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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 derde en laatste 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 ruil overeenkomst
van 1576.

Deel 3

De ruil
In de eerste artikelen, die versche-
nen zijn in de nummers 129 en 130
van Ambt & Heerlijkheid, heeft de
auteur Frits Tesser een beschrij-
ving gegeven van de geschiedenis
en van de lokaties het Hof van
Middachten in Arnhem en het
Gotingsgoed.

Op de vlucht voor geweld

In dit laatste artikel staat de
ruil overeenkomst centraal,
waarbij tevens de vraag
wordt beantwoord wat
het feitelijke resultaat
van de ruil is geweest.

"In 1568 begon voor Gelderland de ongeluksperiode van een
telkens hervatte oorlog, die meer dan twintig jaar zou duren en vooral
het platteland van de Achterhoek in de diepste ellende zou dompelen",
aldus L.J. Rogier in zijn standaardwerk 'Geschiedenis van het
katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende
eeuw'. 1)

Zegel van Monnik(en)huizen
op ware grootte afgebeeld,
waarmee de akte van de ruilovereenkomst werd gezegeld.
In het midden Maria met kind, waaronder een biddende monnik.
Rondom het randschrift:
DOMUS SANCTAE MARIAE MONICHUSEN
Rijksarchief Arnhem, archief Oud Kasteel Middachien, nr 202

In de zomer van dat jaar 1568 kwam het tot "wrede" gevechten tussen
Spaanse troepen en de geuzen van graaf Willem van den Bergh, Heer
van 'Huis Bergh" in 's-Heerenberg. De eenheden die graaf Willem in
het veld bracht, waren gerecruteerd uit het Westfaalse grensgebied.
Het waren manschappen zonder veel discipline en moraal. Dat bleek
in de zomer van 1572 toen Willem van den Berg in opdracht van Willem
van Oranje een veldtocht langs de IJssel maakte. Alle kerken en
kloosters die het soldatenvolk op zijn weg tegenkwam, werden
geplunderd en vernield. Waarschijnlijk heeft een of andere bende zich
ook vergrepen aan het kartuizer klooster van Monnik( en)huizen. Het
was in ieder geval in dat jaar dat de monniken de kartuize verlieten
om een veilig heenkomen te zoeken binnen de stadsmuren van Amhem.
"De moedwil van tuchteloze benden" deed ook jonker Anthonis, heer
van Middachten, besluiten de Gelderse hoofdstad op te zoeken, ook al
voelde hij zich in zijn kasteel wel veilig.



Het Hof van Anholt begin 18de eeuw
De ruïne werd omstreeks 1737 gesloopt
Archief Gemeentemuseum Arnhem

In de met een gracht omgeven burcht had hij weinig te vrezen,
maar hij miste de contacten met de buitenwereld. Daarom
verbleef hij dikwijls in Arnhem, waar hij van nabij de
veranderingen kon volgen die zich op politiek en religieus
terrein voltrokken.
Daar, in de Gelderse hoofdstad, heeft hij van vluchtelingen
kunnen horen wat voor een vreselijke dingen zij hadden
meegemaakt. Ook de kartuizers van Monnik( en)huizen hoorden
daarbij. Met eigen ogen heeft hij kunnen zien, hoe de
kluizenaars nu eens hier dan weer daar waren gehuisvest. Als
vluchtelingen waren zij afhankelijk van welwillendheid van
de Arnhemse burgerij. Niet dat men niet bereid was te helpen,
maar het was niet gemakkelijk om een groep van vermoedelijk

veertien monniken die er een heel eigen levensstijl op na
hielden, een geschikt onderkomen te verschaffen.
Dit heeft jonker Anthonis vermoedelijk op het idee gebracht
om zijn eigen residentie, 'het Hof van Middachten', aan de
monniken aan te bieden, maar dan wel in ruil voor het
Gotingsgoed dat zijn familie indertijd aan het convent had
afgestaan. Het was een voorstel waar elk van beide partijen
zijn voordeel mee kon doen.
Men zegt, dat jonker Anthonis medelijden met de kartuizers
had omdat zij geen passende woning konden vinden. Dat zal
ongetwijfeld waar zijn, maar eigen belang heeft zeker ook een
rol gespeelt. De ruil was een goed doordacht plan, waarin de
zakelijke belangen beslist niet ter zijde zijn geschoven.



De voorafgaande periode 1572 -1576

De tijdelijke huisvesting in het Hof van Anholt

Een van de adressen waar de kartuizers in de periode
voorafgaand aan de ruilovereenkomst onderdak vonden, was
'het Hof van Anholt' in de Anholtssteghe, nu Heydendaalsteeg.
Het gebouw lag, gezien vanuit de Ketelstraat, rechts aan het
eind van de steeg. Het was een opvallend bouwwerk, "dat met
zijne vier vleugels rondom eene binnenplaats was opgetrokken,
met een torentje op den zuidwestelijken hoek". Het erf liep
door tot de Sint Jansbeek (Bovenbeek) waar dienstwoningen,
stallen en schuren stonden. Aldus beschrijft A. Markus de
situatie in zijn boek over de geschiedenis van Arnhem. 2)

Eigenaar van het Hof was Dirk van Bronckhorst - Batenburg,
zoon van Dirk van Bronckhorst - Batenburg en Anna von
Wickede. Hij was in 1548 getrouwd met Elisabeth van
Noyelles, dochter van Willem en Magdalena van Culemborg.
Hun huwelijk heeft niet lang geduurd. Elisabeth overleed in
1558 , drie kinderen achterlatend: Elisabeth, Jacob en Anna.
Na de dood van zijn vader was Dirk van Bronckhorst -
Batenburg in 1549 heer van Anholt en Moyland geworden. In
1555 werd hij bannerheer van Baer en enkele jaren later heer
van Lathum. Bovendien was hij pandheer van Bredevoort.
Als barmerheer van Baer kon Dirk aanspraak maken op het
huis in Arnhem dat van oudsher de naam droeg van de heren
van Baer en hun eigendom was. Omdat Dirk van Bronckhorst
heer van Anholt was, kreeg het huis de naam 'Hof van Anholt'.

