijk paardestal-
len. Paarden waren nodig voor het vervoer van en naar kasteel
Middachten, voor de jacht, voor de toernooien, voor het maken
van dienstreizen, voor alles wat met mobiliteit te maken had.

Zij maakten deel uit van de parade en behoorden bij de krijgs-
uitrusting. Kwam de hertog op bezoek dan maakten de edelen
hun opwachting, uiteraard te paard. Het leven van de adellijke
heren was niet denkbaar zonder paarden. De ridders van Sint Jan
hadden hun paarden evenals de bannerheren van Anholt. De
stallen lagen aan de Sint Jansstraat, die later "Ruiterstraat" werd
genoemd. Zij lagen ook verder op in de buurt van de
Sint Jansbeek tussen de schuren en de dienstwoningen van de
paardenknechten. De aanwezigheid van een waterput op de
binnenplaats van het voormalige Hof van Middachten was voor
de weesmeesters een verrassing. Het hebben van een eigen
watervoorziening was een luxe, die alleen voor welgestelde
families (en kloosters) was weggelegd. Gewone burgers waren
aangewezen op een openbare waterput of konden water gaan
halen in de Sint Jansbeek, maar dat was toch vooral voor de
omwonenden.

Toen het Burgerweeshuis in 1845 naar de Bovenbeekstraat
verhuisde, werd van het vrijgekomen pand en het belendend
terrein een plattegrond gemaakt. Hoewel door allerlei verbou-
wingen van de oorspronkelijke situatie niet veel meer over was,
zijn op die tekening (pagina 15) nog enkele bijzonderheden
uit de tijd van het Hof van Middachten terug te vinden.
De beide uitgangen staan er op: de open gang naar de Ketel-
straat en de uitgang naar de Ruiterstraat. De ligging van de
tuinen, de grote binnenplaats en de erven corresponderen met
de situatie van twee-en-een-halve eeuw daarvoor.
De plattegrond is de laatste zichtbare herinnering aan het
Burgerweeshuis en het Hof van Middachten. Om de verkave-
ling van het terrein te vergemakkelijken ontwierp stads architect
H.J. Heuvelink de "kromme elleboog", de Wezenstraat, waar-
van de naam herinnert aan dat bijzonder stukje Arnhems ver-
leden.

Een vraag blijft ten slotte over: was het huis, dat Evert van Steenre
- van Middachten in 1392 kocht, het Hof van Middachten?
P.N. van Doorninck, die de uitgave van het Oud Archief
Middachten verzorgde, tekent bij de beschikkingsakte van Amdt
van Middachten en Belie van Wilp aan dat er geen koopbrief op
naam van Amdt van Middachten bij was. Wel was bij deze akte
de koopakte van Evert van Steenre gevoegd. Waarom?



lanspoort

Sint lans/dooster

Sint lansbeek (Bovenbeek)

De Hof van Anholt

Sint lansstraat (Ruiterstraat)

Marienburch

De commanderie van Sint Jan en omgeving ca. 1625
Cliché F. de Wit anno 1700



Heeft de archivaris van de heren van Middachten willen aan-
geven, dat het huis van Evert van Steenre een erfgoed was, dus
binnen de familie werd vererfd? Als dat zo is dan gaf heer
Arndt zijn vrouw Belie het beschikkingsrecht over een familie-
goed, dat hij door erfenis van grootvader Evert van Steenre
had verkregen. De koopbrief van het Hof van Middachten zou
dan de akte uit 1392 zijn. In dit geval is het niet verwonderlijk,
dat er geen koopbrief op naam van Arndt van Middachten was
te vinden.

Een andere bijzonderheid die onze aandacht vraagt, is de naam
"Hof van Middachten". De bewoordingen waarin de beschik-
kingsakte van 1490 werd gesteld geven geen aanleiding tot de
veronderstelling dat de benaming van Arndt van Middachten af-
komstig zou zijn. Het is niet onjuist te veronderstellen, dat het
Hof van Middachten er was op het moment dat ridder Arndt zijn
vrouw medezeggenschap over het adellijk bezit gaf. Het ligt meer
voor de hand niet hem als naamgever van het Hof te beschou-
wen, maar Evert van Steenre, zijn grootvader. Heer Evert was
het, die in 1357 de heerlijkheid Middachten van oom Hendrick
erfde die kinderloos stierf. Diens overlijden betekende het einde
van het geslacht van Middachten. Er waren geen directe stam-
houders meer. Toen Evert van Steenre, die met een zus van
Hendrik was getrouwd, eigenaar van Middachten werd, deed hij
er alles aan om de traditie van zijn adellijke schoonfamilie voort
te zetten. Hij noemde zich Evert van Steenre - van Middachten.
Het ligt in de lijn van de verwachting, dat hij het huis dat hij in
1392 in Arnhem kocht en waarmee hij zich als Heer van
Middachten kon profileren de erenaam "het Hof van Middachten"
gaf. Zijn zoon Hendrik, die met Johanna van Arnhem trouwde,
liet de naam "van Steenre" helemaal achterwege. Hij noemde
zich zonder meer Heer van Middachten.

Het Hof van Middachten kent dus een lange traditie, die mo-
gelijk op Evert van Steenre - van Middachten teruggaat. Wan-
neer het Hof inderdaad een erfelijk familiegoed was, dan we-
ten wij nu waar de erven van kanunnik Arnt van Coelen en
Arnt van den Gruuthuse hebben gelegen namelijk in het tweede
huizenblok tussen Ketelstraat en Ruiterstraat in Arnhem.

