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DE 'ERFFELICKE PERMUTATIE' IN 1576

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

Frits Tesser

Dit is het tweede.deel van het
antwoord op de vraag: waar in
Arnhem het Hof van Middachten
heeft gelegen en waar in Ellecom het
Gotingsgoed, waarvan sprake is
geweest in de ruilovereenkomst van
1576.

Deel 2

Het Gotingsgoed In Ellecom
In het eerste artikel, dat verschenen
is in nummer 129 van Ambt & Heer-
lijkheid, heeft de auteur Frits Tesser
een beschrijving gegeven van de
geschiedenis en de lokatie van het
Hof van Middachten in Arnhem.

Het landgoed Middachten is vele honderden hectaren groot. Via het
versterven van oude leengoederen die eigendom waren geworden, via
overerving, ruiling en vooral door aankoop is in de loop van de eeu-
wen een grondgebied verworven dat vandaag de dag wordt geschat op
ongeveer 1000 ha, waarvan 300 ha bos. Een van de terreinen die in-
dertijd werd aangekocht, was het Gotingsgoed dat deel uitmaakte van
de "bouwinge (bouwland) voor de poorte van Middachten". I)

Het eigen grondgebied rond het kasteel was aanvankelijk tamelijk klein.
Mogelijk dat Avegoor en een deel van het Middachterbos al vroeg
familiebezit waren, maar het overige bos- en akkerland was in handen
van andere heren. Wolffstegen, dat naast het Gotingsgoed lag, was een
Kleefs leen, Borch-Keppel ter hoogte van Avegoor behoorde aan de
bannerheren van Keppel, de "Hoff t'Ochten" was leenroerig aan de
bannerheren van Baer, terwijl het gebied rond het kasteel deel uit-
maakte van het hertogelijke domein. Het Gotingsgoed behoorde daar
ook toe.
Is het verwonderlijk dat de heren van Middachten, sinds het midden
van de 14e eeuw de trotse bezitters van een indrukwekkende burcht,
hebben geprobeerd zich uit dat isolement te bevrijden en pogingen
hebben ondernomen om in de directe omgeving van het kasteel enkele
percelen grond in eigen beheer te krijgen? Die mogelijkheid deed zich
voor toen Termeldinck, een stuk land "voor de poorte", in 1429 door
hertog Amold van horig goed tot tynsgoed werd verheven en Albert
Goting, die daarop als horige boer werkzaam was, de status van tynsman
kreeg. De veranderde situatie maakte het de heren van Middachten

Dit artikel handelt over de
geschiedenis en lokatie van het
Gotingsgoed.

In het laatste artikel zal de ruil-
overeenkomst centraal staan, waarbij
tevens de vraag wordt gesteld wat
het feitelijke resultaat van de ruil is
geweest.



mogelijk op civielrechtelijk vlak met de familie Goting te gaan
onderhandelen over de verkoop van hun land. Weliswaar heeft
het nog enige tijd geduurd voor de kwestie serieus ter sprake
kon worden gebracht. Albert Goting was gehecht aan de grond
die waarschijnlijk ook zijn ouders en voorouders hadden be-
werkt en die nu zijn vrij eigen bezit was geworden. Maar de
kleinkinderen waren wèl bereid Termeldinck, dat intussen de
naam Gotingsgoed had gekregen, aan Middachten te verko-
pen. Dat was in 1487. Heer Arndt, die in 1464 leenheer van
Wolffstegen was geworden, zag daarmee een wens in vervul-
ling gaan: het terrein voor de toegang tot het kasteel in eigen
hand te hebben.

Van horig goed tot tynsgoed

Wij zouden waarschijnlijk nooit van Albert Goting hebben ge-
hoord als hij een horige boer was gebleven maar hij werd
tynsman, een vrijgekochte boer, waardoor hij een andere maat-
schappelijke status kreeg en in een nieuwe verhouding tot zijn
omgeving kwam te staan. Het hertogelijke document waarin
de beslissing aangaande de vrijmaking uit de horigheid werd
bekend gemaakt, luidde aldus:

Tekening Jan de Beijer. Particuliere Collectie - foto RKD.



Op den sonnendacb als men in der heiliger
kercken singt letare (6 maart) 1429 Arnolt, her-
tog van Gelre en Gulich, bevrijdt het goed
Termeldinck, gelegen te Ellinchem (Ellecom),
toebehoorende aan Albert Gotinck, van de
ijgenscap en gehoericheit en maakt het tot een
edel thinsguet, belast met een thins van 8 alde
groit en 4 gl. briefpapier. 2)

Verschillende woorden in de tekst vragen onze aandacht, maar
wat vooral opvalt is dat de bevrijding van "ijgenscap en
gehoericheit" niet direct in verband wordt gebracht met Albert
Goting, maar betrekking heeft op het Termeldincksgoed. Wat
"gevryet" werd, zoals de term luidde, was een bepaald stuk
landbouwgrond en de boer aan wie die grond toebehoorde,
werd bij die vrijmaking inbegrepen. De zaak, het bouwland,
kwam op de eerste plaats en de persoon die ermee te maken
had, boer Goting, nam een tweederangs positie in. Deze om-
kering van waarden is typisch voor een samenleving, die als
een van de onderste lagen van haar hiërarchische structuur de
lijfeigenschap kende en horigheid zag als een vorm van grond-
gebruik. Dit vraagt enige uitleg.

Van onvrije geboorte

In de terminologie van het middeleeuwse hofrecht was
Termeldinck een "volschuldig eyghen gued" van de hertog van
Gelre en Gulik en de boer die daarop werkzaam was, werd
"nae den goede gequalificeert". De maatschappelijke status
van Albert Goting werd bepaald door de grond waarop hij
woonde en werkte. Omdat de grond een volschuldig eigen goed
was van de hertog van Gelre, was Albert Goting zijn volschuldig
eigene, iemand die volledig (vol schuldig) gebonden was aan
de grond die hem, boer Goting, toebehoorde.
Die volschuldigheid erfde je. Waren de ouders van onvrije ge-
boorte dan waren de kinderen dat ook. De enige die daarin
verandering kon brengen en de ban kon doorbreken, was de
eigenaar van de grond. Want dit was nog een merkwaardige
bijzonderheid: er werd onderscheid gemaakt tussen bezitter
en eigenaar. Soms vielen beide begrippen samen, maar het
kon ook zijn dat bezitter en eigenaar verschillende personen
waren, zoals in dit geval. Albert Goting was de bezitter van
Termeldinck. Het goed behoorde hem toe, zoals de oorkonde
zegt, maar hij had het niet in eigendom. Hij had er alleen het
gebruiksrecht van. Eigenaar was de hertog van Gelre, die om
die reden gerechtigd was het stuk land een andere bestemming
te geven en zijn horige van de lijfeigenschap te bevrijden en
tot vrije boer te maken.

Om van de horigheid bevrijd te worden moest Albert Goting
een verzoek om vrijlating indienen bij de plaatselijke recht-
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bank en moest hij er voor zorgen over voldoende geld te be-
schikken om de kosten van het proces en de vrijkoop te kun-
nen betalen. In de oorkonde wordt gezegd dat voor het gebruik
van het bevrijde Termeldinck jaarlijks "8 alde groit en 4 gl.
briefpapier moest betaald worden. 'Alde groit' waren oude gro-
ten, wat de benaming was voor grotere zilverstukken, die in de
is' eeuw een halve stuiver waard waren. Hoe de rekenmeesters
van de hertog het genoemde bedrag hadden berekend, wordt
niet vermeld. Daarom is het interessant om kennis te nemen
van een oorkonde van de hertog van Gelre uit 1443, waarin
sprake is van de vrijmaking van het volschuldige voogdgoed
Vehen. Eigenaresse van het goed was de abdij van Elten, de
voogdij berustte bij de hertog. In zijn hoedanigheid van land-
heerlijke autoriteit bevrijdde hertog Arnold het landgoed van
zijn vol schuldigheid waarbij de twee bezitters, de volschuldig
eigenen van de abdij, Claes en Griet van den Vehen, waren
inbegrepen. Zij werden door de interventie van de hertog vrije
dienstlieden. De tyns of onroerend goedheffing die jaarlijks
verschuldigd was 3), bestond uit de som van de cijnzen (belas-

. tingen) die in het verleden waren opgelegd toen het goed vol-
schuldig was. Daarbij kwamen twee 'groit' voor de opwaar-
dering van het goed tot tynsgoed. 4)

In de oorkonde wordt geen melding gemaakt van een apart
bedrag voor de vrijkoop van de beide horigen. Dit ligt voor de
hand! De vrijmaking betrof het voogdgoed samen met de aan
de grond gebonden Claes en Griet van den Vehen. De twee
'groit' die daarbij kwamen moesten betaald worden voor de
wijziging die de hertog had aangebracht in de positie van het
landgoed en daarin was de vrijkoop van de beide bezitters ver-
disconteerd.

Zijn de rekenmeesters van de hertog bij Termeldinck op de-
zelfde wijze te werk gegaan? Het was gebruikelijk dat de
grondcijns, de heffing voor het gebruik van de grond, bij wij-
ziging van de situatie dezelfde bleef. Wat wél verviel was de
'census capitalis' of hoofdcijns, een betaling die men de heer
verschuldigd was omdat men bij hem in dienst was. Zo waren
er meer belastingen die met "ijgenscap en gehoericheit" ver-
band hielden, maar door de gewijzigde omstandigheden niet
meer van toepassing waren. Nochthans berekenden de reken-
meesters ze waarschijnlijk wel door in de tyns, de heffing op
vrij onroerend goed, gedachtig de stelregel: "bij vrijkoop van
het goed blijven de oude recognities (heffingen) op het goed

drukken". 5) De landheer mocht bij verandering van de situa-
tie in geen geval schade lijden of anderszins tekort komen.

Een nieuwe status

Of de tyns, die Albert Goting opgelgd kreeg, "8 alde
groit en 4 gl. briefpapier", ook een bedrag voor "beteringe"
inhield is niet duidelijk. In zijn boek 'Tynsen op de Veluwe'
zegt Mr. E. Heringa dat een dergelijke verhoging een uitzon-
dering was. 6) De vraag is dan wèl hoe de verliezen die de
verandering van horig goed in tynsgoed met zich meebracht,
werden gecompenseerd? Want verliezen waren er! Bij horig-
heid kon de landheer, wanneer een lijfeigene overleed, aan-
spraak maken op diens volledige inboedel. Ten tijde van her-
tog Arnold was dat nog het geval. Eerst einde lSe eeuw nam
de heer genoegen met de helft van de bezittingen van de over-
leden horige. 7) Werd de volschuldige van zijn horigheid be-
vrijd zoals bij boer Goting het geval was, dan verviel die aan-
spraak. Winstderving was er ook bij het trouwen van onderda-
nen die geen horigen meer waren. Eenmaal tynsman gewor-
den, was men niet meer verplicht de heer financiële genoeg-
doening te verschaffen voor het feit dat de eigen kinderen een
huwelijk wilden aangaan. Ook de overname van het boerenbe-
drijf door de oudste zoon zoals in het erfrecht was geregeld,
leverde voor de heer geen winst meer op wanneer het goed
tynsgoed was geworden. Als horige moest men voor de erfop-
volging betalen, voor een tynsman was die betaling niet meer
van toepassing. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van
inkomsten die de heer c.q. de hertog moest missen wanneer
een lijfeigene tynsman werd. De toevoeging van de "beteringe"
als een surplus op de bestaande cijnzen was dan ook een voor
de hand liggende vorm van schadeloosstelling, menen wij. Zou
deze verhoging niet méér zijn toegepast dan Mr. Heringa veron-
derstelt? Een onderzoek naar de opbouwen samenstelling van
de tynsen in de late middeleeuwen zou in deze kwestie moge-
lijk meer helderheid kunnen verschaffen.

In de oorkonde wordt gesproken over een "edel thinsguet".
Uit gelijkluidende bewoordingen elders blijkt dat 'edel' niet
de betekenis van' adellijk' heeft, maar van 'bevrijd uit
onvrijheid'. Albert Goting deelt in die vrijheid. Hij en zijn
gezin zijn niet langer eigendom van de landheer. Als vrije boer,



die het vrije genot van het land heeft, telt hij van nu af aan
mee in de samenleving en het goed Termeldinck wordt voortaan
naar hem genoemd. Het zal het goed van boer Goting heten
ofwel het Gotingsgoed.

Een welvarende boer

Wanneer men van de Middachter Allee de met beuken
beplante oprijlaan naar het kasteel inslaat, is er juist vóór de
bocht die de weg maakt een onopvallende kruising. Het pad
links is de oude Boerenweg. Het is een onooglijke weg, die na
een flinke regenbui nauwelijks begaanbaar is. Een straat-
naambordje ontbreekt, want de weg heeft officieel geen naam.
Toch was dit pad in het verre verleden dé verbingsweg tussen
de Oversteeg en Ellecom. Vooraan rechts van dit pad moet de
boerderij van de Gotings hebben gelegen. De bewoners ter
plaatse kennen die naam nog. Zij wijzen op het eerste huis dat
daar staat; ongeveer op die plaats moeten de Gotings hebben
gewoond. Toch wel heel bijzonder, dat die naam na zoveel
eeuwen nog bekend is!
Het land van boer Goting was ongeveer 27 ha groot, waarvan
18 ha weiland. De boerderij met enkele stallen lag aan de
Boerenweg. Rechts van het huis was een kleine boomgaard.
De rest van het terrein was akkerland dat doorliep tot de bos-
rand. Het bos was een uitloper van het Faisantenbos. In latere
tijd werd dat gedeelte Kooibos genoemd vanwege de kooien
die de heren van Middachten er lieten bouwen om eenden te
vangen.
Boer Goting zal vooral bekend zijn geweest als weiboer. Ach-
ter het bos lagen de graslanden. Het waren lange percelen met
evenwijdig gegraven sloten die haaks op de Ruiters Aa uit-
kwamen. Elders in Het Broek waren meer van dergelijke kavels
te vinden. Zij hebben hun karakteristieke vorm tot op de dag
van vandaag bewaard. De graslanden werden voornamelijk
gebruikt als hooilanden en waarschijnlijk ook voor de vetweide-
rij. Wanneer de weiboer tevens vetweider was, zag hij erop toe
dat het vee goed op gewicht kwam.