Een bijzondere transactie

Toen de kartuizers onderdak vonden in het Hof van
Anholt, kwamen zij terecht in een huis met geschiedenis. Het
valt buiten de opzet van dit artikel daar verder op in te gaan,
maar de transactie van 1555 mag niet onvermeld blijven. In
het licht daarvan wordt duidelijk dat het Hof een niet onbe-
langrijke plaats innam in de Arnhemse samenleving.
Het moet in 1555 of kort daarna zijn geweest dat Dirk van
Bronckhorst - Batenburg eigenaar werd van het pand dat toen
nog 'Hof van Egmond' heette. De edelman van wie Dirk het
gebouw overnam was niemand minder dan Lamoraal, graaf

van Egmond, heer van Purmerend, Hoogwoude, Aartswoude
enz, ridder in de orde van het Gulden Vlies; dezelfde Lamoraal
die later in december 1567 door de Raad van Beroerten van
hoogverraad werd beschuldigd en op 5 juni 1568 samen met
Philippe de Montmorency, graaf van Home, in Brussel werd
onthoofd.

De transactie van 1555 had in de eerste plaats te maken met
het bannerij van Baer. In 1541 was Lamoraal na het overlijden
van zijn broer Karel bannerheer van Baer geworden. Door zijn
betrokkenheid bij de vaderlandse politiek was hij niet in
gelegenheid zich veel met de bannerij te bemoeien. Het beheer
werd dan ook overgelaten aan zijn zaakgelastigde Willem
Hinckart, die de titel had van "stadhouder der Baersche leenen".
In 1552 werd Lamoraal door Karel V benoemd tot gouverneur
van Luxemburg, een functie die hij niet lang bekleedde, want
het jaar daarop werd hij opgevolgd door Maarten van Rossem,
die na het verdrag van Venlo (1543) in dienst van de keizer
was getreden. De vermelding van van Rossem is van belang
omdat Lamoraal begin 1555 de bannerij van Baer aan hem
verkocht. De graaf van Egmond en de veldmaarschalk kenden
elkaar al langer: zij waren als het ware elkaars buren. In 1549
was Maarten van Rossem Heer van de Heerlijkheid Lathum
geworden terwijl Lamoraal vanaf 1541 bannerheer van Baer
was. Omdat de graaf van Egmond waarschijnlijk om geld
verlegen zat, verkocht hij begin 1555 de bannerij aan zijn
buurman die toen gouverneur in Luxemburg was.

Het verhaal krijgt plotseling een onverwachte wending wanneer
Lamoraal op 15 maart 1555 de bannerij Baer van Maarten van
Rossem terugkoopt en diezelfde dag doorverkoopt aan Dirk
van Bronckhorst. 3)

Hoe moeten wij dat uitleggen?
Het is duidelijk dat de transactie niet zo maar uit de lucht is
komen vallen. Er moet vooraf overleg zijn geweest. Mogelijk
heeft de ziekte van Maarten van Rossum daarbij een rol
gespeeld. Begin 1555 bleek hij aangetast te zijn door de pest
en "zijn door ouderdom en overmatige krachtsinspanning
verzwakt lichaam was niet in staat om weerstand te bieden
aan de vreselijke ziekte". 4) Op Pinksterdag, 7 juni 1555, stierf
hij 77 jaar oud.



Maarten van Rossum zal er gezien zijn ziekte niet al te moeilijk
over hebben gedaan toen Lamoraal hem vroeg of hij de banneri j
Baer mocht terugkopen. Er was de graaf van Egmond veel aan
gelegen de bannerij opnieuw in handen te krijgen, omdat Dirk
van Bronckhorst - Batenburg, heer van Anholt en Moyland,
had laten weten daarin geïnteresseerd te zijn en bereid was
voor de overname een flink bedrag te betalen. Bovendien was
hij niet ongenegen ook het Hof van Egmond aan te kopen.
Zo kwam 15 maart 1555 de deal tot stand waarbij Maarten van
Rossum afstand deed van de bannerij van Baer en Lamoraal
van Egmond van Dirk van Bronckhorst - Batenburg 74.000
gulden ontving voor de overname.
Of Lamoraal tijdens het overleg ook "die buerscap van Lathum"
ter sprake bracht, is niet zeker. Over de eigendomsrechten van
de buurtschap (het latere dorp) Lathum werd op dat moment
een proces gevoerd en de uitkomst daarvan was onzeker. Maar
toen Lamoraal in het gelijk werd gesteld, verkocht hij ook de
buurtschap (niet het Huis te Lathum) aan Dirk van Bronckhorst.
Het contract werd op Nieuwjaarsdag 1562 getekend. 5)

Uit: J. Kuyper, Gemeente Atlas van de provincie Gelderland 1868
naar officiële bronnen bewerkt, Leeuwarden 1868

De beide aankopen brachten met zich mee dat Dirk van
Bronckhorst - Batenburg twee titels aan zijn naam kon
toevoegen: bannerheer van Baer en heer van Lathum. Vooral
de titel 'bannerheer ' was van belang. De bannerheer stond
boven de Ridderschap en had voorrang in de Staten-
vergadering. 6) Voor een dergelijke geprivilegieerde positie
mocht je wel wat geld overhebben. Dat geld had Dirk van
Bronckhorst en daarmee kocht hij de bannerij met bijbehorende
titel. Maar in feite was die bannerij een fictie sinds Karel van
Gelre in 1495 het kasteel van Baer had verwoest en met de
grond gelijk gemaakt.
Wat rest een bannerheer dan nog, wanneer hij geen kasteel
meer heeft? Inderdaad, alleen een titel!

Het was deze Dirk van Bronckhorst die de kartuizers een
tijdlang in zijn huis, het Hof van Anholt, opnam. Zij hebben er
tot april 1575 gewoond. Waarom de monniken daar zijn
weggegaan en waar zij daarna onderdak vonden is niet
duidelijk.

Noten

1. J.L. Rogier
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-
Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw
Amsterdam 1947, dl J, p. 536.

2. A.Markus
Arnhem, omstreeks het midden der vorige eeuw,
met geschiedkundige aantekeningen
Arnhem 1966, p. 337.

3. J.S. van Veen
Lathum Bijdragen en Mededelingen, Gelre, 10,
1907, p. 27.

4. J.c. van der Does
Maarten van Rossum, De glorieuze Geldersche
legeraanvoerder
Utrecht 1942, p. 114.

5. J.S. van Veen, op. cit., p. 41. noot 2.
6. A.P. van Schilfgaarde

Het Huis Bergh,
Maastricht 1950, p. 151.