1. Oud Archief Arnhem,
Regestenlijst 566

2. G. Nijsten, Het Hof van Gelre.
Cultuur ten tijde van de hertogen
uit het Gulikse en Egmondse huis
(1371-1473), Kampen 1992,
p.254-260

3. Oud Archief Middachten,
inv. no. 101 'N'

4. e.e. Verkerk, Coulissen van de
macht, Hilversum 1992, p.579,
noot 189

5. A.J. Maris, Sint Maria in Bethanië
bij Arnhem. Een kleine speurtocht
door Arnhemse Archivalia,
Bijdragen en Mededelingen 'f.:l
Gelre, 67, 1973, p. 51-57

6. e.c. Verkerk, op. cit., p. 450 'l>

7. Oud Archief Middachten,
inv. no. 101.
De rusttekens zijn aangebracht \0.,-

om duidelijk te maken dat het om
een bijstelling gaat. \I
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Plattegrond van het oude Burgerweeshuis
in 1845 gemaakt voor de verkoop van de

gebouwen
Gemeentearchief Arnhem
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Titel:
Monumentengids Rheden

Uitgever:
Het Gelders Genootschap,
pla Stichting Matrijs Utrecht

88 pagina's, uitgegeven 2000
ISBN 90 5345 1544

Hulde voor het initiatief om een deel van het materiaal dat
bij de verschillende monumenten inventarisatieprojecten
boven tafel is gekomen, voor de bewoners van Rheden en de
bezoekers aan deze streek toegankelijk te maken. Het boek
is helder geschreven door Roger Crols en Jan Wabeke onder
de eindredactie van Martin van Bleek. Het is uitgegeven
door het Gelders Genootschap samen met uitgeverij Matrijs.
Aan de Monumentengids Rheden is de eer gegund om als
eerste deel van de reeks Monumenten in Gelderland te ver-
schijnen. Het is niet duidelijk of wij deze eer te danken heb-
ben aan het feit dat de gemeente Rheden ruim 450 monu-
menten bezit.

Voordat er een selectie van de Rhedense monumenten be-
sproken wordt krijgen we twee bijzonder aardige hoofdstuk-
ken over de historisch-ruimtelijke kenmerken van en de
bouwstijlen in de gemeente Rheden. Het is verfrissend dat
men bij de selectie vooral gekeken heeft naar de monumen-
ten uit de periode 1850 -1940 omdat deze groep monumen-
ten relatief onbekend is. Wel ontbreekt er helaas een be-

"knopte lijst met alle gemeentelijke- en rijksmonumenten,
zodat de titel van het boek de lading niet geheel dekt. Als
men het boekje uit heeft moet men toch nieuwsgierig zijn
naar de andere monumenten en is het een uitdaging om met
de kennis uit het boekje zelf eens te kijken of men de bouw-
stijlen van de niet besproken monumenten kan herkennen.

boekBESPREKING

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boekje was er
onlangs in Velp een dialezing die verzorgd werd door Roger
Crols. Bij deze lezing werd nog wat dieper ingegaan op de
verschillende onderwerpen die in het boekje staan. De aan-
wezigen hebben daarbij heel wat interessants te horen en te
zien gekregen over de monumenten in hun gemeente. Bij-
zonder illustratief waren de dia's van interieurelementen, die
je anders niet zomaar te zien krijgt.

Dit bracht ons op het idee, dat het aan te raden is bij vol-
gende uitgaven in deze reeks, ook wat foto's van interieurs
of details op te nemen, Want wie is er bijvoorbeeld niet be-
nieuwd naar het interieur van het voormalige café Jeruzalem
23? De foto in het boek onthult niets. Ook zou het beter zijn
de foto's te nemen vóór het blad aan de bomen zit, zodat de
panden niet gedeeltelijk achter de bladeren schuil gaan. De
kleine schoonheidsfoutjes veranderen niets aan het feit dat
het een goed boek is en in een leemte voorziet. Wij raden het
dan ook iedereen aan een exemplaar te bemachtigen, want u
krijgt beslist waar voor uw geld.
Dat het boekje zeer de moeite waard is, blijkt o.a. uit het feit
dat de eerste druk al uitverkocht is!

Nelleke den Boer-Pinxter
en Frank van Heusden



WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN XXI
lolle Baltjes

Doordat in Velp de ramen naar de buitenwereld minder ver openston-
den dan in Rozendaal wisten de geërfden in Velp minder goed om te

gaan met de van hogerhand opgelegde maatregelen met betrekking tot
onverdeelde ongecultiveerde gronden. Voorts was er een duidelijk ver-

schil in visie omtrent het gebruik van de heide, die nu in het veld nog

duidelijk is waar te nemen. Wij noemen slechts de neiging van de
Velpenaren om iedere verandering af te wijzen, terwijl Rosendael toch

al duidelijk, in overeenstemming met het toenmalige overheidsbeleid ,
de mogelijkheden tot alternatief gebruik had beproefd en met veel be-

lovend succes had toegepast.

De verklaring van Baron Torck van 1809 dat de heide onder
Rozendaal hem toebehoorde ging de Velpenaren uiteraard te
ver. Hij zal er echter ongetwijfeld goede bedoelingen mee heb-
ben gehad. Immers van hogerhand was te verstaan gegeven
iets meer te doen met de ongecultiveerde woeste gronden en
zo daaraan niet zou worden voldaan zou van die zijde worden
ingegrepen. Daarvan werd een verplichte verdeling het meest
gevreesd.
Maar wel of geen goede bedoelingen, het zat uiteraard "die
van Velp" lang niet lekker. Het leidde dan ook tot vergroting
van bestaande tegenstellingen en vertroebelde gemoedstoestan-
den. Rijkelijk van fantasie en Calimero-achtige effecten voor-
ziene verhalen om het haardvuur, bij laag geschroefde olie-
lamp en bij andere al of niet toevallige ontmoetingen, esca-
leerden in onenigheden en ordinaire ruzie.

In die sfeer moet dan ook het beeld zijn ontstaan dat de auteur
S. Reynders beschrijft in zijn boek "Rheden en Rozendaal in
den loop der eeuwen". Hij zegt zijn weergave te hebben over-
genomen uit een los blad in het notulenboek van het geërfden-
bestuur.

"De Velpsche (Rosendaalsche) mark werd sedert overoude tij-
den gemeenschappelijk beheerd. Volgens een mondelinge
mededeeling wilde Rosendaal een ringallée maken aan de oost-
zijde der heide van de geërfden aan Velp, zonder dat de Velpsche
geërfden waren gehoord. Dit zou aanleiding hebben gegeven
tot het vormen van eene commissie. Deze was met de
eigenaresse van Rosendaal, Ada, Baronesse Torck, tot over-
eenstemming gekomen. Waarschijnlijk is het verdeelingsplan
uitgegaan van den huize Biljoen, dat beschreven recht had op
de heide (schaapsdrift enz. l.B.). Rosendaal bezat geen be-
schreven rechten, alleen rechten door verjaring. Dit zal de oor-
zaak geweest zijn, dat er zoo spoedig een schikking tot stand
kwam. De notulen beginnen in 1852".