Koeien waren vooral bedoeld voor de vleesconsumptie. Juist
in verband met die vetweiderij kon Arnhem uitgroeien tot een
niet onbelangrijk centrum voor de veehandel. Omdat het in
die dagen niet ongebruikelijk was dat ook burgers er enkele

beesten op nahielden, kwam het nogal eens voor dat die bij
gebrek aan ruimte moesten worden uitbesteed. Zo is het goed
mogelijk dat er bij het vee van boer Goting enkele dieren wa-
ren die hij in opdracht van anderen moest vetweiden, een dienst-
verlening waarvoor hij uiteraard werd betaald.
Een bijkomende tak van bedrijvigheid was de schapenteelt.
De verschillende hofsteden hadden ieder hun schaapschot (af-
gesloten ruimte voor schapen) in de buurt van een stuk hei. Op
een kaartje in 'Geschiedenis van Ellecom en omgeving' van
A. van der Burg wordt melding gemaakt van een schaapschot
van Oud-Middachten, van het Gotingsgoed, van Wolffstegen,
van Borch-Keppel en van Avegoor, alle gelegen op de Veluwe-
rand of daarachter. Iedere boerenhoeve had bovendien zijn ei-
gen drift waarover de kudde naar de hei werd geleid.
Gotingsgoed en Wolffstegen gebruikten dezefde dreef.
Het houden van schapen was een lucratieve bezigheid. Een
groot deel van de inkomsten van het vroegere Middachten moet
daaraan te danken zijn geweest. Anders is het moeilijk te ver-
klaren waarom in elk van de vier kwartieren van het familie-
wapen een zilvergekleurde droogscheerdersschaar staat afge-
beeld. De schaar is naar beneden gericht en open, wat uiter-
aard een verwijzing naar het schapenscheren is, naar de
wolproductie dus. In de 14e eeuw ontstond er een groeiende
behoefte aan schapenwol. Vooral van de kant van de steden
was er een toenemende vraag naar. Het dragen van ondergoed
begon mode te worden. Er ontstonden hele textielsteden. Lei-
den is daar een voorbeeld van. In onze streken was Harderwijk
het centrum van de lakennijverheid. De Veluwse schapen-
houders konden daar ongetwijfeld hun wol zonder moeite af-
zetten. De behoefte aan wol in de Nederlanden was zo groot,
dat die zelfs vanuit Spanje moest worden geïmporteerd. 8)

Veel land maar geen geld

Alles bijeen krijgt men de indruk, dat Albert Goting
een tamelijk welvarende boer moet zijn geweest. De histori-
cus Dr. P. Jansen wijst er op, dat in de ge eeuw een boeren-
familie van een hof of curtis over ongeveer 16 ha grond be-
schikte. In de daarop volgende eeuwen verminderde het aantal
hectaren vanwege het groot aantal gegadigden. In de 13e eeuw
was de bevolkingsdruk zo groot dat een boerengezin zich te-
vreden moest stellen met niet meer dan gemiddeld 4 ha. 9)



Als men dit vergelijkt met de 28 ha die Albert Goting bezat
dan lijkt zijn positie tamelijk riant te zijn geweest. Toch wil
bezit van veel land niet altijd zeggen, dat er voldoende kapi-
taal is. In dit opzicht lijkt een akte uit 1431 veelzeggend. Daarin
lezen wij dat hertog Amold aan Albert Goting toestemming
verleende "om te verkopen een rente van 8 Frankrixsche schilde
(gouden munten).uit twee sleghen (stroken land) gelegen in
de buurtschap Ellickem, genaamd Saymate en Haijrnate, als
zijnde tynsgoed". 10) Boer Goting bezat dus meer grond: niet
alleen het Gotingsgoed, maar ook twee maten (hooi- of wei-
landen). Om aan geld te komen verkocht hij de grondrente van
de beide percelen. Grondrente was een jaarlijks te betalen vaste
uitkering in geld (of in natura) uit de opbrengst van het land.
Op basis van de verkoop van die uitkering (rente) overhan-
digde de koper een bepaald bedrag aan geld. In de late mid-
deleeuwen was deze transactie de gangbare manier om aan
kapitaal te komen. Geld uitzetten puur en alleen op interest
werd als woeker beschouwd.
Het document met de toestemming voor de renteverkoop is
voorzien Van het uithangend rode zegel van hertog Amold.
Het was de tynsman niet toegestaan zijn land te bezwaren (of
te verkopen) zonder de goedkeuring van de tynsheer. Omdat
beide stroken (maten) eigendom van de hertog waren, moest
Albert Goting als tynsman aan zijn tynsheer, de hertog, verlof
vragen de grondrente te mogen verkopen. Door de verkoop
belastte hij de beide percelen met een bepaalde vorm van hy-
potheek en daarvoor had hij de goedkeuring van de eigenaar
nodig, die hem via dat document werd gegeven.

Een soortgelijke grondrenteverkoop komen wij in het Oud
Archief van Middachten nog een keer tegen, nu niet op naam
van Albert Goting maar op die van zijn vrouw. Het betreft een
transactie "onder verband van een stuk land, genaamd die
Breyde". De koper van de grondrente was Gerit van Werle,
plaatsvervangend pastoor in Ellecom. Het jaarlijks te betalen
bedrag van 4 Rijnse guldens (de grondrente) was bestemd voor
de Sint Nicolaaskerk en moest ieder jaar op 22 februari, het
feest van Petrus' Stoel, ter plaatse worden afgedragen. 11) Het
doel van de verkoop was natuurlijk dat de vrouw van Albert
Goting, Jutte wordt zij genoemd, een vrij te besteden geld-
bedrag in handen kreeg. De akte dateert uit 1453. Albert Goting
is dan overleden, want van Jutte wordt vermeld dat zij we-
duwe was. Er blijken drie kinderen te zijn: Lambert, Geertruijt

en Steven. Die mededeling is belangrijk, want de kinderen
zullen een sleutelrol vervullen in de verdere geschiedenis van
het Gotingsgoed.
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de waarde 28 stuivers.
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Verkocht aan Middachten
De grenzen van het Gotingsgoed

In de 'Geschiedenis van Ellecom en omgeving' vertelt Anton
van der Burg, dat hij wandelend langs kasteel Middachten bij
de Boerenweg aankomt. Hij passeert rechts een boomgaard en
een stukje bos, het zogenaamde 'houtbosje'. "Hier stond vroe-
ger", schrijft hij, "een huis, dat in 1587 door Hendrik Dopper
is verkocht aan Marg. van Visbeeck, weduwe van Hendrik van
Middachten. Het was eertijds afgespleten van de volgende
boerderij, het aloude Gotingsgoed, eerder genaamd Termel-
dincksgoed". Dat is een interessante en ook belangrijke infor-
matie. Want wij weten nu dat het Gotingsgoed op een gegeven
moment werd gesplitst. Aan een kant, gaat hij dan verder, werd
het terrein van Hendrik Dopper begrensd door het goed van
Monnikenhuizen (Gotingsgoed) en aan de andere kant lag het
Schooterland. De overige begrenzingen vormden de Els aan
de zuidzijde en de Boerenweg aan de noordkant. 1)

De beschrijving van Anton van der Burg komt overeen met de
gegevens in een akte uit 1587 waarin "Hendrick Doppen en
Meeijken Egberts, zijn huisvrouw, verkoopt aan joffr. Margrita
van Visbeck, weduwe en vrouw van Middachten, een hoeffstadt
(hofstede) met 5 scepel saets (zaad) en een stuk weijlant, bel-
end (grenzend aan) ten O. Goetinghsgoeijt, ten N. en W.
Schaetergoeijt (Schooterland) en ten Z. Middachter EIst." 2)

De hofstede waarvan sprake is, zal inderdaad aan de Boeren-
weg hebben gelegen zoals ook de boerderij van boer Goting
daaraan lag en die van Wolffstegen, Borch-Keppel en Avegoor.
Daarachter lag het bouwland, het bos, het weiland. Dit pa-
troon kom je telkens weer tegen in de ontginningsgebieden
van die tijd met name in de laagveenstreken. De afzonderlijke
hoeven liggen aan de straatweg met daarachter de lange kavels
en de evenwijdig lopende sloten. Het Broek achter de genoemde
boerderijen had ook iets van een ontginningsgebied, waar het
water werd gereguleerd door opgeworpen dijken en lange slo-
ten. Van de boerderij van Hendrik Doppen is niets meer te
bekennen. Niet lang nadat hij en zijn vrouw de hofstede had-
den verlaten, werd het pand gesloopt om plaats te maken voor
een boomgaard ten behoeve van de kasteelbewoners.

In de akte uit 1587 wordt gezegd, dat de zuidelijke begrenzing
van het Doppengoed de EIst was. 'De EIst' of Els omvatte

Hel Wapen van Middachten
Schild: keel (=rood) met
uitgestulpt kruis in zilver
In de vier kwartieren:
een zilvergekleurde
droogscheerdersschaar
Boven: gekroonde helm met
zilveren rode dekkleden
Helmteken: een staande rode vos

geografisch gezien een groot gebied. "In de buurt van Borch-
Keppel heet een met elzenhout begroeid moeras "de Els", no-
teert Anton van der Burg in zijn 'Geschiedenis van Ellecom en
omgeving'. "Hier vindt de Ruiten A haar oorsprong". 3)

Achter het kasteel tussen de Oversteeg en de uitmonding van
de Meulenbeek lag ook een Els: de Elsmaat (Elsweide) gehe-
ten. Nu loopt daar de A48 over. Wanneer men de bewoners ter
plaatse vraagt waar de Els lag, luidt het antwoord dat het hele
gebied achter het Gotingsgoed en de Wolfskuil de Els heet(te).
Op een kaart uit 1729 van landmeter Barend Elshof is te zien,
dat het Gotingsgoed (met het aangrenzende Doppengoed) in-
dertijd doorliep tot aan de Ruiters Aa. Het lijkt dan ook aanne-
melijk dat het stroompje de grens vormde tussen de landerijen
en het gebied dat toen bekend stond als 'De Els(t)'. Tegen-
woordig wordt dat weidegebied 'Het Broek' genoemd.

De deling

De splitsing van het Gotingsgoed heeft waarschijnlijk
kort na de dood van Albert Goting plaats gevonden. Volgens
het toen geldende erfrecht kreeg de oudste zoon ab intestato
(zonder testament) de vaderlijke bezittingen: de boerderij, het
land en alles wat daarbij hoorde. Het Veluwse tynsrecht maakt



geen melding van een vergoeding aan de mede-erfgenamen.
Wel treft men in de hertogelijke tynsboeken posten aan waar-
bij de betaalde tyns in twee gelijke bedragen wordt verdeeld,
"hetgeen op plitsing bij erving wijst" schrijft E. Heringa. 4)

Wanneer de eerste erfgenaam (de oudste zoon) niet in staat
was de mede-erfgenamen te compenseren kon hij twee dingen
doen: óf het goed belasten bijvoorbeeld door verkoop van de
grondrente, óf het goed splitsen. In beide gevallen was toe-
stemming van de hertog nodig, wanneer het over een tynsgoed
ging waarvan hij de tynsheer was. Werd tot splitsing overge-
gaan dan kreeg de eerste erfgenaam meestal de 'saalweer ', de
woning (saal) van waaruit het land werd bebouwd. De saaiweer
bracht de zorg met zich mee voor het goed als geheel, waarbij
het inlossen van het afgesplitste deel als een reële optie werd
gezien. Dit gold met name voor de uit horige goederen ont-
stane tynsgoederen. S) De landheer was niet gebaat bij
versnippering van zijn domein.

Toen Albert Goting stierf liet hij een vrouwen drie kinderen
na, twee zoons en een dochter. Wij kennen hun namen. Zijn
vrouw heette Jutte, de kinderen waren Lambert, Geertruijt en
Steven. In deze volgorde moet Lambert de oudste zijn geweest.
Hij was waarschijnlijk ook degene die de hofstede van zijn
vader overnam. Omdat het over een tynsgoed ging, moest voor
die overname de toestemming van de hertog gevraagd wor-
den. De daaraan verbonden kosten bedroegen een jaar extra
tyns, waarbij nog twee 'groit' kwamen voor de administratie-
kosten, ook wel 'de inboeking' genoemd. Het schriftelijk vast-
leggen van de overname vond plaats op 11 november, het feest
van Sint Maarten, in het hof te Dieren. Dat was ook de datum
waarop de tynsmannen die daar stonden ingeschreven, de jaar-
lijkse tyns kwamen betalen. 6)

Het is niet onwaarschijnlijk dat de splitsing van het Gotingsgoed
met de vergoedingsplicht aan de mede-erfgenamen te maken
had. Een krapte aan financiële middelen zou Lambert Goting
hebben kunnen doen besluiten het vaderlijk erfgoed in twee
helften te verdelen met name om zijn broer Steven schadeloos
te stellen. Een aanwijzing voor dat geldtekort zouden de al
eerder vermelde verkopen van de grondrente door de ouders
kunnen zijn: de eerste keer in 1431, de tweede keer in 1453.
Wanneer de splitsing heeft plaats gevonden, is niet bekend. In
1453 was Jutte weduwe, zoals de akte van de grondrenteverkoop

uit dat jaar aangeeft. Wanneer wij ervan uitgaan dat Albert
Goting kort daarvoor is overleden dan zou de erfdeling zich
rond 1450 hebben voltrokken. Rekening houdend met de ver-
schillende data waren de kinderen toen al een aantal jaren vol-
wassen.

De splitsing had tot gevolg dat de geschiedenis van elk van de
delen verschillend verliep. Het gedeelte waarop het ouderlijke
huis stond, bleef de naam Gotingsgoed houden, ook nadat het
Middachter bezit was geworden. Het andere deel kwam in
meerdere handen. De laatste tynsman van dat perceel was
Hendrick Doppen van wie al eerder sprake was in verband met
de grenzen van zijn boerenland.

De verkoop

In de geschiedenis van het Gotingsgoed moet zeker het
jaar 1487 vermeld worden. Toen verkochten de kinderen van
Lambert Goting het land waarop het ouderlijk huis stond en
waarin ook grootvader Albert en zijn vrouw Jutte hadden ge-
woond aan Middachten. De kopers waren heer Arendt van
Middachten en zijn vrouw Belie van Wilp. De oorkonde waarin
dit werd bekend gemaakt, luidde:

Saterdaiges na sente Franciscusdach (6 Oct) 1487

Steven Gotijnck met Mechtelt zijn echte wijf, Jan Gotijnck met
Geertruijt zijn echte wijf, Aelbert die Meije met Griete zijn echte
wijf en Wolter Loeiken van Reden met Alijt zijn echte wijf bekennen
verkocht te hebben aan Arnt van Mijddachten, ritter en Belije van
Wilppe, zijn echte wijf, dat alinge (het gehele) erve en goed ge-
naamd Gotijncksgoed, gelegen in het kerspel Ellinchem (Ellecom),
zooals hun dat aangeerfd is van hunne alderen en magen (voorouders
en aangehuwde verwanten) en zooals dat goed gerechtigd is (be-
paalde rechten bezit) in de marcken van Mijddachter busche, in Zoere
marck en in Steenre- marck. De verkoopers beloven dat zij op den
eerstvolgenden St, Marten dag, als men de thins (tyns) te Dijeren
(Dieren) boert (beurt), aldaar zullen komen om, ingeval (omdat) het
goed een thijnsgoed is, hunne namen in het thijnsboek te doen schrap-
pen. Ten overstaan van Carselis van Scharpenzeel, richter tot Arnhem
en in Veluwenzoom, WernerWolterssoen en Claes Monnijck, gerichts-
lieden. 7)



't Huys Middachten en omgeving omstreeks de 18e eeuw
naar R.H. Hofenk en A. van der Burg

De rechtsgeldigheid van de verkoopakte werd bevestigd door
het uithangende groene zegel met het stempel van de rechter.

Voor de verkoop van het
Gotingsgoed moest vooraf de
goedkeuring van de hertog van
Gelre verkregen worden. In de
verkoopakte wordt daar geen
melding van gemaakt. Dat de
goedkeuring niettemin voor-
waarde was, blijkt uit een brief
die hertog Karel op 13 januari
1529 aan de drost van de Vel-
uwe en de rechter in Arnhem
stuurde. Daarin deelde hij mee
dat de verkoop van een
tynsgoed alleen mag gezegeld
worden als "koper ind (en) ver-
kouper syn yrst (eerst) by on-
sen rentmeester geweest ind
hebben den (vervolgens) de
koup (koop) van onser weghen
gebaden (verzocht)". 8) De
hertog behield zich het recht
voor met de verkoop akkoord
te gaan ofwel de te kopen
grond voor zichzelf te reserve-
ren. Hij was immers de eige-
naar van het betreffende stuk
land. Het antwoord kon binnen
zes weken tegemoet worden
gezien. Dat was de daarvoor
geldende termijn.
De algemene regel was dat de koper van een tynsgoed zijn
naam in het tynsboek liet registreren. De kosten van de koop
waren dezelfde als bij vererving: een eenmalige verdubbeling
van de jaarlijks te betalen tyns te voldoen op de eerstkomende
betaaldag te weten 11 november, het feest van Sint Maarten.

De affaire Alijt Goting

De verkopers van het Gotingsgoed waren vier echtpa-
ren, zo blijkt uit de akte. Hoewel het directe bewijs ontbreekt,
lijkt het niet onjuist te veronderstellen dat Steven, Jan, Griete

-----~~~

en Alijt kinderen van Lambert Goting waren, die na de dood
van hun vader het Gotingsgoed van de hand deden. In het door
de rechtbank opgestelde protocol laten zij weten dat de ver-
koop een feit is en dat aan de voorwaarde die het tynsrecht
stelt zal worden voldaan. Toch is er iets vreemds aan de hand!
In een akte van 10 november 1500 lezen wij dat vrouwe Belie
van Wilp en haar inmiddels overleden echtgenoot (heer Amdt



overleed 18 augustus van dat jaar) het Gotingsgoed kochten
van "Stheven, Johan en Gerit Goetink, met consent van hunne
zuster, doch zonder de toestemming van hunne zuster Alijt", 9)

Er waren dus niet twee, maar drie broers bij de verkoop be-
trokken. De derde heette Gerit. Dat zij broers waren weten wij

8.2

Alijt Goting, vrouw van Wolter Loeiken van Reden, had in de
periode dat over de verkoop van het Gotingsgoed werd onder-
handeld, een buitenechtelijke relatie met jonker Ghijsbert, heer

van Bronckhorst en Borculo, echt-
genoot van Elisabeth van
Egmondt. Het echtpaar had twee
kinderen: Walburg en Elisabeth.
De relatie van Alijt met de jonker
bleef niet zonder gevolgen. Het
resultaat laat zich raden: zij werd
zwanger en beviel van een meisje.
Jonker Ghijsbert was zo fair om
het kind als zijn natuurlijke doch-
ter te erkennen. De zusters van het
Arnhemse St. Agnietenklooster
waren bereid het meisje op te ne-
men en te verzorgen. De kosten
die dat met zich meebracht, zou-
den door de jonker worden gedra-
gen. Helaas stierf Ghijsbert van
Bronckhorst, 35 jaar oud, in de-
cember 1489 zonder een schrif-
telijk verklaring achter te laten
waarin in het onderhoud van het
kind werd voorzien.
De Bronckhorsten wensten zich
niet met de zaak te bemoeien en

Het!