De ruil overeenkomst

De "hoffstede en huijsinghe"
van het Hof van Middachten

Het plan dat jonker Anthonis van Middachten begin
1576 aan het kartuizer convent voorlegde, hield in dat hij zijn
"hoffstede en huijsinghe, te Arnhem in de Ketelstraat"
beschikbaar stelde voor de Monnik(en)huizer communiteit en
dat de monniken aan hem het Gotingsgoed in Ellecom zouden
afstaan. De kartuizers waren verzekerd van permanente
woonruimten en hij, de jonker, was een stap dichter bij de
realisatie van het plan om van het gebied rond zijn kasteel één
groot geheel te maken. Bovendien was hij bereid om naast de
overdracht van het Hof van Middachten nog 2000 gulden te
betalen om daarmee de waarden van de beide goederen (het
Hof in Arnhem tegenover het Gotingsgoed in Ellecom) in balans
te brengen.

Het kartuizer convent zal zeer verrast zijn geweest toen jonker
Anthonis zijn plan bekend maakte. De ruil leek een uitkomst.
De vraag zal wel zijn geweest of er in de Middachter Hof
voldoende ruimte was om de communiteit te huisvesten? Het
antwoord daarop kon ter plaatse gegeven worden. Met eigen
ogen hebben de monniken kunnen zien wat de mogelijkheden
waren: het Hof van Middachten leek dé oplossing van het
huisvestings-probleem. Het antwoord aan jonker Anthonis was
positief: men ging met de ruil akkoord.
Wat voor de monniken een weet was, is voor ons gissen. Om
ons een beeld te kunnen vormen van het Hof van Middachten
ten tijde van de overname zijn wij aangewezen op het Oud
Archief van kasteel Middachten en het materiaal van
Monnik( en)huizen in het bisschoppelijke archief in Den Bosch.

Wat wij zeker weten is, dat het oudste woongedeelte van het
Hof van Middachten het huis was waarvan melding wordt
gemaakt in de beschikkingsakte van Arndt van Middachten en
Belie van Wilp uit 1490. l) Van dit huis wordt gezegd dat het
een open gang naar de Ketelstraat had en aan de andere kant
een gang met poort naar de Sint Jansstraat (Ruiterstraat). Deze
gegevens wijzen er op, dat het Hof van Middachten in het
tweede huizenblok tussen de Ketelstraat en de Sint Jansstraat
(Ruiterstraat) moet hebben gelegen.

De situatie veranderde in 1518. Toen kwam er een huis bij. Op
17 augustus verkochten de broers en zusters van Silvolden aan
Anthonis van Middachten, neef en erfgenaam van Arndt van
Middachten en Belie van Wilp, "huis en hofstede in de
Ketelstraat (gelegen) tusschen een gang behoorende aan (...)
dat hoff van Mijddachten en huis en hofstede van Gerijt
Slaetwater". Het erf van het huis liep door tot aan de achterkant
van de hofstede van de heer van Middachten. 2)

Volgens de verkoopakte was het bezit van de Silvoldens belast
met een 'hypotheekrente' van vier pond 's jaars. Voor heer
Anthonis waren die extra kosten geen bezwaar. Waar het hem
om ging hem was dat het Hof van Middachten meer toe-
gankelijk werd. Dit bleek mogelijk door de aankoop van het
huis van de Silvoldens in de Ketelstraat, dat naast de open
gang naar zijn huis lag.
De beide woningen (het huis van Anthonis en het huis van de
Silvondens) moeten dicht bij elkaar hebben gelegen, zo dicht
dat na de aankoop de twee huizen één woongelegenheid zijn
geworden. In het vervolg zal er dan ook alleen nog gesproken
worden van "het Hof van Middachten in de Ketelstraat".

Nu het probleem van de toegankelijkheid van het Hof aan de
Ketelstraatzijde was opgelost, kwam de vraag op of ook aan
de andere kant richting Commanderie de bereikbaarheid niet
vergroot kon worden. Daarom keken die van Middachten uit
naar een gelegenheid om het huis naast de gang (met poort)
naar de Sint Jansstraat (Ruiterstraat) te kopen. Vroeger had
daar de familie Blanckerts gewoond. Wij kennen die naam uit
de beschikkingsakte van 1490 waarin gesproken werd over "een
huis en hofstede Zweder Blanckerts, (...) met een poort en
uitgang naar Jans cloester". Nu werd dit huis bewoond door
Jenneken Trompet, weduwe van Jorgen van Plattenberch.

Jenneken overleed in 1565. Haar kinderen en een zus van haar,
die erfgenamen waren, besloten na Jennekens overlijden het
huis met de hofstede van de hand doen. Voor Magaretha van
Visbeeck, weduwe van Hendrik van Middachten, was dit zeer
welkom nieuws. Zij vroeg haar zwager Karel van Middachten
voor haar te bemiddelen. De erfgenamen waren bereid de
eigenaren van het Hof van Middachten de koop te gunnen en
de schepenen Wilhelm van Poelwyck en Gerrit van Rijswyck
maakten van de overeenkomst een akte die zij bezegelde met
hun zegel. 3)



In de geschiedenis van het Hof van Middachten is sprake van
nog een vierde aankoop. Juist voor de totstandkoming van de
ruilovereenkomst kocht jonker Anthonis, zoon van de
Margaretha van Visbeeck, "een althuijs, hoff en hoffstadt, achter
aan het Hof van Middachten gelegen". In een akte van 1579
wordt de ligging van dat "althuijs" (oude huis) nauwkeurig
geïndiceerd: "oostwaert die gemeyn steech (Heijdendaalsteeg),
westwaert Joseph van Arnhem, noortwaert de erfgenamen van
Poelwick, zuytwaert die Ketelstraet". 4) De aanwijzingen zijn
duidelijk. Het "althuijs" moet op de hoek van de Heijden-
daalsteeg - Ketelstraat hebben gelegen. Dit lijkt in tegenspraak
met wat eerder van het althuijs werd gezegd, namelijk dat het
"achter het Hof van Middachten" was gelegen. Of het zou zo
moeten zijn dat het Hof van Middachten langs de Ketelstraat
lag. 'Achter' zou dan de betekenis hebben van 'in het verlengde
van': in het verlengde van (de woonrichting van) het Hof van
Middachten lag het "althuijs".

Samenvattend kunnen wij zeggen dat het Hof van Middachten
in de loop van de tijd meerdere uitbreidingen heeft gekend: er
kwamen enkele woningen bij (3) en door de bijbehorende
hofsteden werd het eigen terrein aanzienlijk vergroot. Dit had
tot gevolg dat de bereikbaarheid werd verbeterd.