Als we de tekst juist interpreteren zou dat ongeveer op de plaats
zijn geweest waar wij in een vorige aflevering toe geraakten
op onze wandelingen langs de buitengrenzen van Rozendaal
en die wij verlieten om tot een betere aanloop tot het vervolg
van ons verhaal te geraken. Dat is ongeveer halverwege tussen
de bocht waarbij we de resten van een oude beuk signaleerden
en de plaats waar de grenslijn van de vroegere gemeenten Velp



en Rheden aansluit aan die van Rozendaal. Of om een moge-
lijk wat vertrouwder beeld te geven: ongeveer op de plaats
waar het fietspad de grenslijn kruist.

Eigenaardige conclusies
Ook Kerkkamp (Historie van Velp en Rozendaal blz. 62) ver-
wijst naar deze bron.
Als dit voorval aanleiding zou hebben gegeven tot het instel-
len in 1852 van de Commissie van Verdeling, zou het dus om-
streeks 1850 moeten hebben plaats gevonden.
Wij plaatsen enkele notities naar aanleiding van de medede-
lingen in bovenstaande gecursiveerde tekst.

Die Ringallee bestond toen al vele jaren. Hij behoefde dus
niet meer te worden aangelegd.
Wij zagen reeds bij de visitatie van de grenzen in 1818, dat
over de volle lengte van de 25 kilometer lange grenslijn, sprake
was van een Ringallee. De uitermate zakelijke tekst van het
proces-verbaal van deze visitatie gaf ons aanleiding te bekij-
ken of die Ringallee over de volle lengte inderdaad was be-
plant. De bevestiging daarvan vinden we in de Kadastrale At-
las van Rozendaal van 1832, waarvan de perceelsopmetingen
overigens al in 1817 waren verricht. Daarin wordt in alle on-
derdelen van de Ringallee melding gemaakt van "opgaand ge-
boomte": één van de categorieën, waarin het grondgebruik was
verdeeld. Iedere categorie was weer ingedeeld in drie klassen,
die een indruk moesten geven van de waarde, zo men wil, van
de kwaliteit van het betreffende perceel. Met de klasse 1 als
beste en klasse 3 als de minste waarde. Gevonden werd, dat
het opgaand geboomte van de Ringallee over de gehele lengte
was gewaardeerd in klasse 3.

Een uitzondering vormde het gedeelte vanaf de huidige
Dennenweg tot aan de Daalhuizerweg, waarvoor de kwalifica-
tie klasse 2 gold. Rozendaal legde daar dus toen geen Ring-
allee aan. Die bestond toen al vele jaren. In een volgende afle-
vering zullen we zien dat die allee ook in 1860 nog bestond.
Voorts hadden de geërfden in die tijd op die plaats geen enkele
bevoegdheid om regelend op te treden.

We zagen reeds, dat onder het Franse bewind de gemeenten zijn
opgericht en dat die onder andere werden belast met het beheer
van onverdeelde en in gemeenschap gebruikte gronden.

Men kan dus stellen dat het ongenoegen, waarvan Reynders
en Kerkkamp melding maken, een aangelegenheid zou zijn
geweest van door de Velpse geërfden niet begrepen wijzigin-
gen in de staatskundige verhoudingen.
Mogelijk heeft de tolerante houding van Rozendaal wel bijge-
dragen tot dit onbegrip. Wij - en vele anderen met ons - heb-
ben niet de indruk dat tengevolge van de staatskundige ont-
wikkelingen, veel veranderde met betrekking tot het gebruik
van de heide door de Velpse geërfden. Wat wel veranderde
was de organisatorische structuur van dat gebruik. Werd dat
voorheen in de vergaderingen van de geërfden geregeld, de
wijzigingen hadden ook aan deze regulerende en ordenende
bijeenkomsten een einde gemaakt. Het gevolg was, dat ieder
naar eigen inzicht en behoefte te werk ging, waardoor onge-
wenste situaties ontstonden.

Terug naar de realiteit
Na gastvrijheid te hebben genoten bij Reynders en Kerkkamp
willen we nu eens zien hoe Van der Kroef de omschreven si-
tuatie heeft aangetroffen. Daar geen weggejaagde Rozendalers
en woeste - de bange Rozendalers wegjagende - geërfden. Het
enige wat er van de emotionele beschrijving van onze beide
gastheren overblijft is een brief van 4 oktober 1852 van de
Baronesse van Hardenbroek van Biljoen aan de gemeenteraad
van Rheden over het herstel van de rechten op de geërfdeng-
ronden.
Refererende aan jarenlange conflicten merkt Van der Kroef op
dat kennelijk na het laatste treffen in 1824, de behoefte is op-
gekomen hieraan voorgoed een einde te maken. De combina-
tie van de jaartallen 1824 en 1852 vestigt echter niet de indruk
van een intensief gevoelde behoefte. In ieder geval, de gemeen-
teraad van Rheden stelde vast dat zij weliswaar geërfdeng-
ronden beheerde, maar alleen die welke kadastraal onder de
vroegere gemeente Velp vielen. Voor de heide zou men zich
tot Rozendaal moeten wenden.
Het is mogelijk, maar niet waarschijnlijk dat een dergelijk schrij-
ven ook aan Rozendaal is gericht, Daar waren immers sedert
1809 geen onverdeelde gronden meer waarover op overheids-
voorschrift de gemeente het beheer zou moeten voeren. Wel werd
als vervolg op de correspondentie tussen de Baronesse van
Hardenbroek en de gemeente Rheden in 1853 een commissie
ingesteld "ter verdediging der regten van (....) geërfden op de
zoo genaamde Velpsche en Rosendaelsche heide".



9 oktober 1860 kon de "Acte van scheiding en verdeling"
worden getekend, waarbij de 1133 bunder, 9 roeden en 8 el
heide werd verdeeld. Even voor de duidelijkheid: in toen
gebruikte gegevens voor maten en oppervlakte staat bunder

gelijk aan hectare, roede
gelijk aan are en el gelijk
aan centiare (m").