11.5
weigerden mee te werken aan een
eventuele verdere betaling. Voor
Alijt Goting was dit een onver-
teerbare zaak. Het is waarschijn-
lijk onder die omstandigheden dat
de kwestie van de verkoop van het
Gotingsgoed een rol is gaan spe-

len. Het protocol van 1487, zo wordt duidelijk, was een
principebesluit. Men was het onderling over de verkoop eens,
alleen moesten een aantal zaken nog worden geregeld. Het
was juist op dat punt dat Alijt Goting weigerde haar medewer-
king te verlenen. De verkoop kon wat haar betreft alleen door-
gaan wanneer tegelijk een voorziening werd getroffen voor
het onderhoud van haar kind in het Agnietenklooster.

Het Gotingsgoed ingetekend in een hedendaagse landkaart

uit een akte van 1501 waarin wij dezelfde namen tegenkomen
met de toevoeging "gebroeders". 1U)

Nog vreemder wordt het wanneer wij lezen dat Alijt in tegenstelling
tot haar zuster Griete niet met de verkoop instemde, telwijl het proto-
col van 1487 het tegendeel beweert. Daar staat dat zij en haar man
wèl met de verkoop van het Gotingsgoed akkoord gingen. Hoe kan
dat? De oplossing wordt ons aangereikt via een bizar verhaal.



De rector van de nonnen had al bij herhaling laten weten dat
men de overeengekomen vergoeding voor het verblijf van het
meisje moest nakomen. En terecht, want het Agnietenklooster
stond niet bekend om zijn rijkdom. De zusters kenden perio-
den van echte armoede.
De voorwaarde die Alijt Goting stelde, bracht met zich mee
dat de verkoopprijs van het Gotingsgoed moest worden ver-
hoogd of dat er een borg moest worden gegarandeerd. De heer
van Middachten, de koper van het Gotingsgoed, werd daar-
mee bij een zaak betrokken waar hij niets mee te maken had
en ook niets te maken wilde hebben. De broer van de overle-
den jonker, de hoogeerwaarde heer Frederik van Bronckhorst,
kanunnik van de Dom te Keulen, bood aan te bemiddelen. Door
zijn bemoeienissen kwam er uiteindelijk een regeling tot stand
waar de verschillende partijen mee konden leven. Altijt Goting,
die inmiddels was hertrouwd, ging daarop zes jaar na dato
alsnog met de afhandeling van de verkoop akkoord. In een
akte, gedateerd 25 april 1493, werd dat aldus verwoord:
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"Wernbolt van Velen en Luijt Goetincks, zijn huisvrouw, be-
kennen verkocht en opgedragen te hebben aan Arnt van
Middachten, ritter en Belije, zijne huisvrouw een erve en goed,
genaamd Goetinck met alle toebehoren, gelegen in het kerspel
van Ellinchem". 11)

Amdt van Middachten die contrecoeur de overeenkomst had
geaccepteerd, liet niets meer van zich horen. Twee maanden
na zijn dood waren het zijn vrouw Belie en neef Anthonis die
op 10 november 1500 aan de rector van het Agnietenklooster
lieten weten dat ten behoeve van het kind van jonker Ghijsbert
en Altijt Goting zou worden afgestaan "den eigendom van twee
hoeven (percelen) holts in Rederbosch en het vruchtgebruik
daarvan". 12) Eindelijk was het Gotingsgoed dan Middachter
bezit geworden en behoorden alle perikelen tot het verleden.
Middachter bezit? Met welk doel hadden Amdt van Middachten
en Belie van Wilp de grond aangekocht? Om een groter ge-
bied rond het kasteel in eigen hand te hebben? Zoals zal blij-
ken waren hun overwegingen waren van heel andere aard.

Het Middachterbos in latere tijd.
Tot het midden van de 18' eeuw
groeide er veelal eiken hakhout,

opgaande eiken en beuken.
Uit: Huis van Middachten,

11 afbeeldingen getekend door
A. van der Laan, Amsterdan 1800.

Centrale Bebliotheek Arnhem.
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Bestemd voor de biddende monnik

Grondbezit was voor de adel "een bron van economische en politieke
macht", schrijft H. Lademacher in 'Geschiedenis van Nederland' en
hij voegt er aan toe, dat die machtsfactor tot in de 16e eeuw aanwezig
bleef, met name in de oostelijke provincies. I)

Bezit van grond bepaalde niet alleen iemands positie en aanzien, land
kon ook object van handel zijn. Het was niet ongewoon dat vrede
verkregen werd in ruil voor land of dat een bruidschat werd bepaald
door de grootte en waarde van de grond die de bruid van thuis mee-
bracht. Maar ook voor geestelijke doeleinden kon bezit van land waar-
devol zijn.

Toen Elsebè van Raesfelt, dochter van Hendrik van Middachten en
Johanna van Arnhem, haar testament maakte (zij stierf in 1464), be-
paalde zij dat op basis van haar nalatenschap een voorziening getrof-
fen moest worden om ten eeuwige dagen aalmoezen te kunnen uitde-
len en andere God behaaglijke zaken te kunnen doen ten bate van de
"seelen ind salicheyt der heerschaps van Middachten". 2) Amdt van
Middachten, haar neef en erfgenaam - Elsebè 's dochter Jutte kwam
voortijdig te overlijden -, gaf als executeur-testamentair aan de wens
van zijn tante gehoor door de 'Valenweert' (Vaalwaard) bij Giesbeek
te kopen met daarbij een stuk land 'de Overkens' genaamd.

Samen met een 'rijsweerd' (uiterwaarde waar rijshout groeit) die van
hem was, schonken hij en zijn vrouw Belie dit gebied "ter eeren Gods"
aan het Fraterhuis in Doesburg. De opbrengst van dat land was be-
stemd voor de liefdewerken, die vrouwe Elsebè in haar testament had
genoemd. In een protocol van 13 mei 1494 werd de bestemming van
de doeleinden nauwkeurig geregeld. 3) Heer Amdt en zijn vrouw had-
den grote achting voor de "gemene priestem en clercken des Fratershuis
binnen Doesborch". In haar laatste wilsbeschikking van mei 1505 zal
vrouwe Belie hen speciaal vermelden. 4)

De "gemenen priestem en clercken" waren Broeders des gemenen
Levens (fratres vitae communis), die zich in 1426 in Doesburg hadden
gevestigd en sinds 1448 in het Fraterhuis aan de Bergstraat (nu Nieuw-
straat) woonden. Zij legden zich toe op verinnerlijking van het geeste-
lijke leven, leefden in gemeenschap en droegen een ordekleed, maar
zij legden geen geloften af.



Een bijzonder geschenk

Ook de kartuizers van Monnik(en)huizen hadden de
wanne belangstelling van het Middachter echtpaar. Door hun
gebed konden de monniken bijdragen aan de bevordering van
het geluk van overleden familieleden. Daarom lieten Arndt
van Middachten en zijn vrouw een kluis bouwen op het terrein
van het kartuizer klooster 'Dornus Beatae Mariae' te
Monnik( en)huizen. Die kluis moest onderdak bieden aan een
kartuizer priester, die voor alle leden van het geslacht van
Middachten en van Wilp zou bidden. Om de biddende monnik
een vast inkomen te garanderen besloten Belie van Wilp en
neef Anthonis het Gotingsgoed aan het Monnik(en)huizer
klooster te schenken. Het land bracht voldoende op om in het
levensonderhoud van de priester te voorzien. Het document
waarin het besluit van de schenking werd vastgelegd begint
aldus:

"Belye van Wilp, vrouw van Middachten, we-
duwe van Arnt van Middachten, ritter, en
Anthonis van Middachten, begiftigen brueder
Anthonis van de Grave, prior tot Monickhusen,
als een toefenger (gevolmachtigde) tot behoef
van het klooster van Monichuijsen, met een erve
en guet, genaamd Goetincksguet, gelegen mil
bosch en broick (broek), mit torff (turf), mit
twijge, mit waiter, mit weijde in mit alle toebe-
horen ... "

Het document eindigt met de opmerking dat het goed "een
tynsgoed van den hertog van Gelre" is en dat de naam 'van
Middachten' waaronder dit goed in de tynsboeken van de Velu-
we staat ingeschreven, dient geschrapt te worden om "daar-
voor in de plaats te stellen het convent van Monichuysen". 3)

De akte werd 30 augustus 1501 verleden, een jaar na het over-
lijden van heer Arndt. Men kan zich afvragen of Arndt van
Middachten met de overdracht akkoord zou zijn gegaan, als
hij nog had geleefd? Waarschijnlijk wel! Niet voor niets had-
den hij en zijn vrouw op het terrein van Monnik(en)huizen een
kluis laten bouwen. Het ligt in de rede om te zeggen dat hem
van meet af aan voor ogen heeft gestaan om de kartuizer pries-

ter die voor de familie zou bidden ook een inkomen te ver-
schaffen. Met andere woorden, bij de aankoop van het Gotings-
goed hebben naast zakelijke overwegingen ook ideële motie-
ven meegewogen. Misschien mogen wij zelfs zeggen dat het
Gotingsgoed juist werd gekocht om een monnik gelegenheid
te geven voor het zielenheil van de familie bidden. Dat heer
Arndt dit niet met zoveel woorden heeft kenbaar gemaakt,
kwam door de beroering die rond de aankoop van het
Gotingsgoed ontstond. De akte van 1501 weerspiegelt ons in-
ziens wel zijn geest. De schenking van het Gotingsgoed aan
Monnik(en)huizen had ongetwijfeld zijn goedkeuring. De
kartuize was hem dierbaar, zo zelfs dat hij er begraven wilde
worden en zijn vrouw deelde die liefde. Het was haar laatste
wens om te mogen rusten "in dat c1eijne pandt beneuven hoe-
ren lieuven heren, heren Arndt".

Ruzie om een hoeveelheid hout

De beslissing om het Gotingsgoed aan Monnik-
(en)huizen over te dragen werd genomen door Belie van Wilp
én neef Anthonis die volgens de akten de erfgenaam van de
Middachter bezittingen was. Of neef Anthonis erg gelukkig is
geweest met de schenking aan het convent van Monnik-
(en)huizen is een andere kwestie. Na de dood van oom Arendt
was hij, zoon van Herman van Middachten en Walborg van
Diepenbroeck, heer van Middachten geworden. Daarmee kreeg
hij te maken met het beheer van de bezittingen. Uit een akte
van 1519 blijkt, dat niet lang na de overdracht onenigheid ont-
stond tussen Anthonis en de prior van Monnik(en)huizen,
Anthonis van de Grave. Het geschil ging over de over de hoe-
veelheid hout die de monniken uit het Middachterbos haal-
den. Dat het convent recht op kaphout had, was niet het punt.
Dat recht hadden zij gekregen via het Gotingsgoed. Aan het
Gotingsgoed waren namelijk enkele privileges of rechten (ge-
rechtigheden) verbonden. In de verkoopakte van 1487 wordt
gezegd, dat het goed "gerechtigd is (rechten bezit) in de marc-
ken van Middachter busche, in Zo ere marck en in Steenre-
marck". Die rechten hadden voor wat betreft het Middachterbos
betrekking op "een heel deel holts" 4) of zoals elders wordt
geformuleerd "den zevenden boom". 5) De bezitter van het
Gotingsgoed, in dit geval het kartuizer convent, had recht op
"een heel deel" van de te kappen bomen in het Middachterbos



en dit hele deel heette "den zevenden boom" waaronder later
'het zevende gedeelte van het in het bos te kappen hout' werd
verstaan. Dit lijkt de meest zinnige verklaring voor de term
"den zevenden boom".

Kapel van het Sint-Agnietenklooster
Bouw begin ISe eeuw, later toebehorend aan het Sint-Catharinae Gasthuis op de Beek

Thans de kerk van de Waalse gemeente

Naar een tekening van Schoemakers, circa 1700
Rijksarchief Arnhem



De zevende boom

In eerste instantie betekende "den zevenden boom" let-
terlijk dat wat het zegt: recht te hebben op elke zevende boom
in het Middachterbos die werd gekapt. Later verbreedde de
betekenis zich in 'het zevende gedeelte van al het te kappen of
gekapte hout'. De vroegere term "den zevenden boom" bleef
bestaan, maar kreeg een meer kwantitatieve inhoud. Een der-
gelijke verschuiving van de woordbetekenis kwam meer voor
in die tijd. Wanneer de boeren die horig waren aan het hof te
Oene (bij Epe) de grondcijns kwamen betalen, deden zij dat
met "de derde garf'. E. Heringa, die dit voorbeeld vermeldt,
tekent daarbij aan dat met de "derde garf' een derde van de
graanopbrengst werd bedoeld. 6) In het artikel "Leenheer en
leenman" vertelt Johanna Maris over Jan van Voem, die zich
genoodzaakt zag zijn land te verkopen. Om ontslag van de
verplichtingen jegens zijn leenheer te krijgen bood hij hem
aan om "de derde penning" van de waarde van goed te beta-
len. Dit afkopen van de leenplicht werd later, in 1619, door de
Staten van Holland bij resolutie vastgelegd als zijnde "een derde
van de waarde van het goed". 7) Hetzelfde kan gezegd worden
van "de tienden", die de boeren aan de tienheer moesten beta-
len. Aanvankelijk nam deze elke tiende schoof die op de akker
stond in beslag; later stelde hij zich tevreden met een corres-
ponderende hoeveelheid graan of een betaling in geld. 8) De
enkelvoudige term kreeg op den duur een meer globale bete-
kenis. In die zin zou ook het begrip 'recht op de zevenden
boom' van recht hebben op iedere zevende boom in een later
stadium de betekenis hebben gekregen van recht hebben op
het zevende gedeelte van alle kaprijpe bomen.

De Middachter bosmarke

Een ander woord dat in dit verband de aandacht ver-
dient, is 'de marke'. In de verkoopakte van 1487 wordt ge-
sproken over "de marcke van Mijddachter busche". Dat het
Middachterbos een marke werd genoemd, is een interessant
gegeven. De begrippen "den zevenden boom" en "een heel
deel" zijn in die context beter verklaarbaar.
De marke van het Middachterbos dankte zijn ontstaan aan een

aantal geërfden die in collectief verband het bos beheerden.
Ieder van die geërfden (bezitters van een erf of stuk grond)
bezat een of meer waardelen (aandelen) in het bos. Dit was
niet iets bijzonders. Andere bosrnarken functioneerden op de-
zelfde manier. Een waardeel had te maken met een bepaald
perceel in het bos en gaf het recht ter plaatse bomen te kappen.
Dat kappen kon overigens niet zomaar gebeuren. Kappen van
hout was gebonden aan strenge regels die door het collectief
van de bosmarke zelf waren opgesteld.
Als bijzonderheid kan vermeld worden dat een waardeel meer-
dere bezitters of gewaarden kon hebben. Een geërfde kon
gewaarde zijn van een derde waardeel, of zelfs van een tiende.
Dit bracht met zich mee dat het aantal bezitters van een waar-
deel niet altijd correspondeerde met het aantal percelen waarin
het bos was opgedeeld. Er konden meer gewaarden dan bos-
percelen zijn. Voor wat betreft het Gotingsgoed was er sprake
van "een héél (waar)deel", dat op naam stond van het
Gotingsgoed maar waarvan de hertog van Gelre de eigenaar
was. Het Gotingsgoed maakte immers deel uit van zijn
domaniale bezittingen. Als eigenaar van een waardeel was hij
verplicht twee maal per jaar deel te nemen aan de markever-
gaderingen of holtspraken. Waarschijnlijk is hij op die bijeen-
komsten niet aanwezig geweest, maar heeft hij zich laten ver-
tegenwoordigen door zijn rentmeester of door de bezitter van
het Gotingsgoed, hoewel dit laatste twijfelachtig is omdat de-
gene die toentertijd op het Gotingsgoed woonde en werkte zijn
volschuldig eigene was, die normaliter geen recht van spreken
in de vergadering van de geërfden had.