Het huis van Jenneken Trompet,
voorheen het huis Blanckerts

Om de woonsituatie in het Hof van Middachten juist te
beoordelen is het nodig iets meer te zeggen over het huis van
Jenneken Trompet. In de verkoopakte van 1565 is te lezen dat
het huis en de hofstede grensde aan het Hof van Middachten.
Men zou verwachten dat de woning na de aankoop deel zou
zijn gaan uitmaken van het Hof van Middachten, maar daar
bestaat enige twijfel over. In de ruilovereenkomst van 1576
(waarover straks meer) wordt met betrekking tot het Hof van
Middachten alleen gesproken over het huis in de Ketelstraat
en het althuys dat kort voor de overeenkomst werd aangekocht.
Over het huis van Jenneken Trompet wordt met geen woord
gerept.

Maakte dit huis nu wel of geen deel van de overeenkomst uit?
Of anders gezegd, bestond het 'Hof van Middachten' uit twee

woningen: het huis in de Kete bterhuis (het eerste
huis met de twee toegangen. \:!3Ib( 0 bet laatste moment
het althuys kwam en bleef het h '- \.., Jenneken Trompet een
aparte unit?
Bepaalde gegevens wijzen er op. dm net buis Blanckerts (het
huis van Jenneken Trompet tartuizer bezit is geweest en dat
daar enkele monniken hebben gewoond. Een aanwijzing
hiervoor is het feit, dat de verkoop kte van het huis Jenneken
Trompet niet in het archief van Middachten werd terugge-
vonden, maar tussen de charters 'an _ Ionnikïenjhuizen in het
bisschoppelijke archief in Den Bos h. Ö

Verder is er een akte uit 1- - waaruit valt op te maken dat
kartuizers een huis hebben gehad vlakbij of naast het Hof van
Middachten. 6) Was dat het hu' van Jenneken Trompet?
Ten slotte is er een informatie uit 1- O. In een brief, afkomstig
van de stadhouderlijke kan elarij. wordt gesproken over
"woeningen" van het convent op het terrein van het Hof die
bestaan uit een hoofdgebouwen twee huizen: "die nyhe
huysinghe mit zynen aenhanck ende hoff" en een ander huis,
waarin sinds enige tijd een zekere Willem van Heerde woont. 7)

Uit de gegevens valt op te maken dat het aantal woningen
waarover de kartuizers be chikten groter was dan de
ruilovereenkomst van 1576 vermeldt. Dat moest ook wel!
Anders is het niet goed verklaarbaar hoe al die monniken,
vermoedelijk een veertiental. ieder over een eigen kamer(tje)
of cel konden beschikken, wat toch min of meer een voorwaarde
was om als kluizenaar te kunnen leven.

De ondertekening

Het contract, waarin de uitwisseling van het Hof van
Middachten en het Gotingsgoed werd geregeld, werd op 3 maart
1576 door de betrokken partijen ondertekend in aanwezigheid
van meerdere getuigen. De overeenkomst kwam na intern
overleg tot stand en had een privé karakter. Het schepenprotocol
volgde later na betaling van de financiële toezegging, waarover
in de overeenkomst wordt gesproken.

De contractanten waren prior Andries Loodt en een zevental
medebroeders enerzijds en jonker Anthonis, heer van
Middachten, met zijn moeder Margaretha van Visbeeck en oom



Karel, die na de dood van Hendrik (Margaretha's echtgenoot),
Anthonis' voogd was geweest en de financiële belangen van
het gezin had behartigd, ter andere zijde.

Visbeeck en oom Karel. Als laatsten zijn de burgerlijke
functionarissen aan de beurt.

Men mag ervan uitgaan, dat er voorafgaand aan de over-
eenkomst door de beide partijen afspraken zijn gemaakt. Om
de beraadslagingen in goede banen te leiden waren enkele
mensen uit de bestuurs- en rechts wereld aangetrokken. Omdat
zij de overeenkomst mede ondertekenden, kennen wij hun
namen:

Op het document staan geen stempels. Die komen later,
wanneer de officiële stukken worden opgemaakt. De met de
hand geschreven tekst van de ruilovereenkomst is de volgende:

Jacob Botter, die als eerste na prior Loodt tekende, was
"lantscrijver" (griffier) van het Veluwekwartier.
Na hem kwam de schepen Ott(o) Kanis. Hij was In 1568 door
Alva benoemd en werd drie jaar later voor de eerste keer
burgemeester van Arnhem. In september 1576, een half jaar
na ondertekening van de ruilovereenkomst, werd hij opnieuw
burgemeester van Arnhem. Ott Kanis was de zoon van de
bekende Nijmeegse burgemeester Jacob Kanis en een halfbroer
van Peter Kanis, beter bekend onder de naam Petrus Canisius,
die jezuïet werd en in 1926 door de R.K. Kerk werd heilig
verklaard. Helemaal onderaan staan de handtekeningen van
Cornelijs van Wees, ambtenaar van de Arnhemse rechtbank,
Cornelis van Zallant, die evenals Ott Kanis lid van de
vroedschap was, en Andries van Anderlecht, die de functie
vervulde van landdrost van Veluwe.

3 maart 1576. Het convent van
Monnichuisen bji Arnhem gaat aan een

erffelicke permutatie met Joncker

Anthonis van Middachten. Het convent
geeft een erff of bouhoff, gelegen te
Ellinchem, met de gerechtigheid van den

zevenden boom in het Middachterbosch

en verdere toebehoren, vroeger door de
voorzaten van Anthonis van Middachten
aan het convent vermaakt, en ontvangt

daarvoor van Anthonis van Mlddachten

een hof!stede en huysinghe, te Arnhem
in de Ketelstraat gelegen, genoemd het
huis van Middachten, met toebehooren en
schaeren (. ..) en nog een althuys, hof! en

hof!stadt, met toebehoren, achter aan het

huis van Middachten gelegen en onlangs
door Antho nis van Mlddachten

aangekocht, zoomede nog daarenboven
1000 Car.gl.

De handtekeningen werden gezet in volgorde van de
belangrijkheid. Prior Loodt tekende als eerste, omdat hij hoofd
van de Monnik(en)huizer gemeenschap was en voornaamste
vertegenwoordiger van de geestelijke stand.
Na hem is het de beurt aan de heren Botter en Kanis. Zij waren
de opstellers van het verdrag. Vervolgens zetten de
medebroeders van prior Loodt hun handtekening, beginnend
met de oudste. Dan pas komen de leden van adel, de tweede
stand: Anthonis van Middachten, zijn moeder Margaretha van lees verder op de volgende pagina> >

De kartuizers tekenden met 'broeder', brod, B, of fr (frater) en
vervolgens de eigen naam. Broeder Joachim van Eck voegde
daar "procurator to Moenichuysen" aan toe; hij behartigde de
zakelijke belangen van het klooster. Foppe van Scoenhoven
zette "vicarius" achter de naam om daarmee aan te geven dat
hij de plaatsvervanger van de prior was.