Velen hebben getracht uit te vinden wat er in de jaren daarop
is voorgevallen en besproken, maar de duisternis heeft het over-
dekt. Echter reeds in 1858 werden de geërfden bijeen geroe-
pen om "nu reeds voor zooveel nodig te voorzien in het beheer
over het aan Velp te beurt
vallende gedeelte der
heide". Men zou dus kun-
nen zeggen dat - gespro-
ken in tegenwoordige ter-
men - reeds een principe-
besluit was gevallen, dat
nog nader zou moeten
worden uitgewerkt. Vijf
j aar overleg, heeft dat
lang geduurd? Van Velpse
zijde bezien: Neen! Het
zal de commissie heel wat
moeite hebben gekost om
de gedurende vele jaren
opgefokte gemoederen
van de individuele
geërfden tot compromis-
bereidheid te brengen. En
wat Rozendaal betreft ook
"neen". In 1852 werd
Reinhard Jan Christiaan
Baron van Pallandt van
Keppel burgemeester van
Rozendaal en hij kon na
1854, via zijn echtgenote
Ada Catharina Baronesse
Torck ongetwijfeld enige
invloed op Rosendael uit-
oefenen. Zij trouwden
buiten gemeenschap van
goederen.

Zelfs bij een voorop ge-
zette bereidheid tot mede-
werking zal het voorstel
tot verdeling van de heide geïntervenieerd hebben in andere
nog niet tot evenwicht gekomen toestanden en verhoudingen,
die dan mede moesten worden geregeld. In ieder geval, op

Dat er van Rosendaelse zijde
toch een welwillende
onderhandelingsbereidheid
bestond blijkt wel uit het feit
dat pas acht jaar later de
geërfden ook de zeggen-
schap terug kregen van de
gemeente Rheden. Tijdens
die - ook in 1852 begonnen
- onderhandelingen is er in
een bepaald stadium van
gemeentezijde zelfs een
weigering tot medewerking
uitgesproken.

Ook dit is een Koningsweg op
Rozendaal. Wilt u er meer van we-
ten? Leest u dan nog eens de der-
tiende aflevering van Wandelen op
Razendaal in Ambt en Heerlijkheid
na 121. Een paar regels op bladzijde
10 en verder op bladzijde 11.



Enkele tijdsbeelden
Het is hier misschien de plaats op bijzondere omstandigheden
te attenderen die er mogelijk toe hebben bijgedragen dat het
niet eerder tot een vergelijk met de buren is gekomen. In het
particuliere vlak hebben de hoofdrolspelers op Rosendael in
de eerste helft van de negentiende eeuw namelijk een ellen-
dige en betreurenswaardige tijd door gemaakt. Om dat duide-
lijk te maken geven we het volgende overzicht, ingedeeld in
perioden waarin bepaalde telgen uit het geslacht Torck een rol
speelden.

1793-1810
Toen de negentiende eeuw zijn intrede deed was Reinhard Jan
Christiaan Torck heer van Rosendael. Hij was in 1793 - als 18
jarige zoon van Assueer Jan Torck en Eusebia Jacoba de Rode
van Heeckeren, die in dat jaar, kort na elkaar overleden - zijn
vader opgevolgd. Hij was de enig overlevende van de zes kin-
deren uit het huwelijk van zijn ouders. De grote verantwoor-
delijkheid die de nog jonge Reinhard op zijn schouders kreeg
gelegd wordt geaccentueerd door de inval van vreemde troe-
pen in het jaar daarop en die in Rozendaal aanzienlijke schade
aanrichtten.
Hij trouwde in 1800 met Goswina van Neukirchen gen.
Nyvenheim. Uit dat huwelijk kwamen een zoon en twee doch-
ters voort. Met Reinhard Torck hebben wij al kennis gemaakt

als schrijver van de door ons aangehaalde brief uit 1809 met
betrekking tot de eigendom van de Rozendaalse heide.

1810-1830
Reinhard Jan Christiaan Torck overleed in 1810, 35 jaar oud
in hetzelfde jaar waarin één van beide dochters stierf. De zoon,
Assueer Lubbert Adolf Baron Torck, die moest voorzien in de
erfopvolging, was toen nog maar 4 jaar oud. Goswina belastte
zich daarom met de in stand houding van het Rosendaelse be-
zit. Zij had bovendien veel belangstelling voor de aanleg en
het verharden van verkeerswegen. Zij liet onder andere de
Rosendaalselaan op Velps gebied doortrekken tot aan de hui-
dige Hoofdstraat en zij voorzag in de beplanting van die laan.
Daarnaast had zij uiteraard nog de zorg voor de opvoeding van
haar beide kinderen.

1830-1843
Toen Goswina in 1830 overleed was Assueer Lubbert Adolf
Torck 24 jaar en hoewel nog jong, aanvaardde hij zijn taak
met betrekking tot Rosendael. Hij trouwde in 1834 met
Jonkvrouwe Louisse Huyssen van Kattendijke. Zij gingen per-
manent op Rosendael wonen en hij bouwde onder andere twee
nieuwe huizen, stichtte een nieuw logement (de tegenwoor-
dige Residence) en een nieuwe school. Ook werd in die tijd



(ca 1835) de Rozendaalse begraafplaats aangelegd. Ado1f heeft
al deze vernieuwingen slechts kort mogen aanschouwen want
hij overleed, 35 jaar oud, in 1842. Een half jaar later, in 1843
overleed zijn vrouw, verteerd van verdriet, nadat ze voor de
vierde maal een kind aan de dood had moeten afstaan.

1843-1854
Uit het voorgaande moge blijken dat het huwelijk van Ado1f
Torck met Jonkvrouwe Huisen van Kattendijke weinig voor-
spoed heeft gekend. Zij lieten één dochter Ada Catharina na,
toen nog maar pas acht jaar oud. Zij was 19 toen ze in 1854
trouwde met Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt van
Keppel. Gedurende haar minderjarigheid heeft haar oom Mr.
Jan Karel Baron van Golstein uit Den Haag de voogdij voor
haar en het beheer van Rosendael op zich genomen.

1854-1902
Het huwelijk van Reinhard en Ada Catharina verliep voorspoe-
diger dan dat van hun voorouders. Het duurde tot 1899 toen
Reinhard stierf. Zij hadden drie zonen, waarvan de tweede,
Frederik Jacob Willem in 1902, toen Ada overleed, opvolger
werd. Reinhard was van 1852 tot zijn dood in 1899 burge-
meester van Rozendaal.