De Middachter bosmarke moet in een ver verleden zijn ont-
staan en dateren uit de tijd toen de hertog van Geldre nog graaf
was en het Gotingsgoed Termeldinck heette. De graaf (of her-
tog) is in die tijd waarschijnlijk eigenaar van een waardeel in
het Middachter bos geworden. Dat aandeel zal op zijn naam
via de rentmeester voor Termeldinck zijn verworven. De wen-
selijkheid ervan, namelijk om eigenaar van een perceel in het
Middachter bos te zijn, lag voor de hand. Het hout dat het
perceel opleverde was nodig voor het boerenbedrijf op het land-
goed: voor het bouwen van stallen, het maken van afrasterin-
gen en dergelijke, en voor het huis en de haard van de beheer-
der en zijn gezin.
Eigenlijk had het recht om bomen in het bos te kappen om
praktische reden aan de beheerder van Termeldinck moeten



gegeven worden, maar dat was maatschappelijk gezien niet
mogelijk. De beheerder, die tevens de bezitter van het goed
was, was des graafs volschuldig eigene die zijn bestaansrecht
ontleende aan de grond waarop hij leefde en werkte. Daarom
werd het recht op "een heel deel holts" niet aan hem toege-
kend maar gelieerd aan Termeldinck c.q. het Gotingsgoed.

De ruzie beslecht

De onenigheid tussen de heer van Middachten en de
prior van Monnik(en)huizen over de hoeveelheid hout die de
monniken uit het Middachter bos haalden, had niet zo lang
hoeven duren als de bosmarke in die tijd nog had gefunctio-
neerd. Conflicten binnen de bosmarke moesten in het verle-
den aan de holt- of markerichter worden voorgelegd en aan
zijn uitspraak hadden de partijen zich te houden. Maar uit al-
les blijkt, dat het markerichterschap niet meer werd uitgeoe-
fend en dat de betrokkenen de zaak zelf moesten oplossen.
Gelukkig zegevierde uiteindelijk het gezonde verstand. In de
eerder vermelde akte uit 1519 laat Anthonis van Middachten
weten dat het geschil "nu bijgelegd is" en hij belooft "in over-
eenstemming metjouffrouw Anna van Arnhem, zijn huisvrouw,
het klooster het deel holts vrijelijk te doen genieten en gebrui-
ken". 9)

Dat de spanning tussen de heer van Middachten en de prior
van Monnik(en)huizen indertijd hoog opliep moge blijken uit
een document dat op dezelfde dag als het bovenstaande, 28
januari 1519, werd opgesteld. Heer Anthonis en zijn vrouw
Anna van Arnhem geven daarin te kennen "dat zij genoegen
nemen met de schenking, in der tijd gedaan, door Belije van
Wilp, weduwe van Arnt van Middachten, oom van Anthonis
van Middachten, aan het convent van Monichuijsen bij Arnhem,
van een goed, genaamd Goetinck". 10)

Op zich is het vreemd dat zoveel jaren na dato (de schenking
vond plaats op 30 augustus 1501) opnieuw werd vastgelegd
dat men met de overdracht van het Gotingsgoed aan
Monnik(en)huizen akkoord ging. Waarbij nog komt dat de-
gene die toentertijd de schenkingsakte mede zegelde dezelfde
is als de zegelaar van het juist geciteerde document, achttien
jaar later. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de on-
enigheid over de hoeveelheid hout die de monniken uit het bos
haalden zo hoog opliep dat de heer van Middachten met de

gedachte heeft gespeeld de schenking aan Monnik(en)huizen
ongedaan te maken. De dreiging van stappen in die richting
moet zo evident zijn geweest dat, toen het meningsverschil
was bijgelegd, Anthonis van Middachten en zijn vrouw Anna
het nodig achtten met een nieuwe verklaring te komen om
duidelijk te maken dat de schenking van het Gotingsgoed aan
het kartuizer convent de goedkeuring van de kasteelbewoners
had.

Nadien hebben zich geen conflicten meer voorgedaan. Anthonis
van Middachten stierf in 1533. Zijn vrouw, Anna van Arnhem,
bleef hem trouw tot in de dood. Zij overleed datzelfde jaar.
Beiden werden begraven in de Sint Eusebius in Arnhem. Zoon
Hendrik, die met Margaretha van Visbeeck trouwde, nam de
opengevallen plaats in. Na hem kwam Anthonis, vernoemd
naar zijn grootvader. Deze Anthonis zal aan het convent van
Monnik(en)huizen voorstellen om het Hof van Middachten in
Arnhem te ruilen tegen het kartuizer land "voor de poorte"
van het kasteel. Na driekwart eeuw wordt het Gotingsgoed
dan toch weer Middachter bezit, maar nu voorgoed.
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E.J. Kruijswijk Jansen

Thiele's Boekhandel te Velp

De redactie heeft al enige
tijd een artikel over de
Velpse boekhandel Thiele
in portefeuille van
E.J. Kruiswijk lansen
- overleden in 1990 -

I, een van de oprichters van
de Oudheidkundige Kring.
Het is haar een genoegen
om met instemming van de
nabestaanden dit kleine
geschiedverhaal, geschre-
ven in de eigen persoon-
lijke stijl van Kruiswijk-
lansen, in dit nummer te
plaatsen.

Boekhandel. Kantoorboekhandel.
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.~ Drukkerij P. J. H. D. THIELE
~ PARKSTRAAT bij de Hoofdstraat VELP.

Vena Hl verd'en b8ftoodiGdhedeft voor kUDstlcbUders..

Pieter Jan Hendrik Daniël Thiele had geen slechter tijdstip kunnen
kiezen voor de opening van zijn boekhandel dan maandag 3 augustus
1914. Op 28 juli had Oostenrijk de oorlog verklaard aan Servië; op
1 augustus deed Duitsland dat aan Rusland, op 3 augustus ook aan
Frankrijk; waarop Engeland op 4 augustus de oorlog verklaarde aan
Duitsland. De Eerste Wereldoorlog werd in die fatale week een feit.

"De koersen springen omlaag. . .. Rade- en redeloos haalt het volk
zijn geld van de bank. Zelfs de Postspaarbank verliest het aureool van
soliditeit. In enkele dagen wordt daar bijna vier miljoen opgevraagd.
De mensen gaan met hun geld naar de kruidenier. Bestellingen van
100 zakken koffie en 1000 pond bloem. . .. Maar, wat men ook deed:
goud- en zilvergeld potten; briefjes van tien - wat had men aan papier-
tjes - werden verkocht voor acht, zeven, zes gulden." 1)

Beslist geen gunstig klimaat voor een beginnend boekhandelaar en
drukker! Van de in de loop der week door de regering uitgegeven zilver-
bons à f 5,00, f 2,50 en f 1,00 zal hij er niet veel hebben ontvangen. In
zijn memoires vertelt Thiele dan ook dat de zaak hem in die eerste
week slechts het bedragje opleverde van f 5,33 - dat was de helft van
wat zijn voorganger Repko beurde - terwijl nog wel zóveel vrinden en
kennissen hem hun klandizie hadden toegezegd. Aardig was het overi-
gens wel dat sommigen zich met een vriendelijk briefje voor hun weg-
blijven verontschuldigden, zich beroepend op de spannende en onze-
kere tijden. Naderhand hebben ze hun beloften heus wel waargemaakt!
Plezierig was ook dat schoenwinkelier H.l Evers de eerste order voor
drukwerk plaatste: 5000 rekeningen.



Wie was Pieter Jan Hendrik Daniël Thiele?
Een zoon van Pieter Thiele en Maria Juliana Jansen. De vader
was hoofd der Christelijke school te 's-Heerenberg toen zijn
zoon op 24 oktober 1871 werd geboren en ook werd opgeleid
tot onderwijzer; hoewel er aanvankelijk plannen bestonden om
hem predikant te laten worden. Piet was een jongen met een
goed verstand, die ook muzikaal was. Al op 14-jarige leeftijd
bespeelde hij het kerkorgel en meermalen trad hij op als diri-
gent van een zangkoor. Na zijn onderwijzersexamen in 1888
was hij bij het openbaar onderwijs werkzaam te 's-Heerenberg,
Spankeren, Renkum en Dieren. Toen er in 1898 op de hoek
van de Hogestraat en de latere Viëtorstraat in Dieren een Wil-
helminalinde werd geplant, werd een door Thiele vervaardigde
Boomplantcantate onder zijn leiding uitgevoerd.
Thiele kon goed met kinderen omgaan; toch schijnt het onder-
wijs geven hem geen voldoening te hebben geschonken. Zelf
deelt hij mee dat hij zich in 1901 - hij was toen 30 jaar oud - te
oud vond om nog een carrière bij het onderwijs op te bouwen.
Toen dan ook een broer, die directeur was van een wasserij in
Deventer, hem meedeelde dat voor de overname van de
Velpsche Wasch-, Strijk- en Badinrichting aan de Beekstraat
bij de Oude Jan een gegadigde werd gezocht en die broer te-
vens animerend en bemiddelend optrad, besloot Thiele zich
op die tak van nijverheid te gaan werpen.
Men zegt wel eens: onderwijzers zijn overal goed voor; dat
gezegde kwam hier uit. Thiele had succes met zijn onderne-
ming in het sterk groeiende dorp Velp. Burgemeester en Wet-
houders van Rheden hadden op 17 april 1880 aan A.A. Spaan
vergunning verleend tot het oprichten van "eene kleerbleekerij
en wasscherij, waar van de stampers door eene stoommachine
met ketel van hooge drukking in beweging worden gebracht." 2)

De wasfabriek, zoals de Velpenaren het bedrijf noemden,
brandde af op 27 januari 1888, maar werd herbouwd, evenals
de 16 meter hoge schoorsteen. Na Spaan's overlijden in 1889
zette de weduwe, met behulp van J.K.A. Lehmann, die in 1900
directeur werd, de zaak voort. Dat zal niet zijn gelukt, want de

laatste vertrekt in maart 1901 naar Amsterdam. Dan heeft "een
combinatie" zoals de Velpsche Courant van 28 juli 1900 ver-
meldt, het bedrijf al aangekocht. Thiele werd aandeelhouder,
tevens directeur van de "N.V. Velpsche Stoom Wasch-, Strijk-
en Badinrichting", opgericht 28 mei 1901. Het badhuis stond
achter de wasserij aan het thans verdwenen Domineespaadje;
het publiek kon daar tegen betaling een bad nemen.

In 1902 trouwde Thiele met Maria van Broekhuizen, geboren
te Renkum 5 februari 1881. Zij was het hoofd van het vrouwe-
lijk personeel, dat vooral in de strijkkamer werkte. Het echt-
paar kreeg 6 kinderen: Rie, Julius, Cor, Bep, Nel en Lily, 5
dochters en 1 zoon. Thiele, die niet rookte en ook geheelont-
houder was, probeerde de ruwe taal en het drankmisbruik in
de wasserij te bestrijden. Hij plaatste er een orgeltje en speelde
daarop aardige liedjes, zoals hij in zijn memoires meedeelt en
in twee wagens organiseerde hij in 1906 een uitstapje naar de
bossen, waarbij hij zijn personeel zeker niet op alcoholische
dranken zal hebben getracteerd!

In 1909 werd als mede-directeur aange-
steld H.P.N. van der Kuil, die reeds als
administrateur was opgetreden. De was-
serij werd het eigendom der beide heren
en Thiele ontruimde de woning bij de
zaak om zich eerst in de Tuinstraat, ver-
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volgens in mei 1913 in de Kerkstraat te vestigen op nummer
16. De samenwerking werd geen succes; Thiele besloot in het
laatstgenoemde jaar het verband met van der Kuil te verbre-
ken en op een andere wijze zijn toekomst te zoeken. 3)

Een ernstig ongeval
In deze periode overkwam Thiele een ernstig ongeval. Met
groot enthousiasme hadden de Velpenaren op 16, 17 en 18 sep-
tember 1913 de 100-jarige onafhankelijkheid van Nederland
gevierd en ook hij had zijn woning versierd. Maar bij het weg-
halen van de versiersels schoot het trapje los, waarop hij stond,
zodat hij een hevige smak maakte. Het rechterbeen werd ver-
brijzeld, er ontstond infectie en tijdens een langdurig verblijf
in het Velpse ziekenhuis werd tot amputatie overgegaan. De
patiënt moest verder door het leven met een kunstbeen. Dat
verhinderde hem overigens niet om tijdens de Eerste Wereld-
oorlog een wandeling te maken van Ede naar Wolfheze. Even-
min om het kerkorgel met voetpedaal te blijven bespelen tij-
dens de diensten van de Nederlandse Protestanten Bond en het
kerkkoor 30 jaar lang te dirigeren! Ik herinner mij de heer
Thie1e nog zeer goed, gezeten op een driewielig rijwiel, zijn
stok vastgezet in een klem.

Redacteur Velps Nieuwsblad
In het begin van deze eeuw voerde een groep dorpsgenoten
onder leiding van dr, E.G. Langemeier oppositie tegen het ge-
meentebestuur van Rheden. In de Nieuwe Velpsche Courant,
die bestond van 1 januari 1904 tot 1 juli 1905, werd daarop
scherpe kritiek geuit, later eveneens in het Velps Nieuwsblad,
dat verscheen van 1909 tot 1 augustus 1916. Langemeier, pre-
sident-commissaris van de N.V. Velps Nieuwsblad, was als
vooraanstaand lid van de Protestantenbond op de hoogte van
Thiele's capaciteiten. Hij vroeg hem de leiding van het Velps
Nieuwsblad op zich te nemen. Het blad werd gedrukt bij P.G.
Repko, Parkstraat 6. Thiele ging op dat verzoek in en zo kwam
hij in het drukkers- en krantenvak terecht. 4)

Daarmee raakte hij in zijn element. Hij kocht het pand van
Repko en zette diens drukkerij en boekhandel voort. Zoals we
al zagen opende hij de zaak op 3 augustus 1914.

P.G. Repko had in 1910 onder architectuur van Willem Honig,
op een stuk grond van het bouwterrein, dat ontstaan is door
verkaveling van het terrein van de villa Rozenburg Hoofdstraat

hoek Parkstraat, een dubbel pand laten bouwen, Parkstraat 4
en 6. Nu vinden we daar het garagebedrijf Van Straten. Hoofd-
zaak was de drukkerij; de winkel was maar klein. Reden voor
Thiele om al in 1916 tot verbouwing over te gaan. De winkel
was nummer één geworden; die werd dus uitgebreid en de druk-
kerij werd kleiner. Drukker F.B. Smits nam toen het Velps
Nieuwsblad over, dat kort daarna werd opgeheven.

Directeur-hoofdredacteur N.V.Middenstandsdrukkerij
Sinds mei 1914 had Thiele al journalistiek werk gedaan voor
de Ve1psche Courant en geleidelijk raakte hij meer en meer bij
dat blad betrokken. Het zal de Velpenaren dan ook niet ver-
baasd hebben dat hij werd benoemd tot directeur-hoofdredac-
teur van de N.V. Middenstandsdrukkerij en Uitgave Velpsche
Courant, waarin de drukkerij van PJ.H.D. Thiele, J.G. Jannes
en F.B. Smits werden opgenomen. De nieuwe drukkerij ging
op 1 februari 1919 van start in het pand Oranjestraat 15 en
dagelijks zag men in het vervolg de heer Thiele zich punctueel
op tijd per driewieler naar zijn kantoor begeven.

Bouwtekening Parkstraat 4·6

Van zijn medewerkers noem ik alleen E. van Stuyvenberg, ook
bekend door zijn activiteiten ten behoeve van de VVV In de
allegorische optocht, ter gelegenheid van het zilveren regerings-
jubileum van koningin Wilhelrnina gehouden op 5 september
1923, reed een praalwagen mee, aangeboden door de
Middenstandsdrukkerij. Op die wagen werd de boekdrukkunst
uitgebeeld en Van Stuyvenberg was verkleed als Laurens Jans-
zoon Coster, de "uitvinder"daarvan. 5)



Thiele bleef tot 1 juli 1940 directeur-hoofdredacteur van de
drukkerij en de Velpsche Courant. De krant verscheen in de
gehele gemeente met "kopbladen": De Velpsche, Rhedensche,
Steegsche, Ellecomsche en Dierensche Courant. Thiele 's
gemeenteraadsverslagen werden geroemd. Als medewerker aan
de krant vermeld ik het Rozendaalse schoolhoofd J.A. Slemkes,
schrijvend onder de schuilnaam Meester Bergman.