Voor akkoord tekenden:
Broeder Andries Loodt, prior to Monickhuysen
Ja Botter
Ott Kanis
broeder Hieronymus Smidt
fr. Wilhelmus de Amsfordia
broeder Joachim van Eck pocurator to Moenichuysen
Brod Frans van Tongeren
B Dirk van Vianen
B Foppo van Scoenhoven Vicarius
B Reyner van Bennecum
Antonis van Middachten
Margret van Vysbeck wed to Mijddachten
Kairll van Middachten
Cornelys van Wees
Cornelis van Zallant
Andries van Anderlecht landdrost 8)

Het is opvallend dat de overeenkomst op naam van het kartuizer
convent staat: het convent "gaat aan een erffelicke pertatie"
aan, het convent "geeft een erff of bouhoff" enz., terwijl
Anthonis van Middachten de initiatiefnemer was. Hij heeft de
rol van welwillende betaler, wat een sympathieke indruk maakt.
De tekst van de overeenkomst eindigt met een financiële
toezegging. Anthonis van Middachten zal het convent "nog
daarenboven 1000 Car. gl." betalen. 9) Dit was geen genereus
gebaar. Het ging erom de getaxeerde waarden van het Hof van
Middachten en het Gotingsgoed op elkaar af te stemmen. Met
de bijbetaling van 1000 Carolus guldens scheen dat aardig te
lukken. Natuurlijk was dat bedrag ook een lokkertje om de
monniken over de streep te trekken.

Om goedkeuring van de burgerlijke overheid te krijgen moest
eerst het toegezegde bedrag (1000 Car.gl.) aan het convent van
Monnik(en)huizen ter hand worden gesteld. Omdat jonker
Anthonis de betaling op de lange baan scheen te schuiven liet
Jacob Botter, griffier van Veluwe, hem op 13 september weten
dat het tijd werd om de toezegging na te komen. 10) Het siert
de jonker dat hij direct reageerde en twee of drie dagen later
de benodigde 1000 Carolus guldens aan het convent
overhandigde. Toen was voor de rechter van Arnhem en de
schepenen de weg vrij om de ruilovereenkomst van 3 maart
officieel te bekrachtigen.
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De akten werden opgemaakt" int jaer unsers heren dusent
vijf- hondert und sess und tseventich opten achtienden dach
des monats septembris". De inhoud komt overeen met de tekst
van de ruilovereenkomst. De akte van rechter Pe1grum van die
Gruythuys werd gezegeld met zijn zegel én dat van de kartuize
van Monnik(en)huizen. Ott Kanis en Cornelis van Zallant
bekrachtigen het schepenprotocol van de overeenkomst met
hun zegel. 11)

Belangstelling van buitenaf

In het Oud Archief van Middachten zijn twee
mededelingen bewaard, waaruit valt op te maken dat de
ruilovereenkomst van meer dan lokale betekenis was. De eerste
is een berichtje van de hand van Christiaen Noutsz, "prior
van den Chaertroysen van onse lieve vrouwen van gratien tot
Schuet (Scheut) buiten Brussel". Als visitator van de
Nederlandse provincie had hij de opdracht na te gaan of de
monniken zich aan de kloosterregel hielden. Van dat
onderzoek, dat hij samen met een convisitator verrichtte en
dat om de twee jaar plaats vond, moest hij verslag uitbrengen
aan het Provinciaal Bestuur van de Orde. Het bezoek dat
visitator Noutsz in 1576 aan het kartuizer convent bracht, had
waarschijnlijk niet het karakter van de gebruikelijke visitatie



maar had alles van doen met de ruilovereenkomst waarvan hij
namens het bestuur van de Orde de juistheid en draagwijdte
moest verifiëren. Zijn bevindingen zijn positief geweest, want
hij keurde de ruilovereenkomst goed. De 'approbatie' werd
vastgelegd in een notitie onder de handtekeningen die op het
document van de ruilovereenkomst staan.

Bericht van goedkeuring kwam ook van Filips II van Spanje.
In een schrijven d.d. 13 juni 1576 liet de koning weten dat hij
de ruilovereenkomst "approbeerde", omdat de kartuizers
"vanwege de troebele tijden" het klooster hadden moeten
verlaten en al vier jaar (zonder vaste verblijfplaats) binnen
Arnhem woonden. 12)

Men kan zich afvragen waarom Filips zich met de ruil-
overeenkomst bemoeide. De ruil als zodanig zal hem niet zoveel
geïnteresseerd hebben. Wat hem meer zal hebben bezig
gehouden is de vraag, of het convent na het verlies van
Monnik(en)huizen in de gelegenheid was een nieuwe start te
maken. Dit valt af te leiden uit de motivering die wordt gebruikt:
"vanwege de troebele tijden" hebben de monniken tot nu toe
geen vaste woonplaats gehad enz, daarom deze akkoord-
verklaring.
Het is algemeen bekend dat bij Filips "politieke overtuiging
en godsdienstijver zo volledig waren samengesmolten, dat zij
niet te onderscheiden waren. In zijn ogen waren Kerk en Staat
een heilige eenheid en de Koning was er om die eenheid te
handhaven". 13) Om die reden had hij geijverd voor de
reorganisatie van de kerkelijke hiërarchie in de Nederlanden,
vastgelegd in het concordaat van 1559. Het katholieke
geloofsleven zou gebaat zijn bij een betere manier van besturen
en vanuit die optie zou paal en perk gesteld kunnen worden
aan het opkomend protestantisme. Binnen die context krijgt
ook de koninklijke goedkeuring van de ruilovereenkomst reliëf.
Monnik(en)huizen was verloren gegaan, maar de nieuwe
kartuize in het Hof van Middachten kon een centrum van
religieuze weerbaarheid zijn in een samenleving die het spoor
bijster was. Daarom die koninklijke goedkeuring, die het
karakter had van een soort steunbetuiging.

Daar kwam nog iets anders bij. Anthonis van Middachten stond
bekend als een trouw aanhanger van de Spaanse vorst. Filips
mocht verwachten dat de monniken als vrienden van heer
Anthonis zouden meewerken aan de kerkelijke reorganisatie

die hem, de koning, voor ogen stond. Ook dit zou hebben
kunnen meespelen bij het verlenen van de goedkeuring.