Portretten van links naar rechts:
1. Goswina Geurdina van Neukirchen gen. Nyvenheim
2. Assueer Lubbert Adolph baron Torck
3. Jonkvrouwe Louise C.W. Huyssen van Kattendijke
4. Mr Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt
5. Ada Catharina barones Torck

Rozendaal of Rosendael
Nu we toch even de draad van het eigenlijke verhaal hebben
los gelaten nog een andere opmerking.
We worden soms aangesproken op willekeurige wijze de spel-
lingen Rosendael en Rozendaal te gebruiken. Zonder iedere
inconsequentie af te wijzen is er echter geen sprake van non-
chalante willekeur.
De term Rosendael gebruiken we voor het kasteel met het land-
goed en eventueel de vroegere heerlijkheid. Ook passen we
hem plaatsvervangend toe voor handelingen en beslissingen
van bevoegde bestuurders van deze zaken in de trant van:
"Rosendael ging een overeenkomst aan .... "
Waar we Rozendaal schrijven bedoelen we het gebied in si-
tuaties waarin geen sprake is met een directe binding met het
huis Rosendael. En we gebruiken uiteraard de naam Rozen-
daal ook als de uit Rosendael voortgekomen gemeente of het
dorp wordt bedoeld.
Uitzonderingen kunnen ontstaan bij het gebruik van citaten.
Daar wordt zo veel mogelijk de geciteerde tekst aangehouden.

Noten
* Foto van de Koningsweg op Rozendaal van de auteur
* De portretten zijn uit Rosendael, Groen Hemelt jen op Aerd
van J.e. Bierens de Haan



HARMONIEDE
Nelleke den Boer-Pinxter

Theo Duijghuijzen
Harrie Weg man

Bouwgeschiedenis
De bouwgeschiedenis van De Harmonie
begint op 21 november 1895 als de
heer M. Poelman bij B&W van de
gemeente Rheden een verzoek indient
om volgens een bijgevoegde tekening
een gebouw neer te zetten op de be-
staande fundamenten op zijn perceel
hoek Hoofdstraat / Rozendaalselaan.
De originele potloodtekeningen bestaan
uit een vooraanzicht en een plattegrond
van de benedenverdieping. Helaas staat
er geen naam op van de architect of
aannemer.
Dezelfde dag nog wordt het verzoek
door de gemeentesecretaris in handen
gegeven van de gemeenteopzichter om
het van commentaar te voorzien. Echter
met de opmerking er zorg voor te dra-
gen dat de in het pand bestaande lokali-
teit, waarin sterke drank verkocht wordt,
niet wordt vergroot. lees verder op volgende pagina
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A Is de schrijver van de nevenstaande
ingezonden brief in de Velpsche Courant van
11 februari 1920 beter was geinformeerd dan
had hij misschien een andere tekst afgeschei-
den. In 1920 verwisselt het pand weliswaar
- voor de vierde keer - van eigenaar maar
het café-restaurant wordt onder dezelfde
naam voortgezet. Nog vijfentwintig jaar is
het een ontmoetingsplaats in het centrum van
het dorp. Pas in 1945 houdt "De Harmonie"
op te bestaan. Als horecagelegenheid heeft
het dan een historie die begint bij Willem
Roelofsen die in 1877 op deze locatie een
kruidenierswinkel heeft. Daar is waarschijn-
lijk de basis gelegd voor wat later het in de
ingezonden brief zo lyrisch beschreven café-
restaurant "De Harmonie" wordt. Roelofsen
schenkt namelijk, zoals veel kruideniers
toendertijd, sterke drank "over de toon" zon-
der "zitgelag" te houden. Stel U voor een
klant die staande een hartversterking nuttigt,
intussen nieuwtjes uitwisselt en, misschien
na een tweede "kelkje", weer aan zijn (haar?)
werk gaat. De weduwe van Willem Roelof-
sen verkoopt in 1886 de nering en dan is er
sprake van café-herberg "De Fijne". Tien jaar
later wordt de herberg verkocht en de nieuwe
eigenaar laat het pand bouwen dat er nu nog
staat. Het wordt dan geëxploiteerd onder de
naam "De Harmonie". En onder die naam
blijft het, ook na de verkoop in 1920,
horecagelegenheid tot 1945. In de latere ja-
ren zal het, door de toename van het ver-
keer, minder aangenaam toeven zijn geweest
op het terras zo dicht aan de Hoofdstraat.
Na sluiting van "De Harmonie" duurt het
tot 1955 voordat Wijlhuizen er een meubel-
zaak inricht en die gaat in 1998 dicht we-
gens gebrek aan een opvolger. Na een gron-
dige renovatie en verbouwing in 2000 opent
DA drogisterij er zijn deuren en worden op
de verdiepingen 4 appartementen ingericht.

c.s.



'Hoofdstraat-> Velp.

De gemeenteopzichter stelt B & W
gerust dat de opbouw geheel op de be-
staande fundamenten wordt opgetrokken
en dat de oppervlakte van het café door
het maken van een ingang voor de
bovenwoning eerder kleiner dan groter
wordt. Ook ziet hij geen bezwaar voor
het maken van een keldergat met vast
rooster en een deur met stoep aan de
Rozendaalselaan.

Het nieuwe gebouw dat in 1896 ge-
bouwd wordt, vervangt een gebouw dat
bekend stond als 'café De Fijne'. Dit café
had maar één bouwlaag en was gedekt
met een schilddak. Aan de Hoofdstraat-
zijde bevond zich een veranda. In de
kelder die gedeeltelijk van troggewelfjes
is voorzien, bevindt zich nog een dicht-
gestorte waterput.
Het nieuwe pand werd aanzienlijk hoger
en kreeg aan de kant van de Hoofdstraat
over de volle breedte een veranda met
daarboven een balkon met ijzeren
balusters en consoles. Helaas is er niets
meer over van de veranda en is het bal-
kon vervangen door Franse balkonne-
tjes. Oorspronkelijk was de onderste
laag in blokverband bepleisterd en had
rondbogige muuropeningen. Deze zijn in
1955 verdwenen toen het pand op de
begane grond volledig is uitgebroken.
Achter aan de rechter zijgevel vindt men
nog twee rondbogen terug met gladge-
streken pleisterlaag en boven de deur
die toegang geeft tot de appartementen
in de gevel aan de Rozendaalselaan
vindt men nog een restant van de oor-
spronkelijke bepleistering. De bovenver-
diepingen overleefde deze verbouwing
nog redelijk ongeschonden.
Maar helaas bij de laatste verbouwing
die in 2000 is voltooid, worden de oor-
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spronkelijke ramen door moderne vervangen waarbij de
raamindeling aangetast wordt. Tevens verschijnt er een
gecamoufleerde puist achter op het dak aan de
Rozendaalselaan op de plek waar het pand met het er
achter gelegen pand verbonden is. Bovendien verschij-
nen er aan de achterkant van de rechterzijgevel twee
grote balkons.
Toch blijft het gebouw een opvallende verschijning in de
Hoofdstraat met zijn torentjes, mooi metselwerk en ver-
sieringen op de eerste en tweede etage waaronder de
fraaie tegeltableaus.