Zoals we zagen kocht Thiele het dubbele winkelpand van
Repko. In het rechter gedeelte, op Parkstraat 4 dus, hadden de
dames Meijer een winkel "in garen en band". Tot 1916, want
toen trok Thiele erin omdat hij zijn zaak verbouwde. In 1919
verkocht hij Parkstraat 4 aan rijwielhandelaar Hekkers. Om-
streeks 1923 treffen we er rijwielhandelaar en garagehouder
H.J. Unk aan. Hij was de grondlegger van het thans ter plaatse
gevestigde en na de Tweede Wereldoorlog richting Boulevard
uitgebreide garagebedrijf Van Straten. In 1929 trok Unk naar
de overkant en E. Teunissen vestigde in Parkstraat 2 - inmid-
dels had vernummering plaatsgevonden - een banketbakkerij.

De ziel van de boekhandel
We kunnen gerust stellen dat Thiele's echtgenote de ziel was
van de boekhandel. Hij was, zoals we zagen, dagelijks in de
Oranjestraat aanwezig als directeur van de Middenstands-
drukkerij. En zoals dat ging en gaat in het gezin van een win-
kelier: de kinderen waren actief bij het wel en wee van de zaak
betrokken. Thiele's boekhandel was, zeker in de eerste jaren,
het ontmoetingspunt van de gezeten Velpenaren, met name uit
de kring van de Protestantenbond.
In de Velpse samenleving telde het gezin Thiele beslist mee.
Als hoofdredacteur van de Velpsche Courant kwam Thiele met
veel personen en zaken in contact; vaak was hij de gangmaker
van acties. Hij was de oprichter van de Bond voor Staats-
pensionering, bestuurslid van de Protestantenbond, betrokken
bij de oprichting van een Rodelbaancomité in 1922 en de stich-
ting van een zwembad in de IJssel in 1925. Toen in 1926 de
eerste viering van de Moederdag plaats vond, was hij lid van
het comité. Koningin-moeder Emma logeerde juist in het ho-
tel Beekhuizen en Thiele smaakte het genoegen, haar een
bloemstuk met een door hemzelf vervaardigd gedicht aan te
bieden. Ook was hij in 1924 de initiator van het fonds dat de
aanschaf van nieuwe luidklokken in de toren van de R.K. Kerk
beoogde. In 1925 treffen we Thiele aan bij de viering van het

50-jarig bestaan van de Algemene Bewaarschool aan de
Annastraat. Ooit was hij daar als Sinterklaas opgetreden!

1947/48 Mevrouw De Koning, links Piet Koorn en rechts Kees Koorn

Van aldegenen, die op één of andere wijze aan de winkel ver-
bonden waren, noem ik alleen mevrouw E.W. de Koning, die
op 17-jarige leeftijd in 1922 als hulp in de zaak haar intrede
deed. Niemand kon toen bevroeden wat Dien de Koning, 49
jaar lang, voor Thiele 's boekhandel zou betekenen, maar al
gauw bleek dat zij ruimschoots beschikte over de eigenschap-
pen die een goede winkelier nodig heeft: vriendelijkheid, tact,
geduld en accuratesse. Dien de Koning was bepaald geen
vreemde in de zaak. Als leerlinge van de Industrie- en Huis-
houdschool te Arnhem was zij bevriend geraakt met Thiele's
dochter Cor en menig vrij uurtje werd bij de familie Thiele en
in de winkel doorgebracht. Toen de winkeljuffrouw mej. Huls-
hof in 1922 ging trouwen vroeg mevrouw Thiele de 17-jarige
Dien haar plaats in te nemen. Dat gebeurde en niemand zal
daarvan ooit spijt hebben gehad!

Regeringsjubileum 1923
Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van ko-
ningin Wilhelmina in september 1923 werd een winkelweek
georganiseerd. Over Thiele.'s etalage vermeldt de Velpsche
Courant het volgende: "Thiele's boekhandel heeft in de etala-
ges Laurens Janszoon Coster in beeld gebracht. Natuurlijk trekt
dit veel belangstelling. Voor het andere winkelraam is een keur-
collectie foto's van onze Koninklijke familie te zien".



Het assortiment
Wat ging er in die vooroorlogse jaren alzo over de toonbank?
Allereerst romans en kinderboeken. Wie denkt daarbij, om een
greep te doen, niet aan de namen als Louis Couperus, Ina Boud-
ier-Bakker, Jo van Ammers-Kuller, Johan Fabricius, Melis
Stoke, F. de Sinclair, Ivans, Cissy van Marxveldt, CJoh.
Kieviet, Chr. Van Abkoude, W.G. v.d. Hulst? Voorts studie-
boeken, atlassen, toeristenkaarten, kalenders, tijdschriften,
school- en kantoorbehoeften, vulpotloden, vulpennen, kleur-
potloden, puntenslijpers, leien, sponzedozen, schooletuis, inkt,
waterverf, etc.etc.
Enkele leveranciers: Talens, Gimbom, SVH, RWA, Atlanta,
Jongepier.

De zaak had veel welgestelde klanten, één bestelde tegen de
jaarwisseling geregeld wel 30 kalenders. De klantenkring
strekte zich uit van Rozendaal tot De Steeg en menigmaal moes-
ten in allerijl op grote afstand pakjes worden bezorgd; daarbij
werden dikwijls de kinderen ingeschakeld. Er waren klanten
die chique visitekaartjes in steendruk bestelden. Die werden
in Arnhem gedrukt.
Een vaste klant, die ik speciaal noem, was de dichteres Hèléne
Swarth. Zij woonde jaren lang aan de Achtsprong, later aan de
Pinkenbergseweg; het gebeurde wel dat de al even beroemde
dichter Willem Kloos haar vergezelde.

Omstreeks 1924 begon Thiele.'s Boekhandel met een lees-
bibliotheek "in de vier talen". Het leesgeld bedroeg 10 cent
per deel per week; kinderen profiteerden van een lager tarief:
als het boek binnen drie dagen werd teruggebracht betaalden
zij 5 cent. Dikke boeken werden gehalveerd en brachten zo-
doende dubbelleesgeld op.

Wat later werden lees-
portefeuilles samengesteld.
Thuis hadden wij zo'n por-
tefeuille van Thiele, met op-
schrift 'kennis en kunst', die
vrijdags werd gewisseld
door een loopjongen. Uit de
inhoud herinner ik mij: The
Sketch, L'illiustration, The
illustrated London News,
Revue des deux Mondes,

I1 TIDELES Boekhandel 1

Eerste huis vanaf de Hoofdstraat.
Parkstraat - Tel. 168 - Velp.

Westermann's Monatsheft, De Prins, Wereldkroniek, Panorama,
Het Stuiversblad, Het Leven. Er was ook altijd een roman in
de portefeuille.

Tijdschriften en boeken moesten met de hand worden gekaft,
gesorteerd, gecontroleerd en verdeeld en vervolgens worden
thuisbezorgd en later opgehaald. Afzonderlijk werden jaren-
lang houten legpuzzels bij abonnees gebracht en een week la-
ter afgehaald. 0 wee als er een stukje miste. Dan moest de
puzzel voor controle geheel worden gelegd. De puzzels wer-
den met de hand in de zaak opgeplakt en met een figuurzaag
in deeltjes gezaagd.

Omstreeks 1930 kwam Thiele's boekhandel met de uitgave
"Aan de nieuwe inwoners van Velp, Rosendaal, Rheden, De
Steeg ter aandachtige lezing"; ook voor reeds gevestigden
boeiende lectuur. Uit een advertentie van 1935 blijkt dat de
zaak toen beschikte over een cyclostyle-inrichting, voorloper
van de stencil- en fotocopieermachine.

De opvolging
Niet de zoon Julius werd bestemd om de zaak voort te zetten -
voor hem was een universitaire opleiding in de rechtenstudie
weggelegd - maar wèl werd dat de oudste dochter Maria Thiele,
geboren te Velp op 28 december 1902. Reeds lang had zij in
de winkel geholpen en daardoor de nodige ambitie getoond en
nu ging zij, samen met haar man Jacob Koom - geboren op
Texel, 19 juni 1901 - oud-zeeman, de traditie vervolgen. Na
hun huwelijk trokken zij op 1 januari 1928 in de ouderlijke
woning; de ouders Thiele verhuisden naar Prins Hendriklaan
3, in 1945 naar Alteveer 20. Daar overleed plotseling de oude
heer Thiele op 4 september 1948.6) Met hem ging een recht-
schapen en geacht Velpenaar heen. Bekend is dat Thiele zelf
zijn grafrede had opgesteld; die werd bij de begrafenis voor-
gelezen. Mevrouw Thiele-van Broekhuizen verhuisde nader-
hand naar Oosterbeek, waar zij op 16 maart 1967 overleed.
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Jaap en Rie Koorn-Thiele kregen twee zoons, Pieter Cornelis,
geboren te Velp op 18 oktober 1928, en Cornelis Reinoud, ge-
boren te Velp op 11 december 1929. Helaas overleed de vader
na een ernstige ziekte reeds op 13 maart 1930; Rie stond nu
voor de taak, de boekwinkel verder alleen te runnen. Zij werd
daarin bijgestaan door haar zus Bep, uiteraard ook door me-
vrouw De Koning. In 1933 hertrouwde zij met H.E.Ch. van
Kerckhoff; zij bleef echter eigenaresse van de zaak. Groot was
de ontsteltenis toen zij op 15 april 1938 verongelukte bij La-
ren (GLD) met haar man op de motorfiets. Hij bleef gespaard,
zij overleed.

Besloten werd dat Thiele's Boekhandel zou worden voortge-
zet voor de beide jongens; uit het tweede huwelijk waren geen
kinderen geboren. Maar hoe? Piet en Kees Koorn, respectie-
velijk 9 en 8 jaar oud, konden dat natuurlijk niet zelf. Voogd
werd mr. lA. Boer, de man van Bep; aan hem de taak de za-
ken te regelen. Hij slaagde daarin: mevrouw De Koning zou
de zaak leiden, zij nam tevens de taak op zich de jongens op te
voeden. Van die ongewone taak heeft zij zich voortreffelijk
gekweten. Als chef van de boekhandel werd de heer F.A.
Frijlink aangesteld; voor zijn gezin en dat van mevrouw De
Koning werd in het pand woonruimte gecreëerd.

Tijdens de spannende tijden vóór en niet minder enerverende
jaren van de Tweede Wereldoorlog lukte het, ondanks allerlei
beperkende maatregelen van papierdistributie en wat niet al,
de zaak lopende te houden. Zelfs tijdens de Slag om Arnhem,
toen Velp practisch in de frontlinie kwam te liggen, bleef de
winkel open. Zij het wel dat de nog aanwezige voorraden met
de dag slonken en de immer leger wordende planken de klan-
ten aangrijnsden.

I
Thiele'g
BOEKHA·NDEL
HooI'dttr •• , 11' • VELP (n)

T.k,,"-w

Toen kwam de catastrofe
Ik citeer het dagboek van Steven Jansen,
dat onder de titel "Velp en de oorlog 1940-
1945"door Thiele's boekhandel werd uit-
gegeven: "Zaterdag 14 april 1945, 's mid-
dags kwart over een. Van de kant van
Arnhem ratelende mitrailleurs. Brand bij
tandarts Van de Sande. Op de
Rozendaalselaan woedt eveneens een for-
midabele brand. Nog meer rookzuilen zijn

zichtbaar. Half twee. Het is niet de woning van Dr. Van de
Sande, maar het daarnaast gelegen pand van Thiele.'s boek-
handel en de banketbakkerij van Teunissen, dat geheel is uit-
gebrand. Oorzaak: een nevelbusje."
Die nevelbusjes, door de bevrijders afgeschoten om een rook-
gordijn te leggen, waren gloeiend heet en veroorzaakten vele
branden. Alleen in Velp werden 82 woningen door brand ver-
nield, in vele gevallen door nevelbusjes. Aan blussen viel niet
te denken. Mevrouw De Koning had met de gezinsleden een
schuilplaats gevonden in de kelder. Door buren opmerkzaam
gemaakt op de brand konden zij zich in veiligheid stellen, maar
zij waren letterlijk alles kwijt! In de ruïne is niets van belang
teruggevonden; een droevig einde van de eens zo bloeiende
boekhandel.

Einde? Welnee, een nieuw begin!
Het beheersinstituut blijkt een pand beschikbaar te hebben,
waarin Thiele's boekhandel evenals banketbakkerij Teunissen
onderdak vinden: Hoofdstraat 115, later 157, hoek
Ommershofse1aan.
Op de punt Hoofdstraat - Schuinseweg bevond zich in 1817,
toen de kadastrale kaart van Velp werd vervaardigd, een huis
en erf van Hendrik Abbenhuis. Gebr. Van Lier, uitgevers van
prenten en kaarten te 's Gravenhage, 1836 - 1847 gaven onder
andere een gezicht op Velp uit, een lithografie, waarop dat
huis is afgebeeld. Naderhand werd het gesloopt om plaats te
maken voor een groter pand met colonnade. In de tweede helft
van de 1ge eeuw was daarin hotel-café H.A. Robert gevestigd.
Later de bakkerij Van Droest. Van 1892 tot 1919 had T. bij 't
Vuur er een banketbakkerij in; de colonnade was toen geslo-
ten, opgenomen in de winkelpui. In het laatst genoemde jaar
nam J. de Weert de zaak over; hij liet de winkelpui modernise-
ren. Rechts kwam de banketwinkel, links een lunchroom. 7)

De Weert was NSB-er, zodoende kwam het pand onder het
Beheersinstituut, maar het kwam zeker in aanmerking om
Thiele's boekhandel - in de voormalige lunchroom - en banket-
bakkerij Teunissen - in de banketwinkel - voort te zetten. Bo-

vendien was voldoende
woonruimte aanwezig.
Teunissen werd huurder,
Thiele's boekhandel onder-
huurder, maar er was voors-
hands bijzonder weinig te
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verkopen! De heer Frijlink was inmiddels uit Velp vertrokken,
mevrouw De Koning zette de zaak voort met assistentie van
de heer W. van Breda. De winkelwaar bestond de eerste tijd
uit kranten, aangevoerd uit Nijmegen. Die werden, tussen 11
en 12 uur, dan was de winkel open, vlot verkocht; het publiek
had immers al jaren naar de vrije pers gesnakt! Voor vormen
van een nieuwe voorraad boeken werd zeer gewaardeerde hulp
verleend door de Vereniging tot Bevordering van de Belangen
des Boekhandels. Zo kon na verloop van tijd de leesbibliotheek
weer geopend worden. In juli 1947 gaf Thiele.'s boekhandel
een "Vraagbaak voor de Gemeente Rheden en Rozendaal" uit
met plattegronden van beide gemeenten en de dorpen Dieren
en Velp. Een voorloper van onze gemeentegids "Wegwijs".

De feitelijke eigenaars van Thiele's boekhandel, Piet en Kees
Koorn, hadden uiteindelijk geen van beiden de ambitie boek-
handelaar te worden. Piet ging in Delft werktuigbouwkunde
studeren, Kees koos voor de zeevaartschool op Terschelling. 8)

Na hun meerderjarigheid zocht de voogd, mr. Boer, naar gega-
digden om de zaak voort te zetten. De Arnhemse Boekhandel
D. Brouwer & Zoon zag wel iets in een filiaal in Velp, maar
besloot na de overname de naam Thiele's boekhandel te blij-
ven voeren. Zo ging, op 1 april 1952, onder de beproefde lei-
ding van mevrouw De Koning, de zaak een nieuwe bestaans-
periode in.
Na 31/2 jaar besloot boekhandel Brouwer het Velpse filiaal op
te heffen. 9)

De kans van mevrouw De Koning
Toen greep mevrouw De Koning de kans om Velps oudste boek-
handel, de zaak waaraan zij reeds 33 jaar haar beste krachten
had gegeven, over te nemen. Op 1 september 1955 werd
Everdina Willemina de Koning, geboren te Velp op 28 juli
1905, de eigenares van Thiele's boekhandel.
De familie De Koning was in het 19de eeuwse Velpse zakenle-
ven reeds actief. Grootvader Gerrit Hendrik de Koning, ge-
huwd met Everdina Willemina Maassen van den Brink, had
een timmermansbedrijf, een zoon, Jan de Koning (1876-1939),
gehuwd met Jansje van Beek (1875-1932) stichtte in 1902 een
schilderszaak annex glas- en verfhandel aan de Noorder
Parallelweg nr. 16. Tevoren was hij als schilder werkzaam ge-
weest in Transvaal, maar als gevolg van de Boerenoorlog moest

hij als ederlander dat land verlaten en keerde hij naar zijn
geboorteplaats terug. Tussen haakjes: in het begin van de vo-
rige eeuw trokken meer Velpse jongemannen naar Zuid-Afrika
om daar een werkkring te zoeken.
Jan de Koning stond bekend als een uitstekend vakman. Hij
was onder meer voorzitter van de plaatselijke en zelfs van de
landelijke bond van schilderspatroon. Voorts bekleedde hij
belangrijke functies op kerkelijk gebied en in het bestuur van
de Vereeniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs. De kinderen kregen de zakelijke instelling
van vader mee: Dien, de tweede dochter in de boekhandel, Jo,
de jongste
van de vier
kinderen,
eveneens in
die branche
en Henk, de
enige zoon,
stichtte het
Velpse Taxi-
bedrijf De
Koning.