Vermoedelijk kort na de ondertekening zijn de kartuizers in
het Hof van Middachten getrokken. Het moet een gevoel van
bijzondere voldoening hebben gegeven eindelijk weer een eigen
kartuize hebben. Het leven was er primitiever dan in
Monnik(en)huizen, maar dat zal geen punt zijn geweest.
Belangrijk was vooral dat de rust was teruggekeerd, de rust
die zo noodzakelijk was voor het beschouwende leven en dat
men zich weer in zwijgzaamheid kon binden aan steeds
hetzelfde dagelijkse ritme.

Noten

1. Oud Archief Middachten (OAM), inv. no. 101.
Zie ook: F. Tesser, De erffelicke permutatie in 1576,
Ambt en Heerlijkheid (A & H), no. 129, p. 5

2. OAM, inv. no. 126.
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De kartuize Monichusen bij Arnhem,
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Colloquii Quarti Internationalis Acta 1982,
Destelbergen 1983, p. 154.
Vermeld wordt dat het huis Blanckerts met bijbehorende
hofstede gelegen was "tussen het huis en erf van Engelbrecht
van der Borcht en het Hoff van Middachten".

4. J.S. van Veen,
Arnhem in den tijd van overgang,
Bijdragen en Mededelingen, Gelre, 15, 1912, p. 299.

5. F. Tesser, o.c., A & H. no. 127, p. 11.
6. lS. van Veen, o.c., p.299, noot 3.
7. J.S. van Veen, o.c., p.302.
8. OAM, inv. no. 199.
9. De Carolus gulden (Car.gl.) dankt de naam aan keizer Karel V.

De oorspronkelijk gouden gulden werd in 1542 een zilveren
gulden met dezelfde waarde, t.w. 20 stuivers.

10. OAM, inv. no. 201.
11. OAM, inv. no. 202.

Voor het schepenprotocol zie:
C. De Backer, o.c., p. 155, Regest 142.

12. OAM, inv. no. 200.
13. G. Verwey,

Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn
bevolking, Amsterdam 1983, p. 316.



De gebeurtenissen na 1576

Het Hof van Monnik(en)huizen

Het zal de kartuizers niet veel moeite hebben gekost
het Hof van Middachten een kloosterlijke bestemming te geven.
De verdeling van de kamers en de inrichting van het huis
moeten weinig problemen hebben opgeleverd. Soberheid was
troef; dat was het kenmerk van hun Orde. De "saal" of grote
kamer I) zal gebruikt zijn voor bijeenkomsten: het gezamenlijke
koorgebed, liturgische vieringen, de communiteitgesprekken.
Op zon- en feestdagen zullen de kluizenaars daar ook samen
de maaltijd hebben gebruikt, juist zoals zij dat gewoon waren
toen zij in Monnik(en)huizen verbleven.
Iedereen zal geprobeerd hebben weer aan de slag te gaan en de
vroegere werkzaamheden op te pakken. Dit laatste zal niet altijd
gelukt zijn want de mogelijkheden in het Hof van Mon-
nik(en)huizen, zoals het Hof van Middachten van nu af aan
heette, waren beperkt. Er was geen smidse. bakkerij of brou-
werij zoals in de kartuize van Monnik(en)huizen. Het kopiëren
van boeken kon wel doorgaan; de benodigdheden daarvoor
waren minimaal. Interessant is het bericht dat het bestuur van
het Arnhemse Sint Catharinae Gasthuis met het verzoek kwam
om de brouwersketel van Monnik(en)huizen te mogen
overnemen. Die van hun was versleten. De monniken hadden
daar geen bezwaar tegen. Het was beter anderen van dienst te
zijn dan de ketel in het verlaten klooster buiten Arnhem te
laten verroesten. 2)

Omdat een kartuizergemeenschap een sterk besloten karakter
heeft, zullen de politieke gebeurtenissen grotendeels aan de
bewoners van het Hof van Monnik(en)huizen zijn voor-
bijgegaan. Mogelijk hebben zij weet gehad van het weer-
zinwekkende bloedbad dat in de eerste week van november
1576 in Antwerpen werd aangericht, toen muitende Spaanse
soldaten 7000 burgers om het leven brachten, honderden huizen
vernielden en de stad leeggeplunderd achterlieten.
Ook het bericht over de ondertekening van de 'Pacificatie van
Gent' op 8 november kan nieuws zijn geweest. Het verdrag
hield in dat de Staten-Generaal de nieuwe landvoogd (de vorige,
Don Luis de Requesens stierf onverwacht begin maart 1576)
alleen dan zouden erkennen als hij in overleg met de Staten

Ds. Johannes Fontanus
de eerste Gereformeerde

'--- -----' Predikant van Arnhem

wilde regeren, de buitenlandse troepen uit de Nederlanden zou
weghalen en de plakkaten tegen de ketters zou opschorten.
Belangrijk was de paragraaf over de godsdienst! Daarin werd
bepaald dat in Holland en Zeeland de gereformeerde kerk de
heersende zou zijn en in de andere gewesten de rooms-
katholieke. Het was een voorlopige regeling. In een later
stadium zou de voltallige Staten-Generaal zijn definitieve
standpunt bepalen.

De Staten van Gelderland hadden de 'Pacificatie' niet
ondertekend. Ook dat was nieuws! De Gelderse afgevaardigden
hadden een afwachtende houding aangenomen. Wij weten nu
dat het december 1577 werd vóór de Staten bereid waren het
verdrag te ratificeren. Dat was vooral te danken geweest aan
Elbertus Leoninus (Elbert de Leeuw) uit Zaltbommel en hoog-
leraar aan de universiteit van Leuven. Hij had de Gelderse
afgevaardigden bezworen hun aarzelingen te overwinnen en
zich solidair te verklaren met de andere Staten in het verzet
tegen Spanje. Het had moeite gekost, maar de afgevaardigden
hadden zich laten overtuigen en hadden op 10 december in
Brussel hun handtekening onder de Pacificatie van Gent gezet.

Religie- Vrede

Berichten van ver weg waren het, die de kartuizers niet
onverschillig moeten hebben gelaten. Maar wat de monniken
meer zal hebben geïnteresseerd, waren de politieke en
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kerkelijke gebeurtenissen in Arnhem zelf. Kort na hun aankomst
in het Hof van Monnik(en)huizen waren zij voor de vraag
komen staan of het kartuizer convent nog toekomst had?