Bouwstijl en bijzonderheden
De Harmonie is in eclectische stijl gebouwd. Dit is een
bouwstijl die tussen 1850 en 1910 voorkwam en waarbij
men verschillende historische stijlmotieven toepaste.
Het pleisterwerk van de onderste bouwlaag, dat groten-
deels verloren is, was aan de klassieke vormentaal ont-
leend, terwijl de torentjes, het kleurig siermetselwerk en
de mooie tegeltableaus de invloed van de renaissance
verraad. Verder herkent men de chaletstijl aan het over-
stekende dak, dat op houten korbeien rust en de houten
topgevels, waarin zich oorspronkelijk houten stijl en
regelwerk bevond en die nu geheel met hout bekleed
zijn.

Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond. Aan de
voorzijde heeft het drie bouwlagen en aan de achter-
zijde twee. Het drielaagse gedeelte heeft aan de voor en
beide zijkanten bijzondere houten topgeveltjes, die op
de nok met lood bedekte overkragende pirons hebben
die op een korbeel rusten. De voorgevel boven de
nieuwe winkelpui heeft een symmetrische indeling. Bo-
ven de drie balkondeuren en alle ramen bevinden zich
segmentbogen met gepleisterde geboorte- en sluit-
stenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk
of tegeltableaus. De ramen worden omlijst met twee-
kleurig metselwerk. Tussen de gekoppelde rondboog-
vensters voor bevinden zich drie cirkelvormige verdiept
liggende panelen met tegeltableaus waarop de bouw-
datum staat. Op de linker en rechter zijgevels onder de
goten bevinden zich ook nog drie van deze cirkelvor-
mige tegeltableaus maar helaas worden deze ontsierd

door lelijke regenpijpen
die er min of meer hori-
zontaal voorlangs lo-
pen. Op verschillende
plaatsen heeft men
horizontale banden met
siermetselwerk aange-
bracht, waaronder uit-
gemetselde sierbanden
en muize-tandlijsten.
Onder de goot kraagt
het metselwerk uit.
De korbeien steunen op
stenen consoles. Verder
vindt men in het voorste
deel van de rechter-
zijgevel twee blinde
vensternissen.

Beeldbepalend
Het gebouw heeft op de voorlopige keuzelijst voor het
aanwijzen van de gemeentelijke monumenten gestaan
en is door het Gelders Genootschap beschreven maar
heeft het helaas niet gehaald. Toch is het te hopen dat
er niet verder aan het gebouw getornd wordt en het
mooie siermetselwerk en de unieke torentjes die beeld-
bepaiend zijn voor de Hoofdstraat en de Rozendaalse-
laan gespaard blijven.

De illustraties zijn uit het boek met de titel
"Van lint naar hart", dat uitgegeven is door de
Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal naar
aanleiding van de reconstructies van de Hoofdstraat
Velp in 2000.
Het boek is voor leden van de Kring voor een
speciale prijs verkrijgbaar door overmaking van
f 25,00 op girorekening 1164291 tnv De Oudheid-
kundige Kring Reheden - Rozendaal te De Steeg,
waarna het boek wordt thuis bezorgd.
In de boekhandel is de prijs f 29,50.



HET BESTUURsteltvoor

Ons nieuwe Bestuurslid
Mariane Poorthuis

Parkweg 25

6994 CM De Steeg

Telefoon 026 495 38 44

In 1950 geboren in Rijssen. Tot 1997 ben ik woonachtig
geweest in Het Gooi. Sindsdien ben ik inwoner van de ge-
meente Rheden. Al meer dan vijfentwintig jaar ben ik werk-
zaam in het onderwijs: eerst vooral in het HBO (PABO); nu
als leerkracht basisonderwijs. Begin jaren negentig heb ik
een universitaire studie Kunstgeschiedenis 8 Archeologie
afgerond, met als afstudeerrichting Architectuur, Steden-
bouwen Landschapsarchitectuur. Ik ben afgestudeerd op
negentiende eeuws werk van de architect Berlage.
In Hilversum heb ik publicaties verzorgd over de architect
en stedenbouwer W.M. Dudok, een tentoonstelling opgezet
over Wonen & Werken in Hilversum en educatieve projecten
ontwikkeld voor (basis)scholen. Momenteel ben ik lid van de
Stichting Dorpsherstel van de gemeente Rheden, die een
aantal kwetsbare monumenten onder haar hoede zal nemen.
Daarnaast doe ik onderzoek naar historische tuinen in de
Veluwezoom.

Ons nieuwe Bestuurslid

Harry Bruil

Overhagenseweg 70

6883 GX Velp

Telefoon 026 361 78 64

Als nieuwkomer in het bestuur van de oudheidkundige kring
is mij gevraagd mij aan de leden voor te willen stellen in het
blad Ambt en Heerlijkheid.
Ik woon aan de Overhagenseweg in Velp, dat is op een steen-
worp afstand van De Oude Jan, een van de oudste monumen-
ten van Velp. Sinds ongeveer een jaar ben ik ook bestuurslid
van de stichting" Vrienden van de Oude Jan" die zich tot
doel gesteld heeft het onderhoud van dit monument te ver-
zorgen en in toenemende mate het kerkje naast de gebruike-
lijke kerkelijke aktiviteiten, ook een culturele invulling te
geven. Dit jaar bestaat de kerk 900 jaar, een feit waar in het
vorige nummer reeds aandacht aan geschonken is.