Thiele's boekhandel in de jaren 80

Het zal voor de klanten geen verschil hebben opgeleverd, maar haar-
zelf zal deze stap, neem ik aan, grote voldoening hebben geschon-
ken. Schokkende dingen deden zich niet voor; de van tijd tot tijd
optredende wateroverlast zou men zó niet kunnen typeren. Vanaf de
Zandberg, dat is het bovenste gedeeltevan de Bergweg, en de Enkweg,
kwamen bij hevige buien soms grote watermassa's naar beneden, die
via de Wilhelminastraat een uitweg zochten naar de Hoofdstraat en
de Ommershofselaan. Nadat op een nacht de winkel blank had ge-
staan, zodat grote voorraden papier en prentbriefkaarten raakten be-
dorven - de politie had zelfs helpen dweilen - besloot mevrouw De
Koning een plankier in de winkel te laten leggen en vloedplanken
aan te schaffen, zoals men dat in Zeeland al eeuwen doet. Het is niet
doenlijk hier haar medewerkers en -sters te noemen. Een uitzonde-
ring maak ik voor Peter Valkhoff,die in de naoorlogse tijd uitstekend
hulp heeft geboden. Hij zorgde er mede voor dat de klant stipt en op
tijd werd bediend en dat is in een boekhandel geen geringe zaak.
Een heel plezierig moment voor de eigenares van Thiele's boek-



handel was de huldiging door vrienden en cliëntèle op februari
1963. Het jaar ervoor was Dien de Koning 40 jaar bij Thiele's
boekhandel werkzaam geweest, reden om haar eens goed in
het zonnetje te zetten.

Sinds 1972 Jan Kisjes eigenaar
Hoe graag je ook een boekhandel drijft, er komt een tijd dat de
jaren gaan meespreken. Wie hart voor zijn zaak heeft en zijn
verstand gebruikt kijkt tijdig uit naar een opvolger. Dat deed
mevrouw De Koning: zij vond in Jan Kisjes - geboren in
Steenwijkerwold op 1 april 1939 - een geschikte eigenaar. Op
1 februari 1972 werd hij de voortzetter van Thiele's boekhan-
del, want ook hij handhaafde terecht de oude, bekende naam.
Denk niet dat mevrouw De Koning nu met handen in de schoot
van haar pensioen ging genieten. Tot 1981 was zij bijna dage-
lijks te vinden achter de toonbank van kantoorboekhandel
Posterna, de zaak van haar zus Jo en zwager Arjen in Arnhem.In
het laatstgenoemde jaar werd die zaak opgeheven en dat bete-

kende het
eind van
haar "boek-
handelen".

Het oorspronkelijke pand, zie noot 7

Toevoeging van de redactie:
Onder de nieuwe eigenaar behield de boekhandel een eigen
karakter. Men kan in dit verband wijzen op een zekere spe-
cialisatie, namelijk de theologie. Hiermee verwierf de heer
Kisjes bekendheid tot ver buiten Velp. Nog steeds oefent hij
op bescheiden schaal zijn beroep uit in dat gedeelte van de
boekhandel waar vroeger de bakkersoven van Teunissen
stond.

Noten

1. J. de Rek, Koningen, Kabinetten en Klompenvolk, deel 11, Baarn 1978,
blz 315 en 317.

2. Gemeentearchief Rheden, register Hinderwet.
3. Het Domineespaadje liep vanaf de Beekstraat naar de Oude Jan.

De dominee woonde namelijk in de omgrachte pastorie, op de plaats waar
nu het parkeerterrein is, President Kennedylaan hoek Sophiastraat. In het
Velps Weekblad van 28 juni 1978 staat een oude foto van een waswagen
met opschrift "Nieuwe Amerikaansche Strijkinrichting. Dir. Thiele en v.d.
Kuil. Afd. van de Velpsche Stoomwasscherij". De wasserij bleef bestaan
tot het faillissement in 1937. Van der Kuil was toen allang geen eigenaar-
directeur meer, maar directeur van de Nieuwe Arnhemsche Courant.
Na de sloop van de gebouwen in 1982 werden ter plaatse woningen
gebouwd, het complex Bogershof.

4. Over de lotgevallen van de Velpsche Courant, de Nieuwe Velpsche Cou
rant en Velps Nieuwsblad: H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal,
Velp, 1938, blz. 498. Ook "De Velpsche Courant, voorgeschiedenis,
stichting en voortbestaan" in de v.c. van 10 oktober 1977 en artikelen in
de v.c. van 3 februari 1933 en 10 november 1967.

5. In het "Gedenkboek van de feesten te Velp 4 en 5 september 1923", uitge-
geven Middenstandsdrukkerij en Uitgever Velpsche Courant, blz 22 staat
een foto van de praalwagen, genomen vóór Thiele's boekhandel aan de
Parkstraat.

6. P.I.H.D. Thiele zien we afgebeeld in "Velp en Rozendaal in oude
ansichten"deel H, door H. Kerkkamp, Zaltbommel MCMLXXVH, blz. 41.
De foto werd gemaakt bij het SS-jarig bestaan van de Velpsche Courant in
1948, enkele maanden voor Thiele's overlijden. Opvolgers van Thiele als
directeur waren H.I. Tijssen en I. Lakerveld. In 1965 werd de naam N.V.
Middenstandsdrukkerij Mercurius, in 1980 kwam een fusie tot stand met
drukkerij Rupp te Arnhem onder de naam Mercurius-Rupp Printing Part-
ners. De zaak ging failliet in1984. De laatste Velpsche Courant verscheen
op 24 juni 1983.

7. Het pand, waarin thans Thiele's boekhandel en Reesink's bloemenwinkel
zijn gevestigd, is dikwijls afgebeeld, bijvoorbeeld op prentbriefkaarten.
IrrVelp en Rozendaal in oude ansichten"deel H, door H. Kerkkamp,
Zaltbommel MCMLXXVTI, zien we op blz. 23 en 33 de oude toestand.
De Schuinseweg begon tot in de vorige eeuw (dit is dus eind achttien-
honderd, toevoeging van de redactie) achter het pand van Thiele en liep
recht op de Oude Jan af. Door twee amputaties, tussen vóóraan Velp en de
Dr. Fabiusstraat en bij de knik van de Zuider Parallelweg bij de Emma-
straat werd de loop veranderd. Op verzoek van de bewoners werd de
naam Schuinseweg in 1898 gewijzigd in Oranjestraat.

8. Pieter Cornelis Koom overleed op 31 januari 1965 in Mexico ten gevolge
van een ongeluk met een zweefvliegtuig.

9. Boekhandel Brouwer & Zoon te Arnhem bestaat niet meer sinds de op
name op I januari 1970 in de Gelderse Boekhandel aldaar.

•
Het boek "Van lint naar hart", dat uitgegeven is
door de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozen-
daal, over de ontwikkeling van de Hoofdstraat tot
het winkelcentrum van Velp is inmiddels bij de
boekhandel uitverkocht.
De Kring heeft nog enkele exemplaren, die te
bestellen zijn door het overmaken van f 29,50 op
girorekening 1164291 tnv De Oudheidkundige
Kring Reheden - Rozendaal te De Steeg, waama het
boek wordt thuis bezorgd. Het boek is om af te
halen tegen contante betaling bij P.I.A. Kamper sr
na telefonische afspraak; Tel 026 3610668.



De auteur van de artikelenreeks "Wandelen op Razendaallangs
sporen uit het verleden" folle Baltjes heeft de redactie attent
gemaakt op een onjuistheid in de bestuursmededelingen in het
vorige nummer.
Daarin wordt gemeld dat op het geografisch middelpunt van
de gemeente Razendaal als markering een zwerfkei is geplaatst,
die gevonden is hij de graafwerkzaamheden hij de aanleg van
de nieuwe wijk De Kapellenberg. Dit is echter niet juist; de
plek is door middel van een bord in het veld wel aangegeven
maar niet gemarkeerd. Voor folle Baltjes was dit de aanleiding
om te onderzoeken waar de gevonden zwerfkei is gebleven,
hetgeen de aanleiding is voor bijgaand artikel met bijzonder-
heden over deze kei en een steen, die ooit opgegraven is op de
begraafplaats van Rozendaal.

Even dreigde de bij het bouwrijp maken van het terrein nabij
de Kapellenberg gevonden steen buiten de belangstelling te
geraken. Gelukkig hebben geruchten rondom de wijze van
kenmerken van RozendaaIs middenpunt hem weer aan de ver-
getelheid ontrukt. Zijn gewicht en onhandelbaarheid hebben
die toepassing voorkomen. Tot het moment dat het vinding-
rijke Rozendalers is gelukt een passende plaats voor deze steen
te vinden is hij gedeponeerd op een weinig sacraal hoekje -
reeds bestemd voor allerlei irregulairia - van de locale begraaf-
plaats. In het geheel niet zielig, want hij ligt daar lekker naast
een ander exemplaar, dat eerder bij het delven van een graf
tevoorschijn is gekomen.

Twee stenen uit de gestuwde bodemlagen van de Zuidelijke
Veluwezoom! Dan denkt men direct aan, met het landijs, uit
het noorden aangevoerd gesteente te doen te hebben.

Stenen op Rozendaal
folle Baltjes

folie Baltjes op onderzoek bij de twee stenen

Gedurende de periode die wij aanduiden met de voorlaatste
ijstijd (ongeveer 360.000 tot 180.000 jaar geleden) heersten
barre klimatologische omstandigheden. Het uit het noorden
naar ons toekomende ijs smolt niet af, maar kwam steeds ho-
ger te liggen en gleed af in onze richting. Daarbij werd de
ondergrond weg geperst en opgestuwd. waarbij lang gerekte
stuwwallen ontstonden. In het ijs zat tot grote kluiten bevro-
ren bodemmateriaal uit het gebied van herkomst, waarin vaak
kolossale stenen voorkwamen. Zij waren, onder invloed van
door de natuur opgeroepen natuurlijke. chemische en mecha-
nische krachten ontstane verwering, afgescheiden van grote
vaste rotsmassa's. Deze niet meer samenhangende substantie
werd gemakkelijk door transporterende krachten als zwaarte-
kracht, stuwend water, ijs of wind naar elders afgevoerd. Bij
graven in de gestuwde gebieden komen dergelijke stenen dan
ook vaak tevoorschijn.



De ene steen .....

Wij waren dan ook zeer verrast toen
een geraadpleegde deskundige de bij
de Kapellenberg gevonden steen niet
identificeerde als van noordelijke her-
komst maar als een Taunuskwartsiet.
De naam geeft niet de uitsluitende
herkomst uit het Taunusgebergte aan.
Ook de Hunsrück komt daarvoor in

aanmerking.
De gelaagdheid van dit omzettingsgesteente is ontstaan door
hoge, bij gebergtevorrning optredende druk. De steen moet door
de Rijn of de Maas naar onze streken zijn getransporteerd in
de tijd dat de bodem hier nog niet door het landijs was
opgestuwd. Daarbij is het waarschijnlijk dat hij door navol-
gende stuwing nog enigszins is verplaatst. Zijn reis vanaf de
Taunus heeft ongetwijfeld op of in het ijs plaats gevonden,
samen met ander hellingpuin van uiteenlopende grootte.

Aangezien hier een exorbitante zijdelings uitgeoefende druk
voor nodig zou zijn is rollen over een zandige rivierbodem in
een laagland niet goed denkbaar. Mede zijn zwaarte in ogen-
schouw genomen kan transport in rollende toestand en daar-
door optredende vervorming dus worden buitengesloten.
Bovendien kan het harde gesteente, dat bestaat uit versmolten
en verkitte kwartskorrels best wel een stootje verdragen. Daar-
mee is dan ook verklaard waarom het hier gaat om een weinig
afgeronde steen.

Vaak wordt gevraagd naar de ouderdom van een gesteente.
Voor deze kan men stellen dat soms nog in de kwartsiet voor-
komende fossielen aangeven dat het gesteente vóór de omzet-
ting een afzetting in een ondiepe zee is geweest. Daaruit leidt
men een ouderdom van 400 miljoen jaren af.

In onze lekenopvatting meenden we verwantschap te zien tus-
sen deze steen en die welke met kwistig gebaar zijn gedepo-
neerd rondom het Vlashofpleintje in Velp. Dat verband bleek
echter in het geheel niet te bestaan. Vermoedelijk zijn die ste-
nen afkomstig uit een groeve en van daar met "moderne"
transportmiddelen naar hun plaats van bestemming gebracht,

. .... en de andere

En dan nu eens kijken naar die
andere - uit de helling van de
begraafplaats gedolven - steen.
Als je het je goed realiseert
geeft dat toch een rijk gevoel.
Hier, naast elkaar, twee stenen
die in tijden, onder omstandig-
heden en langs wegen, die alle niet zijn te doorgronden, vanuit
verschillende herkomst, hier op nog geen kilometer afstand
van elkaar werden terug gevonden. Deze steen is namelijk een
rode Växjö-graniet, afkomstig uit de landstreek Smäland in
het zuiden van Zweden. Dit gesteente is ongeveer 1,7 miljard
(1700 miljoen) jaar geleden ontstaan uit een vloeibare massa.
Het is dus vier maal zo oud als de boven beschreven
Taunuskartsiet.

Hij is eveneens in de voorlaatste ijstijd op de algemeen bekende
wijze als morenerest op de plaats van onze later ontstane stuw-
wal terechtgekomen. Dergelijke zwerfstenen kunnen hebben
behoord tot de z.g "grondmorene". Ze zijn dan - ingeklemd in
het hen omringende vuile ijs - met geweld over stenen of keihard
bevroren ondergrond geschraapt. Een dergelijke gang van zaken
veroorzaakt zowel aan de zwerfsteen als aan de ondergrond de
bekende facetten met gletscherkrassen.
Deze steen ligt thans bedekt met een prachtige moslaag. Hier-
door en door het vochtige weer was het niet mogelijk na te
gaan of er krassen op zitten. Een nadere analyse zou zijn iden-
titeit en zijn "reiservaring" verder kunnen onthullen. Het is
overigens beslist niet zeker dat we deze gegevens deelachtig
worden omdat een granietvoorkomen aan het aardoppervlak
door verwering splijt in kussenvormige blokken, die verder
schalig verweren, zodat er niet veel energie voor nodig is om
van een zo voorgevormde steen een frisse kern bloot te leggen
en hem het gladde uiterlijk van deze kei te bezorgen.

En nu maar zoeken naar een goede en blijvende bestemming,
want de eerbied voor dit materiaal wordt betoond door het
weer rust te gunnen.

Wij betuigen gaarne onze dank en erkenning aan de heren Drs
J.A. van Essen en G. Slagter uit Dieren voor hun onmisbare
hulp bij het schrijven van dit artikel.



BESTUURSmededelingen

Op de jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door
het Gelders Oudheidkundig Contact op 11 november j.l.
waar Marianne Poorthuis en Helga van Dijk namens het
bestuur van de Kring aanwezig waren, was o.a. de workshop
"Gelders Erfgoed op Internet". In samenwerking met
Biblioservice Gelderland, het Rijksarchief in Gelderland en
het Gelders Documentatiecentrum (bibliotheek Arnhem)
werkt het Gelders Oudheidkundig Contact aan een
intemetsite over erfgoed in Gelderland.
De site maakt deel uit van het Rijn Waal Web (afgekort
RWW met web-site www.rww.nl). een internet platform
voor de Euregio Rijn Waal. De erfgoedrubrieken binnen het
RWW hebben betrekking op geheel Gelderland. De bedoe-
ling is dat ook oudheidkundige Kringen op het net gaan met
een eigen Web-side.
Vraag uit het bestuur: zijn er Kringleden, die in staat zijn
(vrijwillig) een web-side te ontwerpen voor onze Oudheid-
kundige Kring. Graag een telefoontje naar het secretariaat
tel 026 3635857.