Gelderland was katholiek en had volgens de Pacificatie van
Gent katholiek moeten blijven. Maar het liep allemaal anders.
Met het aantreden in juni 1578 van Jan van Nassau als
stadhouder van Gelderland werd in de kortste keren de
bestaande situatie drastisch gewijzigd. Graaf Jan, broer van
Willem van Oranje, was overtuigd calvinist. Hij wilde die
overtuiging ook uitdragen en zijn geloofsgenoten, die in
Gelderland een kleine minderheid vormden, de helpende hand
bieden. Volgens de Pacificatie van Gent was dat niet toegestaan, .
maar een conceptnota van landvoogd Matthias van Oostenrijk,
die injuli de Provinciale Staten bereikte, bood uitkomst. Daarin
werd bepaald dat minderheidsgroepen het recht hadden hun
geloof in het openbaar te belijden. Verder moest de overheid
er op toezien dat die minderheden "bequame (geschikte)
plaetsen" kregen voor het houden van kerkdiensten.
Voor Jan van Nassau was de nota een geschenk uit de hemel.
Hij aarzelde dan ook niet om zijn huis in Arnhem, het
Prinsenhof, open te stellen voor het houden van geformeerde
kerkdiensten. De belangstelling was groot, zo groot zelfs dat
de ruimte te klein was en men naar de Markt moest uitwijken.
Het is begrijpelijk dat onder die omstandigheden de roep om
een eigen kerkgebouw luider en luider werd. De conceptnota
over 'de Religie-Vrede' zoals het voorstel werd genoemd,
voorzag daarin. Begin september werd de Minderbroederskerk

in de Broerenstraat (zie afbeelding pagina 12) door soldaten
opengebroken (met toestemming van Jan van Nassau?) en
opengesteld voor de protestantse eredienst. Einde van die
maand gebeurde hetzelfde met de Janskerk van de Comman-
derie. Een jaar later werden de Grote Kerk en de Sint Walburg
de katholieken afhandig gemaakt.
De inbeslagname ging gepaard met een zuivering van "paapse
smetten": altaren en beelden werden uit de kerken gehaald en
de muurschilderingen verdwenen onder een kalklaag. Het rijke
roomse leven met zijn plechtige, soms uitbundige vieringen,
met zijn biechtpraktijken en processies, hield op te bestaan. In
juni 1579, een jaar na de komst van Jan van Nassau, was meer
dan de helft van katholieken overgegaan naar het calvinisme.
Blijkbaar was de nieuwe leer velen uit het hart gegrepen!

Wat wilden de kartuizers nog in een stad waar de burgers zo
massaal het oude geloof de rug toekeerden? Als zij trouw wilden
blijven aan de kloosterlijke traditie met haar riten en gewoonten
zat er niets anders op dan Arnhem te verlaten en naar elders te
gaan waar de katholieke religie wel bestaansrecht had.

De uittocht

In 1578 gaf prior Loodt zijn medebroeders te verstaan
dat er voor de kartuizers in Arnhem geen toekomst meer was.
Weliswaar had de magistraat zich tot dan toe rustig gehouden,
maar berichten uit Holland, Zeeland en Utrecht, deden het
ergste vrezen. De kartuizers van Amsterdam, Delft, Zierikzee,
Utrecht en Kampen waren verjaagd en de kloostergoederen
waren in beslag genomen. In Arnhem dreigde hetzelfde te
gebeuren, wanneer de calvinisten de bestuurlijke macht in
handen kregen en het was te voorzien dat dit niet lang meer
zou duren.
Maar niet iedereen in het Hof van Monnik(en)huizen liet zich
door de woorden van de prior overtuigen. Ongeveer de helft
van de broeders voelde er niets voor om Arnhem te verlaten.
De overigen zochten contact met een kartuizer klooster buiten
de Noordelijke Nederlanden en vroegen verlof om zich bij de
betreffende gemeenschap te mogen aansluiten. Mogelijk heeft
Christiaen Noutsz, visitator van de Nederlandse kartuizer
provincie, die twee jaar eerder de ruilovereenkomst goedkeurde,
de aanvragen gecoördineerd.



Historisch onderzoek wijst uit dat minstens vijf monniken
onderdak vond in een van de kartuizen in Duitsland.
Aanwijzingen hiervoor zijn gevonden in de persoonsregisters
van de kartuizer kloosters in Aggsbach, Gemnitz, Mauerbach,
Koblenz en Keulen. Prior Loodt vertrok met de archivalia van
Monnik( en)huizen naar Koblenz en overleed later in de kartuize
Sint Barbara bij Keulen. 3)

Eén monnik week uit naar Valladolid In Spanje; anderen werden
opgenomen in de kartuizer kloosters van Antwerpen en Den
Bosch.4) Broeder Joannes Comotius kwam in het Bossche
klooster bij Vught terecht. Wij kennen hem uit de geschiedenis
van 'Het Kartuizer Klooster Monnik(en)huizen'. 5) Hij was
niet erg honkvast, dat bleek toen al. In 1606 werd hij in Huissen
gesignaleerd in verband met de nalatenschap Joachim van Eck.
De voormalige procurator van Monnik(en)huizen was dat jaar
op zijn boerderij in Elden overleden. Onder de nagelaten
bezittingen waren enkele zaken die aan het klooster Mon-
nik(en)huizen toebehoorden. Broeder Joannes kreeg van het
provinciebestuur van de Orde de opdracht die goederen (o.m.
boeken) op te halen en ze naar de Zuidelijke Nederlanden te
brengen.

Zij die achterbleven

Dank zij een document van de kanselarij van Jan van
Nassau zijn wij tamelijk goed geïnformeerd over de woon- en
leefomstandigheden van degenen die in het Hof van
Monnik( en)huizen achterbleven.
31 Mei 1580 werd een verordening van kracht waarbij alle
(roomse) kerkelijke goederen door de overheid werden
geconfisqueerd. Ze werden bestemd "tot onderholt (onderhoud)
godtsaliger, ervarener en gelehrter kerckendiener, uutspandung
(het uitdelen van) der almissen (aalmoezen), stiftung (het
stichten van), operbouwing und verbetering der scholen und
tho conservation (behoud) der verarmten, eerlicken en
adelicken geslaghten". 6) Het gevolg van de maatregel was
dat de meeste geestelijken, waaronder de kartuizers, zonder
inkomsten kwamen te zitten. Om te voorkomen dat de
gedupeerden van de bedelarij moesten leven werd van over-
heidswege besloten om ieder die geen inkomsten had, een vaste
uitkering te geven. De "Kerckenrekenkamer" kreeg de opdracht
de bedragen vast te stellen en de uitkering contractueel vast te

leggen. Wie het contract niet ondertekende, kreeg geen
uitkering.