Ik ben 54 jaar, getrouwd, heb 2 volwassen dochters en ben
door omstandigheden erg veel thuis. In mijn werkzame leven
was ik internationaal sales manager bij één van de vele Akzo
dochters in Arnhem. Voor dit werk reisde ik veel over de
wereld. Ik bevond me dus veel in hotels en vergaderruimtes.
Na enige jaren" ontdekte" ik dat ik ook tijd vrij moest ma-
ken voor mijn belangstellingen die ik van kind af aan reeds
koesterde n.l. de oudheid en oudheidkundige zaken. Zo heb
ik daarna dus vele musea in verre landen kunnen bezoeken,
zoals het pre columbiaans museum in Lima, het "Casa
Rossa" in Santiago Chili, en diverse musea in Zweden,
Finland, Oostenrijk, Engeland, Griekenland, enz. Hierdoor
kon ik het nuttige en aangename verenigen. »>



Ons nieuwe Redactielid

Hans Rijnbende
Groenestraat 10

6991 GE Rheden

Telefoon 026 495 45 98

Ik ben geboren in Oegstgeest in 1939 en heb de Kweekschool
(met hoofdakte) gedaan in de jaren 1958 -'62 in Leiden. 5 jaar
geleden in Rheden komen wonen. Getrouwd met Hermien
Harmsen en heb twee zonen Pieter (32) en Wouter (31).
Van 1974-1998 werkzaam geweest in het onderwijs te
Ellecom, daarvoor vanaf 1964, Egmond aan Zee en Renkum.
Mijn hobby's zijn muziek, geschiedenis, schrijven en astro-
nomie. Auteur van "Herinneringen aan de Middachter Al-
lee", "Mensen om nooit te vergeten" en het onlangs ver-
schenen kinderboek "Ollie en Pipie"dat zich in onze regio
afspeelt en van een boek over de straten van Rheden, dat in
voorbereiding is.
Voorts dirigent van het koor "De Vlinderkamp"en secretaris
van het 4de en 5de Mei Comité te Rheden.

Ik ben het arbeidsproces in gegaan met alleen een Mulo di-
ploma, heb later, in de avonduren mijn VWO opleiding ge-
haald, weer wat later gevolgd door een MO- onderwijsakte
Duits en uiteraard de nodige marketing- en management
kennis opgedaan.
In eerste instantie wil ik mij zo breed mogelijk verdienstelijk
maken in de kring, d.w.z. overal rondkijken om vervolgens
daar in te stappen waar enerzijds mijn belangstelling ligt en
waar anderzijds behoefte aan versterking bestaat.

BESTUURSmededelingen

- Het bestuur in de nieuwe samenstelling is alweer een aan-
tal malen bijeen geweest. Het secretariaat werd van Mw. A.
Hendrikx overgenomen door ondergetekende. De nieuwe
bestuursleden Marianne Poorthuis en Harry Bruil zullen zich
de komende tijd inwerken. Marianne zal zich bezighouden
met het inventariseren van het boekenbestand en de dia-
collectie van de vereniging. Harry Bruil zal namens het be-
stuur de redactievergaderingen van Ambt en Heerlijkheid
bijwonen.

- Het Rijksarchief in Gelderland (gevestigd aan de Markt 1
te Arnhem) gaat ingrijpend veranderen. Gedurende de pe-
riode 31 augustus tot begin januari 2001 is het Rijksarchief
voor het publiek gesloten.

- Mw. H. Renkema-Homs, onze vertegenwoordiger in de
Culturele Commissie Rozendaal, bericht dat de samenstel-
ling van de leden van de Culturele Commissie zal worden
gewijzigd, opdat deze commissie onafhankelijker ten op-
zichte van B&W en de gemeenteraad zal kunnen functione-
ren. In de nieuwe wijk op de Kapellenberg zal een tweede
kunstwerk worden geplaatst. Gekozen is voor de vlinder, een
beeld van roestvrij staal en natuursteen, gemaakt door
Marian Hol uit Dieren. Een reuze-zwerfkei werd geplaatst
op het geografisch middelpunt van de gemeente Rozendaal.

Vervolg op volgende pagina



BESTUURSmededelingen
vervolg

- Een werkgroep van de oudheidkundige Kring, bestaande uit
Leo Gudden, Frans Nas, Jan Tummers en Harrie Wegman,
heeft op 23 en 24 september j.l. een expositie over Oud-Dieren
verzorgd in Atelier Rambonnet te Dieren. Dit in het kader van
de Culturele Route Dieren-Zuid. De expositie is door ruim 700
personen bezocht.

- De gemeenten Rheden en Rozendaal zijn op zoek naar perso-
nen die een actieve rol in het comité Open Monumentendag
RhedenIRozendaal willen vervullen. Open Monumentendag is
een jaarlijks terugkerende activiteit die niet mag ontbreken in
onze gemeenten met gezamenlijk 700 monumenten. Belang-
stellenden kunnen contact opnemen met Mw. K. Overdiep-
Aaldering, Tel 026- 3843672 of Mw. L. Vennegoor, Tel 026-
4976305.

- Het Gelders Oudheidkundig Contact, een ondersteunende
organisatie voor o.a. Oudheidkundige Verenigingen, organi-
seert de cursus: Sporen in het Landschap, Verdedigings-
werken in Oost-Gelderland. De bijeenkomsten op donderdag
9, 16 en 23 november 2000 worden gehouden in Museum Erve
Korts, Eimersweg 4, Lievelde. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. Op za-
terdag 9 december wordt de cursus afgesloten met een bezoek
aan de Schans te Bredevoort. Kosten: f 75,- (inclusief cursus-
materiaal). Opgave: G.O.c. Brord van Straalen, Postbus 4040,
7200 BA Zutphen, Tel 0575- 511826.

- Onze Kring is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Met name
de functie van voorzitter Wim Meijerink komt komend jaar
beschikbaar. Wilt u zich inzetten voor de Kring of weet u ie-
mand, die geschikt zou kunnen zijn voor het bestuur, laat het
ons weten!

- Wij vestigen uw aandacht op de bijeenkomt van woensdag 22
november a.s. in Ons Huis, Mw. B. van Leeuwenplein 7 te
Rheden. Dr. G.J.M. Nijsten uit Amsterdam zal een lezing hou-
den getiteld: Hofcultuur in Gelre in de late Middeleeuwen.
De lezing begint om 20.00 uur.