Het innen van de contributie over het jaar 2000 is
voor de penningmeester een tijdrovende zaak geweest.
Hoewel reeds in december 1999 de giroaccept-kaarten zijn
verzonden waren er in juli 2000 nog ruim 100 openstaande
betalingen. Hierbij gaat het om bijna eenderde van het
ledenbestaand. In verband met de in feite onnodige kosten
en tijd, die de correspondentie en aanmaningen vergen, ver-
zoeken wij u allen vriendelijk uw lidmaatschap over het jaar
2001 in het eerste kwartaal van dat jaar te willen voldoen.
D zult het verzoek om de contributie over het jaar 2001 te
betalen binnenkort ontvangen, met een acceptgirokaart.

Daarbij zult u ook een enquêteforrnulier aantreffen.
Het bestuur is geïnteresseerd in een aantal zaken, die van
belang zijn voor het organiseren van de bijeenkomsten en
excursies. Ook zijn er een aantal vragen over ons blad
"Ambt en Heerlijkheid". We hopen dat velen van u met ons
mee willen denken en eventueel iets voor onze vereniging
willen doen.

Het programma voor het eerste half jaar van 2001
ziet er als volgt uit:

Op woensdag 24 januari 2001 zal de Hr. W. Vlaanderen uit
Zwolle een lezing houden getiteld:
"Begraafplaatsen door de eeuwen heen" (met het accent op
Gelderland). Deze lezing wordt gehouden in Cultureel Cen-
trum ''Theothorne'' te Dieren. Aanvang 20.00 uur.

De winterexcursie zal zijn op zaterdag 17 februari a.s. en
gaat naar het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo.
De excursie begint om 14.00 uur.

Op woensdag 21 maart a.s. zal het lid van onze Kring
Drs. C. Schilt uit Rozendaal, voorafgaande aan de jaar-
vergadering een lezing houden getiteld:
"Een militaire geschiedenis van het water in
en rond de IJssel".
Locatie: "Ons Huis" te Rheden, aanvang 19.30 UUf.

Namens het bestuur,
HeJga van Dijk-Abbink, secretaris
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Jolle Baltjes

In 1860 vond de verdeling van de
ongecultiveerde gronden van de Geërfden van

Rosendael en Velp plaats, de helft voor Ada
Catharina Torck de echtgenote van Reinhard

Jan Christiaan vanPallandt ende andere helft
voor de gezamenlijke Velpse geërfden.

In bijgaande tabel is aan de hand van de ka-
dastrale indeling een specificatie gegeven van

de betreffende percelen en hun grootte.

Nieuwe situatie
In het nieuwe bestuur was geen sprake meer van een boer-
richter en boermeesters. Voor het Velpse deel was de Commis-
sie van beheer van de Geërfdengronden belast met het beheer
van het gezamenlijk eigendom. De begrenzing van het aan de
beide partijen toegewezen deel vond plaats langs bestaande
belijningen, die desondanks tot een evenwichtige verdeling
leidden, namelijk 564 ha voor de Velpse geërfden en 569 ha
voor Rosendael. De allang bestaande Berkallee (14) (zie voor
de tussengevoegde nummers het los bijgevoegde kaartje bij
Ambt & Heerlijkheid nummer 127) kreeg de grensfunctie toe-
bedeeld. Alleen in het uiterst zuidelijke deel werd een andere
lijn gekozen. Daar volgde de grens de weg naar de heide: de
latere laan langs de westzijde van het huidige waterleiding-
gebied en tussen de beide sportcomplexen (10). Tussen de beide
zandafgravingen gaat de laan over in een zandpad. Links vin-
den we een aantal geulen, die we aanvankelijk interpreteerden
als restanten van een wildgraaf. Bij nader inzien vinden we
daarin de bevestiging van de vroegere schaapsdrift. De vele
daarover gaande schapenpootjes liepen het zand los wat, in
combinatie met de helling van het terrein, bij flinke regenval
erosie veroorzaakte. De aldus ontstane erosiegeulen zullen dus
herhaaldelijk tot verlegging van dat pad hebben geleid.

Na het oversteken van de Boersche Allee - aldaar de huidige
Beekhuizenseweg - vinden we, na ongeveer 250 meter, naar
links een zijpaadje gaan. Het terugvinden kan wel eens moei-
lijk zijn omdat het werd "dichtgezet", maar in het verlengde
ervan, dus rechts, ligt ook een pad. Dit zijn de lokale restanten
van de Berkallee (14). Willen we die duidelijk terug vinden
dan moeten we doorlopen tot het fietspad, daar linksaf slaan
en direct naar rechts loopt een pad met aan de rechterzijde; de
Berkallee.
Het gebied ten westen van de aldus beschreven grenslijn, in-
clusief de Berkallee zelf, werd toegewezen aan Rosendael, het
gebied ten oosten aan de geërfden van Velp.
Het evenwicht in de toedeling werd verkregen door een brede
strook langs de zuidzijde van de Eerbeekseweg, aansluitend
dus aan de overige eigen gronden, aan Rosendael toe te wij-
zen. Aldus werd aldaar de oostgrens van het Rosendaelse ge-
bied verder oostwaarts verlegd tot aan het Reedse Veld
(Rhedense en Worthrhedense heide) en werd een duidelijke
afscheiding en een evenwichtige verdeling verkregen.
Uiteraard moest de inschrijving in de kadastrale registers wor-
den gewijzigd en - waar de verdeling tot splitsing van bepaalde
percelen had geleid - hermeting en omnummering plaats vinden.



Een gedeelte van de Topografische Kaart van Nederland
De op de Kaart aangeduide Ringallee ( ter hoogte van de aanduiding
"Rozendaalsche Veld") moet zijn Berkenallee

Het donkere deel kwam aan de Geërfden van Velp

Dat gebeurde in 1862. Daarbij bleek een groot,
noordelijk gelegen en aan de geërfden toege-
wezen, perceel iets meer dan 14 ha groter te
zijn dan bij de verdeling was uitgegaan.

Onttakeling van de Ringallee
We hebben in het voorgaande al kunnen vast-
stellen dat Rosendael een eigen visie had
m.b.t. het gebruik van de woeste gronden en
het vergroten van het economisch rendement
ervan en zich derhalve steeds meer op de bos-
bouw had toegelegd.
Daarentegen constateerden we dat de geërfden
meer heil zagen in de voortzetting van het
klassieke gebruik: schapenteelt en heide-
plaggen ten behoeve van de mestvoorziening
van de bouwlanden. Eén van de voorwaarden
van de Acte van Scheiding was dan ook dat,
mochten er op de aan de geërfden toegewe-
zen gronden bosopstanden voor komen, deze
binnen tien jaar door Rosendael zouden wor-
den gekapt. Mocht Rosendael in gebreke blij-
ven dan zouden ze door de geërfden worden
verwijderd.
Die voorwaarde heeft destrueuze gevolgen ge-
had voor de Ringallee. In het voorgaande sig-
naleerden we reeds aan het begin van de ne-
gentiende eeuw een volledig - 25 km lange -
gesloten laanbeplanting rondom de vroegere
heerlijkheid Rosendael, toen reeds de ge-
meente Rozendaal. In de specificatie van de
bij de herindeling betrokken percelen zien we
zeven geheel of gedeeltelijk aan de geërfden
toegewezen percelen met de functie bos of
opgaand bos. Vijf daarvan hebben betrekking
op (onderdelen van) de Ringallee. Dus ook in
1860 heeft deze gesloten laanbeplanting nog
in zijn geheel bestaan.
In het kader van de visie van de geërfden op
het gebruik van deze gronden zijn deze delen
alle geheel ten onder gegaan. Een - nu nog op
verschillende plaatsen bestaande - greppel
kwam er voor in de plaats.



Aanleiding tot fantasie
Het zijn deze activiteiten, die voeding gaven aan de door loc ale
geschiedschrijvers verspreide verhalen over de wijze waarop
vanuit verschillende belangen conflicten ontstonden, die op
onaangename wijze zouden zijn opgelost.
In feite dus wel verwijdering van bomen, maar niet door woe-
dende Velpenaren, niet door, door hen daartoe gedwongen ar-
beiders van de kasteelheer en niet op basis van gerechtelijk

Terletseweg en de zojuist beschreven weg van Velp naar de
heide in 1860 bij Rosendael en de rest viel ten deel aan de
geërfden. Naar het nu nog bestaande verschil in vegetatie tus-
sen de beide wegdelen te oordelen heeft toen ook het Velpse
stuk in de kaalslag gedeeld, Te oordelen naar de voornemens
welke men had met het hooggelegen perceel ten zuiden daar-
van (wandelpark) valt aan te nemen dat dit stuk van de sloop
gespaard is gebleven maar soms rijst daarover ook twijfel.

Schaapsdriften
Overal waar heidevelden aanwezig waren die door schapen
werden beweid was sprake van schaapsdriften en hun eigen-
aardige - naar plaatselijke behoefte geïnterpreteerde - rechten
daarop. De moeilijkheden in de omgang met het begrip schaaps-

uitspraken, maar op grond van een bereikte
overeenkomst. Ons interesseert wel het ant-
woord op de vraag hoe, uitgaande van de thans
heersende meningen, nu zou zijn gereageerd
op zo'n barbaarse onttakeling.
Behalve de betreffende onderdelen van de
Ringallee is er in ieder geval nog één perceel
dat gedeeld heeft in de ontluistering. Het be-
treft het zuidelijke deel van de Berkallee. Tus-
sen het kruispunt Kluizenaarsweg-
Beekhuizenseweg en de laan die vanaf laatst genoemde weg
naar de Emmapyramide voert loopt aan de noordzijde een pad
het bos in. Dat is het begin van de Berkallee (14). Vanaf hier
tot het punt waar die allee zijn grensfunctie krijgt (zie boven)
en dus op Rosendaels gebied kwam te liggen verviel hij bij de
Acte van Scheiding in 1860 aan de geërfden. Ook dat stuk
ontkwam niet aan de kaalslag.

Het resterende perceel in de categorie "Opgaand Bos" dat aan
de verdeling was onderworpen betreft een deel van perceel C
89 in de Boersche Allee. Van die allee bleef het deel tussen de

Dezelfde lokatie rond J 900 en in 2000

drift worden vergroot door de dubbele betekenis van dat woord.
De ene: de weg die de schapen gaan naar het te beweiden veld,
de andere: het te beweiden veld zelf.
Bepalen we ons tot de eerste uitleg, dan kunnen we ons van
dat recht wel een voorstelling maken. De aan het gemeenschap-
pelijke veld grenzende erven hadden het eenvoudig: zij liepen
gewoon van het eigen terrein over in het gemeenschappelijk
gebied. De niet daaraan grenzende erven moesten dat van een



buurman passeren en dat die daarvoor een tegenprestatie ver-
langden lag dan ook voor de hand. De dienstverlenende erven
namen daardoor - in tegenwoordige termen gesproken - toe in
economische waarde. In de vroegere omstandigheden was het
verlenen van recht op schaapsdrift een machtsfactor.
We zien dan ook dat, als de betreffende erven werden ver-
kocht, de schaapsdrift daarvan uitgesloten was of dat deze af-
zonderlijk werd verkocht. Op deze manier verwierven Biljoen
en het landgoed Overbeek zich de schaapsdriften over de er-
ven resp. Biesdel en Jeruzalem. Tot zover een logische en
onweersproken ontwikkeling. Maar wat gebeurde? Uiteraard
moesten de schapen vaak worden gebracht naar wat verder
gelegen velden. En de eigenaren van de op particuliere gron-
den gelegen schaapsdriften claimden ook het recht van schaaps-
drift op de daarop aansluitende wegen in het gemeenschappe-
lijk veld!
Het daardoor bedreven onrecht is boven komen drijven in de
Acte van Scheiding van 1860. Daarin wordt verklaard "dat
comparanten geene titels of bewijzen van eigendom in de
onderwerpelijke gronden kennen noch bezitten en onbewust
zijn of ooit eenige overschrijving derzelver in de hypotheek-
registers heeft plaats gehad". Daarmee zijn alle geclaimde
rechten van vóór 1860 bestaan hebbende rechten van schaaps-
drift (in de betekenis van weg) op de gemeenschappelijke gron-
den naar het rijk der fabelen verwezen. En ook de stelling van
Kerkkamp, die in navolging van Reynders suggereert dat -
omdat Biljoen wegens bezit van schaapsdriften over beschre-
ven recht zou beschikken - de geërfden van Velp beschreven
recht hebben op de heide, maar Rosendael echter zou slechts
recht door verjaring hebben.
Uiteraard is er in schaapsdriften gehandeld en dat is ongetwij-
feld beschreven. Maar de eerste die een beschreven recht op
schaapsdrift - in de zin van pad voor de schapen - op de ge-
meenschappelijke gronden heeft ontvangen, heeft dat verkre-
gen van iemand die zich dat tegen de geest van
gemeenschappelijkheid heeft verschaft.
Hoe dan ook, met de in de Acte van Scheiding opgenomen
verklaring hoeft met eventuele vóór 1860 gehanteerde parti-
culiere rechten van schaapsdrift op de gemeenschappelijke
gronden, of het nu de weg naar of beweiding van de heide
betrof, geen rekening te worden gehouden. Hoe tegenstrijdig
het ook lijkt, we zullen nog wel het een en ander over het recht
van schaapsdrift moeten behandelen!

Structurele verandering
Met de verdeling van de heide veranderde er ook het een en
ander in de "faciliteiten" of in de huidige terminologie: in de
infrastructuur van het gebied. Dat betrof de drenkplaatsen voor
de schapen. Daartoe beschikte men over drie heidevennen en
wel de Jakenput in het zuidoostelijke kwartier van de kruising
van de Koningsweg met de grenslijn tussen Arnhem en Rozen-
daal, de Flesch, ook wel Gerritsfles, die we - ruim bemeten -
vinden in de naar het zuiden wijzende punt tussen de Berk-
allee (14) en het Kerk- en Schoolpad (13), alsmede het Hessen-
gat, ten noorden van de Eerbeekseweg, op een afstand van
bijna twee kilometer vanaf de Apeldoomseweg. Deze laatste
nam een bijzondere positie in als liggende in het zogenaamde
Rosendaels eigen veld. Naar de letter konden de "Velpse" scha-
pen hier dus niet drinken. Na 1860 konden die beesten ook
niet meer terecht bij de Jakenput, omdat die binnen het aan
Rosendael toegewezen gebied lag.

Volgens een locale geschiedschrijver bezat lF.W.C. Baron van
Hardenbroek van Biljoen toen het recht van schaapsdrift op de
Rozendaalse heide. Dat recht zou oorspronkelijk hebben toe-
behoord aan het erf Jeruzalem dat - behorende tot het land-
goed Overbeek - tijdelijk in het bezit is geweest van de fami-
lie Hardenbroek. Toen een en ander weer van de hand werd
gedaan werd dat recht van schaapsdrift van de verkoop afge-
zonderd. Men hield het dus voor zichzelf. Voor zover dat recht
lag op in 1860 aan Rosendaal toegewezen gronden zou Van
Hardenbroek het dat jaar hebben afgestaan tegen het recht zijn
schapen in het Hessengat te laten drinken.

Onbegrijpelijke overeenkomst
Na kennisneming van een in 1862 gesloten contract tussen de
heren Baron van Hardenbroek en Baron van Pallandt zien we
in het bovenstaande enkele herkenbare elementen maar de fei-
telijke gang van zaken moet wel iets anders zijn geweest. De
verklaring in de Acte van Scheiding, dat geen der comparanten
een titel bezat met betrekking tot de onderhavige gronden, sluit
het bestaan, respectievelijk het voortduren van een vermeend
recht van schaapsdrift uit. Baron van Hardenbroek was im-
mers zelf lid van de commissie die deze acte ondertekende.
Daarmee zouden we deze zaak als afgedaan kunnen beschou-
wen, ware het niet dat in 1862 een overeenkomst tussen de
heren Van Pallandt en Van Hardenbroek werd getekend, die tot



op percelen die in de Acte van Scheiding reeds aan Rosendael
waren toegewezen. Van Pallandt op zijn beurt geeft aan Van
Hardenbroek recht van schaapsdrift op gronden die in 1860
aan de Velpse geërfden waren toegewezen en waarover hij (Van
Pallandt of beter gezegd: zijn echtgenote) dus in 1862 geen
zeggenschap meer had.
Baron van Hardenbroek maakt dan nog deel uit van de Com-
missie van Beheer maar in de aanhef van de acte (1862) wordt
hij aangeduid als rechthebbende in de gronden van de Geërfden
van Velp (een titel die iedere geërfde had). Wij hebben sterk
de indruk dat, als er namens de corporatie van geërfden iets
had moeten worden geregeld, niet hij, maar de Commissie van
Beheer dat had moeten doen. Eventueel zou hij namens de
Commissie hebben kunnen optreden, maar dat zou dan wel
uitdrukkelijk moeten zijn vermeld.

Zoals gezegd, aan
het slot wordt ook
het recht van
veedrenking gere-
geld, niet alleen
het blote recht,
maar ook de con-
tinuïteit en de
vrije toegang vie-
len daaronder.
Wat die toegang
betrof had hij Van
Pallandt eigenlijk
alleen maar nodig
voor de passage
van de brede
strook langs de
zuidzijde van de
Eerbeekseweg.

De overige te passeren route (8) voerde over terrein dat in 1860
al aan de geërfden was toegewezen. Voor zover Van Harden-
broek daar als mede-geërfde geen rechten had, had hij die met
bemiddeling van de Commissie van Beheer moeten regelen.
Al met al een vreemde situatie. En de dreunen die de geërfden
inzake deze rechten op schaapsdrift nog hebben moeten incasse-
ren zouden wel eens de nagalm van deze onbegrijpelijke over-
eenkomst kunnen zijn. Maar daarover in het volgende nummer.

een ongeveer identiek resultaat leidde.
In die overeenkomst verleenden beide
heren elkaar over en weer het recht van schaapsdrift (hierbij
werd "weide" vermeld) op met hun kadastrale nummers ver-
melde percelen. Tevens werd het recht van drenking van scha-
pen aan het Hessengat geregeld. Je begripsvermogen schiet
tekort om daarvan een snars te begrijpen! Bij toetsing van de
perceelsnummers aan die uit de door ons vermelde tabel en
rekening houdend met enige omnummering blijkt dat Van
Hardenbroek recht van schaapsdrift verleent aan Van Pallandt



....

Alvorens te gaan luisteren naar die nagalm eerst nog een paar
bijzonderheden over het gebied. Die weg die Van Hardenbroek
gebruikte voor de drenking van zijn vee in het Hessengat is al
lang niet meer in gebruik, maar nog wel - zij het hier en daar
sterk met heide overgroeid - terug te
vinden. Hij takte af, ruimschoots ten
zuiden van de Koningsweg, van de
Loenenseweg alias Velperweg (9 en
10), kruiste het Kerk- en Schoolpad
(13) en liep vervolgens in noordelijke
richting (8). Deze weg sneed de
Koningsweg en liep aan de noordzijde
daarvan verder over de hier en daar 100
meter hoge Beerenberg. Helaas is de
aansluiting aan de Koningsweg thans
vergraven tot vergraven tot drinkpoel, waarmee eigenlijk ook
dit deel van het pad tot ondergang is gedoemd.
Verder naar het noorden snijdt het restant van het betreffende
pad (8) de grenslijn van het in 1860 aan de geërfden toegeko-
men terrein in nagenoeg twee gelijke delen. Op ongeveer ge-
lijke afstanden van dit snijpunt wordt de weg op die grenslijn
aan weerskanten van het schapenpad gekruist door een slenk,
waarvan we één - we noemden hem toen de Slenk van Martinet
- reeds in Ambt en Heerlijkheid no. 116 signaleerden.

~ SOOm

is hier niet het geval. Zo'n betonnen steen met
een kruis op de horizontale kop staat nu juist 50
meter ten zuiden van de grens weg en het kruis-
punt daarvan met het schapenpad. Een bordje, ge-

plaatst op dat kruispunt,
geeft aan dat die steen
50 meter vooruit staat
(dus zuidelijk) en 500
meter westelijk daarvan
het geografisch middel-
punt van Rozendaal ge-
vonden zal worden. Het
middelpunt zelf is niet
gemarkeerd, maar door
na te meten op de topo-

grafische kaart weten we nu in ieder geval waar
zich bevindt. Met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid is dat in de westelijk gelegen
slenk, of anders op de rand daarvan.
Beslist de moeite waard om er eens naar op zoek
te gaan. Maar let wel, de auto moet verre daarvan
blijven en grote delen van de weg erheen zijn van
Moutain Bike kwaliteit!

~ Geografische middelpunt
van de gemeente Rozendaal

Î50m
U bevindt zich hier

Geografisch middelpunt
Wij zouden deze omgeving ongetwijfeld minder uitvoerig heb-
ben beschreven als niet een recente gebeurtenis speciale aan-
dacht had getrokken. In Rozendaal bestond namelijk een on-
weerstaanbare behoefte een geografisch middelpunt van de
gemeente te kunnen koesteren. Niemand kende dit of had ook
maar het flauwste vermoeden waar het zou kunnen liggen. Ge-
lukkig boden de in het kadaster verzamelde wijsheden uitkomst
en die wezen naar een al lang vergeten punt in het heideveld.
De aanduiding van die fraai gelegen, maar in zijn schoonheid
moeilijk te definiëren plaats was echter wat moeilijk. Eén ge-
geven stond vast: het ligt 50 meter ten zuiden van de boven
reeds beschreven grensweg. Eén coördinaat dus, maar de an-
dere leverde moeilijkheden op en dus moest er wat op worden
gevonden. De oplossing werd gebracht door een betonnen paal:
een vast punt van het Rijks Driehoeksmeetnet, een hulpsysteem
ten behoeve van de landmeting. Doorgaans worden deze ste-
nen palen wel op de topografische kaarten vermeld, maar dat

Oude betonnen paalfblok
van hel Rijks Driehoeksmeet-

nel als coördinaat voor her
Rozendaalse middelpunt



Verdeling van de heide volgens de Acte van Scheiding

Sectie gebruikt no. Totaal Velp Rozendaal
als ha. a.ca ha. a.ca ha.a.ca

A opg. bos 77 1.38.10 1.38.10

heide 84 117.43.40 117.43.40
heide 112 338.96.29 155.04.65 183.91.64

B heide 1 22.45.20 22.45.20
heide 2 2.75.30 2.75.30

heide 3 20.70.10 20.70.10
heide 4 5.75.80 5.75.80
bos 5 1.14.70 1.14.70
bos 6 1.65.90 1,65.90
heide 7 128.69.60 128.69.60
heide 8 6.77.90 6.72.30 5.60
heide 9 3.75.50 2.10.30 1.65.20
heide 10 195.33.60 188.36.80 6.96.80
opg. bos 11 8.00 8.00
opg. bos 14 1.44.20 16.80 1.27.40
opg. bos 15 1.04.80 1.04.80
heide 16 2.68.70 2.34.15 0.34.55

heide 17 16.10.70 0.09.12 16.01.58
heide 20 38.80.30 38.80.30
heide 22 26.10 26.10
heide 23 83.00.00 83.00.00
heide 26 7.62.10 7.62.10
heide 30 75.99.00 75.99.00
heide 33 15.85.70 15.85.70

C opg. bos 89 1.03.90 93.40 10.50
heide 90 19.13.30 19.03.00 10.30
opg. bos 91 1.25.10 1.25.10
heide 106 1.19 1.19
heide 107 10.25.30 1.82.30 8.43.00
denn.bos 108 89.40 89.40
heide 109 72.00 72.00
heide 110 10.07.90 43.36 9.64.54

Totaal 1133.09.08 563.99.97 569.09.11

DJIIill



'Wie woonde in dat fraaie pand
of wie was de eigenaar van dat lommerrijke buiten ?'

7'
grond in de gemeente .

te huizen of'Wie bezat de mees

'Was die oude weg er altijd al of is hij pas van later datum?'

Dit soort vragen wordt steeds meer gesteld, omdat
meer en meer mensen op zoek zijn naar de geschie-
denis van het gebied waar ze wonen. Dankzij de
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers
zijn vanaf 1832 voor ieder stukje grond in Nederland
al die gegevens vastgelegd. Om de oudste gegevens -
uit 1832 - voor steeds meer belangstellenden goed
bereikbaar te maken, worden ze voor geheel Gelder-
land uitgegeven in zogenaamde kadastrale atlassen.
Voor die verschijning draagt zorg de 'Stichting Werk-
groep Kadastrale Atlas Gelderland'.
Binnenkort wordt de kadastrale atlas Rheden uitge-
geven.

Gelderland in 1832 in beeld
In iedere kadastrale atlas worden gegevens opgeno-
men, die informatie geven over de toestand van een
bepaalde gemeente in het jaar 1832. Het gaat hierbij
in de eerste plaats om de kaarten, minuutplans gehe-
ten. Daarop zijn alle percelen getekend: huizen, tui-
nen, akkers, weilanden, woeste gronden, watertjes en
wegen.
De schaal van deze minuutplans varieert van 1:1250
voor binnensteden tot 1:5000 voor woeste gronden,
zoals bossen en heidevelden.

Aantal kaarten
Het aantal kaarten per gemeente is afhankelijk van
de grootte an de kadastrale gemeente, van de aard
van de bebouwing en de soort gronden. Zo bestaat
bijvoorbeeld de gemeente Doesburg uit slechts 4 kaar-
ten, maar omvat een grote gemeente als Winterswijk
wel 77 kaarten.

Wat is een kadastrale atlas?
Een kadastrale atlas bestaat uit kaarten met allerlei
toelichtingen. Met behulp van de atlas kan iedere be-
langstellende nagaan, hoe de plattegrond van zijn hui-
dige woonplaats er in 1832 (meer dan 150 jaar gele-
den!) uitzag, op wiens grond zijn huidige huis staat,
en of dat toen bijvoorbeeld bouwland, weiland, bos
of heide was. Misschien, als U een oud huis bewoont,
wilt U nagaan wie destijds de eigenaar was. Kortom,
zo'n kadastrale atlas is voor iedereen die zich voor
de geschiedenis van zijn eigen geboorte- of woon-
plaats interesseert, maar ook voor wie belangstelt in
de historie van zijn eigen huis, een waardevol bezit.

~eerdere gegevens
Sommige burgerlijke gemeenten zijn verdeeld in twee
of meer kadastrale gemeenten. Daar wordt dan reke-
ning mee gehouden in de kadastrale atlas. Die bevat
alle gegevens van de kadastrale gemeenten waar het
om gaat afzonderlijk.



Secties
Meestal wordt een kadastrale gemeente in meerdere
secties verdeeld, die meteen letter worden aange-
duid. Per sectie komen vaak ook meerdere kaarten
voor. Bovendien worden per sectie de percelen ge-
nummerd. Op die manier zijn alle percelen apart op
de kaart te vinden, bijvoorbeeld sectie D nr. 154.

Formaat
In iedere uit te geven kadastrale atlas zijn de minuut-
plans van een gemeente op hetzelfde A3 (42 x 30cm)
formaat opgenomen. De oorspronkelijke kaarten, die
een formaat hebben van 70 x 100 cm, zijn in hun
geheel overgetekend en verkleind afgedrukt. Dit klei-
nere formaat zorgt voor een aanzienlijk gebruiks-
gemak. Zo kunnen de kaarten bijvoorbeeld makke-
lijk naast elkaar op tafel liggen.

Andere gegevens uit 1832
Bij de minuutplans behoren de zogenaamde Oorspron-
kelijk Aanwijzende Tafels, die ook uit 1832 dateren.
In die Tafels wordt per perceel een aantal gegevens
vermeld: de naam, beroep en woonplaats van de ei-
genaar of vruchtgebruiker, de soort van bebouwing
of het grondgebruik, de oppervlakte van het perceel
en de belastingklasse. Deze gegevens worden op over-
zichtelijke wijze bij de kaarten geleverd.

Alfabetische lijst
Om het zoeken te vereenvoudigen is een alfabetische
lijst van eigenaren opgenomen. In een inleidend ge-
deelte wordt nog meer informatie aan de gebruiker
verstrekt: over de totstandkoming van de grenzen van
de betrokken gemeente, over de metingen die voor
de kaarten zijn verricht en bijvoorbeeld over de Dienst
van het Kadaster.

Tabellen
Bijzondere hulpmiddelen voor de geïnteresseerde
gebruiker vormen verder een aantal tabellen.
Deze bevatten gegevens over bijvoorbeeld bezits-
verhoudingen, de grootte van de soorten van eigen-
dom en het aantal gebouwen per sectie.

Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832
De 'Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland'
is in 1986 officieel van start gegaan. In het bestuur
van de Stichting werkt een aantal belanghebbende or-
ganisaties samen, zoals De Dienst voor het kadaster
en de openbare registers en het Rijksarchief in Gel-
derland. Ten behoeve van de Stichting verricht een
groot aantal vrijwilligers allerlei werkzaamheden,
zoals het tekenen van de kaarten en het overnemen
van de verschillende gegevens uit de kadastrale ad-
ministratie anno 1832.

Samenwerken
Bij het maken van een kadastrale atlas van een ge-
meente wordt, waar mogelijk, nauw samen gewerkt
met de plaatselijke historische vereniging, oudheid-
kamer of andere groep belangstellenden. Het werk
van de Stichting wordt financieel gesteund door het
provinciaal Bestuur van Gelderland, Het Gelders
Landschap en door plaatselijke instellingen, zoals ge-
meentebesturen, banken en bedrijfsleven.
Inmiddels heeft het initiatief van de Stichting Werk-
groep Kadastrale Atlas Gelderland in de meeste
povincies navolging gevonden en worden ook daar
kadastrale atlassen uitgegeven.



Kadastrale atlas Rheden
De kadastrale atlas Rheden is de tweede van de bur-
gerlijke gemeente Rheden. Reeds werd uitgegeven
Velp (1996), terwijl Dieren hierna nog zal verschij-
nen.
Het aantal kaarten bedraagt in totaal 11: namelijk 10
minuutplans en een verzamelplan.
Het grondgebied van Rheden was in 1832 verdeeld
in vijf secties:
* De Heide (sectie A);
* Rheder-Oord (sectie B);
* Rhesche Laag (sectie C);
* Rheden (sectie D) en
* Herkhuizen (sectie E).

In feite beslaat deze atlas dus grofweg het huidige
gebied rond het dorp Rheden.

Een atlas bestaat uit twee delen:
Eerste deel:
In het eerste deel van de atlas (hoofdstuk 3) beschrij-
ven Prof. dr. F. Keverling Buisman en Dr H.B.
Demoed de grens van Rheden aan de hand van het
zogenaamde Proces-Verbaal van grens bepaling. Zij
gaan daarbij in op de secties, de driehoeksmeting, de
soorten van eigendom, het belastbaar inkomen van
de gebouwde eigendommen, de rechten, de eigena-
ren en het verleden en heden van Rheden.

Tweede deel:
Het tweede deel van de atlas bestaat uit de kadastrale
gegevens waarin elk van de 1339 percelen apart wordt
beschreven met: de soort van eigendom, de grootte
van het perceel, de belastingklasse waarin het per-
ceel werd ondergebracht, het bedrag dat de grond-
slag vormt voor de belastingheffing van het gebouwde
eigendom en de eigenaar van het perceel, eventueel

met vermelding van de vruchtgebruiker. Elk per-
ceel is op de kadastrale kaart terug te vinden.
Tevens is opgenomen een alfabetische lijst van ei-
genaren met vermelding van de woonplaats, beroep,
de totale grootte van het bezit en de sectie(s) waarin
dit eigendom ligt.

Inzage
Vanzelfsprekend is het (nog) niet mogelijk de uit
te geven atlas ter inzage voor U neer te leggen. Om
toch een indruk te krijgen van een dergelijke atlas
kunt U bij het gemeentearchief in het Gemeente-
huis van Rheden de atlas van Velp inzien. Hier kunt
U ook het voorintekenformulier achterlaten en zo
U wilt uiteindelijk het door U bestelde exemplaar
afhalen.

Intekenen op de Atlas
De kadastrale atlas Rheden 1832 wordt in 2001 uit-
gebracht.
Voor de uitgave kunt U nu voorintekenen tegen een
zeer gunstige prijs van f 58,- per stuk.
Het is van belang om te weten dat de oplage wordt
bepaald naar het aantal inschrijvingen. Na verschij-
ning is de voorraad daarom minimaal en zal de prijs
per atlas zo'n tien gulden meer bedragen. Als inte-
kenaar krijgt U bovendien de mogelijkheid om uw
naam in de atlas te laten opnemen.