Namens het bestuur, Helga van Dijk-Abbink

De jaarlijkse excursie van onze Kring vond plaats op vrijdag
25 augustus jl en voerde ons naar de plaatsen Heerde en Heino.
In Velp bleek een deelnemer nog niet aanwezig, maar onze
attente dames van de organisatie wisten dit via de gsm alsnog
op te lossen! Aan het begin van de bustocht werden we door de
Hr. W. Meijerink verwelkomd en hij bedankte bij voorbaat al
de dames Seleski en Van Dijk voor hun goede keuze en orga-
nisatie. Tevens werden twee kopieën uitgedeeld. De eerste ging
over het schilders echtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes
- van Osselen en het andere over Kasteel Het Nijenhuis te
Heino. Genoeg om te lezen.

Onze eerste stop was in Heerde bij museum "Villa Jacoba".
Daar werden we heel hartelijk ontvangen met koffie en gebak
(een Heerdenaartje, heerlijk!) door vrijwilligers van de Heer-
der Historische Vereniging. We werden in twee groepen ver-
deeld. Een groep ging kijken naar een diapresentatie en de
andere groep mocht gaan rondkijken, daarna wisselen. De dia-
presentatie ging over de tentoonstelling gewijd aan Jan Klein-
tjes in Heerde, getiteld: "Kleintjes, een veelzijdig kunstenaar".
Goed opgezet en heel uitgebreid.

Wat was er verder te zien?
Een prachtige collectie zwerfstenen.
In de sprengenkamer de betekenis van de
sprengen voor o.a. de Veluwse papier-
nijverheid.
In de notariskamer hoe de notaris, die vroeger
in de villa woonde, zijn werk deed.
Klederdracht en onderkleding.
Schilderijen van de Heerdense schilder
Jan Kleintjes (1872- 1955).



Zomerexcur-sie 2000
Museum' illa Jacoba" te Heerde
Kasteel Het ijenhuis te Heino

Om 11.30 uur vertrok de bus via Huize Kolthorn, waar het
schildersechtpaar Kleintjes zich in 1899 vestigde, naar restaurant
De Veldhoek te Heino. Na een verzorgde lunch gingen we rich-
ting Kasteel Het Nijenhuis bij Heino. Inmiddels was de zon ook
tevoorschijn gekomen en dit gaf een mooi gezicht via de oprij-
laan op het kasteel met het park en de tuinen.

Geschiedenis van huis en bewoners van Het Nijenhuis
Het oudst bekende document betreffende Het Nijenhuis is
uit 1457, waarin de bisschop Evert van Wijtmen Het
Nijenhuis beleende. Een dochter van Evert, gehuwd met
Robert van Ittersum bracht de bezitting in 1487 voor meer
dan twee eeuwen in het geslacht van haar echtgenoot. De
laatste mannelijke telg Robert van Ittersum (1645-1705) -
de vijfde van de naam - heeft omstreeks 1680 het middel-
eeuwse huis gemoderniseerd. De voorgevel met de zand-
stenen middenpartij werd toen gebouwd, evenals de twee
bouw huizen op het voorplein. Boven de deuren van de bouw-
huizen werden tijdens de bouw de wapens van Van Ittersum
en Bentinck aangebracht, vergezeld van de jaartallen 1687
en 1694. Robert van Ittersum was gehuwd met Eleonora
Sophia Bentinck, zuster van Hans Willem Bentinck, de ver-
trouweling van Stadhouder- Koning Willem 111 van Oranje.

In 1851 werd het landgoed verkocht aan de familie Van
Knobelsdorff, waardoor Het Nijenhuis en het Kasteel De
Gelder in Wijhe in een hand kwamen. Hendrik Antonie
Zwier van Knobelsdorff (1840 - 1905) kamerheer aan het
hof, bracht op Het Nijenhuis nieuw leven. Er was veel geld
en er werd veel gebouwd, waardoor de oude havezathe meer
het karakter van een kasteel zou krijgen. Aan de achterkant
werd aan de oostzijde omstreeks 1880 een zeskantige toren
gebouwd, geïnspireerd door het torentje aan de Vijverberg
in Den Haag naast het Mauritshuis. Aan de westkant werd
door de Deventer architect Gantvoort in 1898 een meer lang-
werpige toren gebouwd in renaissance stijl, met twaalf dak-
kapellen en een spits van 8 meter hoog.Bij de restauratie in
1957 werden dakkapellen en spits, die zich in slechte toe-
stand bevonden, weer afgebroken.



Sinds 1958 is het een museum. In 1959 werd de privé kunst-
verzameling van Dr. D. Hannema (1895-1984), oud-directeur
van museum Boymans te Rotterdam ondergebracht in de Stich-
ting Hannema - de Stuers Fundatie. Deze collectie wordt er nu
tentoongesteld. Kenmerkend aan deze collectie is de
veelzijdigheid; naast schilderijen, tekeningen en beeldhouw-
werken omvat ze keramiek, meubels en toegepaste kunst uit
verschillende tijden en culturen. De kunstwerken hebben deels
een vaste plaats in het kasteel en in de verbouwde koetshuizen
aan het voorplein. Er worden regelmatig nieuwe tentoonstel-
lingen gepresenteerd.

Na de rondleiding en prettige uitleg konden we op eigen gele-
genheid het park en de tuinen gaan bekijken. We zagen o.a.
beelden van Zadkine en Van Pallandt en ook het
Hildebrandmonument van Jan Bronner. Beelden die de ver-
schillende figuren uit de verhalen in het boek Camera Obscura
van Nicolaas Beets verbeelden.

In een van de bouwhuizen stond nog koffie en thee plus koek
voor ons klaar. Om 16.30 uur verzamelden we ons, wel of niet
met een heerlijk ijsje, voor de terugtocht. Onze chauffeur voerde
ons via de mooie en rustige weg door het Sallandse landschap
terug naar huis. Maar niet voordat de beide dames van de or-
ganisatie nu echt onze hartelijk dank toegezwaaid kregen en
ook de chauffeur voor zijn goede rit bedankt werd, stapten we
allen zeer voldaan weer uit.

Mw. I. de Rijk - de Jonge.



Kasteel Het Nijenhuis
Heino / Wijhe
Zetel van het

Museum voor internationale
oude en moderne kunst