De Broerenkerk
De eerste Hervormde Kerk van Arnhem afgebroken in 1805

Uit: A. Markus, Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw

De "Ieeffdadige alimentatie"

De bewoners van het Hof van Monnik(en)huizen ont-
vingen eerst een ontwerpcontract. Dat was in juli 1580. Het
tweede contract volgde een half jaar later. De laatste en
definitieve versie was op enkele wijzigingen na gelijk aan het
eerste. 7)

In de overeenkomst, die op naam staat van Jan van Nassau,
richt de stadhouder zich in eerste instantie tot Willem van
Amersfoort. Hij was een van de monniken die in het Hof van
Monnik(en)huizen was achtergebleven. Als hoofdverant-
woordelijke van de leefgemeenschap wordt hij als eerste
aangesproken. Voor zijn "leeffdadige alimentatie" (levens-
onderhoud) wordt hem een jaargeld toegekend van 200 daalder
(waarde 30 stuiver). Dit bedrag zal in vier termijnen worden
uitbetaald. De betaling wordt gefinancierd met geld dat
afkomstig is uit de opbrengst van de "Munnickhuyser
goederen". Hierna worden in het contract de namen opgesomd
van de andere huisbewoners: Joachim van Eck, Johan Bastyns,
Jeronimus Faber, en Johannes van Tongeren. Ieder van hen
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krijgt jaarlijks eveneens 200 daalders.
Alleen Johannes van Tongeren liep de uitkering mis, omdat
hij zo stom was geweest, zoals hij zelf zegt, om het contract
niet te ondertekenen. Later kreeg hij spijt en diende alsnog
een aanvraag voor een uitkering in. Maar de Kerkelijke
Rekenkamer wees het verzoek af met het argument dat hij "met
die konste der artzenien" (de kartuizer van Tongeren was
praktizerend arts) voldoende in zijn levensonderhoud kon
voorzien. Bovendien waren de rekenmeesters niet te spreken
over zijn gedrag, dat getuigde van "een onordentlick leeven".
Later wanneer hij niet meer in staat was zijn beroep uit te
oefenen, kon hij terugkomen en alsnog financiële bijstand
krijgen. 8)

Ook Jeronimus Faber had het contract niet ondertekend, maar
dat kwam omdat hij niet goed had begrepen waar het over
ging. Jeronimus was de oudste van het gezelschap. Dankzij
Willem van Amersfoort die voor hem in de bres sprong, werd
hem de uitkering toch toegekend. 9) Jeronimus Faber heette
eigenlijk Hieronymus Smidt. Dat was de naam waarmee hij de
ruilovereenkomst ondertekende. In het contract heet hij' Faber',
wat de Latijnse vertaling van Smid(t) is.

In het contract komen nog meer namen voor: broeder Aelbrecht,
broeder Gillis en broeder Derick. Ook zij zijn bewoners van
het Hof van Monnik(en)huizen. Broeder Aelbrecht is een
kartuizer "leeckenbroeder, in denselven geprofessiit" (die
geloften heeft afgelegd). Omdat hij een convers (lekenbroeder)
en geen koormonnik is, krijgt hij de helft van wat de paters
ontvangen, te weten 100 daalder. De beide andere broeders
worden "2 vremde leykenbrueders" genoemd. Zij waren
waarschijnlijk geen kartuizer, maar maakten wel deel uit van
de communiteit. Broeder Gillis was werkzaam als "gast-
waerder" (gastenbroeder). Na overleg met de Rekenkamer trad
hij in dienst bij Joachim van Eck, die in Elden een boerderij
had. Volgens het contract ontving de ex-procurator voor het
levensonderhoud van de broeder jaarlijks 50 daalder.
Ten slotte blijkt in het Hof van Monnik(en)huizen nog een
man op leeftijd te wonen die Gerrit heette. Hij kwam uit de
buurt van Arnhem en was boswachter. Gerrit en broeder Derick
werden door het stadsbestuur van Arnhem naar het Sint
Catharinae Gasthuis verwezen. Om het "onderhalt van kost
ende clederen" te kunnen bekostigen ontving de directie van
het Gasthuis voor elk van beiden een bedrag van 50 daalder.

Wanneer wij de namen die in het contract vermeld worden
optellen, komen wij aan: zes kartuizers, twee vreemde leken-
broeders en een oude man, negen personen samen, waarvan er
acht in het Hof van Monnik(en)huizen woonden en een op een
boerderij in Elden.

De heren van Monnik(en)huizen

Bij lezing van het contract valt op, hoe welwillend Jan
van Nassau zich opstelde. Hij laat weten dat men zich geen
zorgen behoeft te maken over de uitkeringen die levenslang
worden gegarandeerd. De betalingen zullen "vóór allen anderen
schulden und crediteuren" veilig gesteld worden. Ook kan
iedereen ervan verzekerd zijn dat hij levenslang in het Hof van
Monnik(en)huizen mag blijven wonen. Mocht iemand een tijd
lang weg zijn dan zal hij bij terugkomst de kamer terugkrijgen
die hij heeft achtergelaten.
Geruststellende woorden waren het die, voor zover wij hebben
kunnen nagaan, ook zijn nagekomen. De bewoners hebben voor
de rest van hun leven ongestoord in het Hof van Monnik(en)-
huizen kunnen blijven wonen.

Waren de achterblijvers in het Hof van Monnik(en)huizen nog
kartuizer? Men stelt onwillekeurig die vraag, wanneer men de
geschiedenis van die dagen doorleest. In de geest waren zij
misschien nog wel kartuizer, maar in het dagelijks leven zal er
weinig meer van te bespeuren zijn geweest. In het contract
worden zij aangesproken met "heren", wat waarschijnlijk een
juistere benaming dan "broeders" was, want van het monniken-
leven was weinig over gebleven. Van overheidswege werd het
verboden om samen de getijden te bidden of te zingen.
Katholieke liturgische vieringen werden niet meer toegestaan.
Vooral het opdragen van de Heilige Mis was taboe. Het waren
"papistische ceremoniën" die in strijd waren met de openbare
orde, liet het stadsbestuur op 23 april 1581 bij plakkaat weten.
Ook het dragen van het kloosterkleed (de kartuizers hadden
een wit habijt) viel onder de maatregel. Zij die dergelijke
kleding hadden gedragen, dienden "klederen te dragen die
geene ergernis gaven" .10)

Dat kloostergebruiken overigens een hardnekkig leven konden
leiden bewijst de notitie van dominee Fontanus uit 1587. In



juni liet hij de magistraat weten dat in het Agnietenklooster op
de Beek "enige papistische ceremoniën mit misse, vesperen,
completen und anders exerciert werden", 11) wat uit den boze
was. Daarom diende daaraan ten spoedigste een einde gemaakt
te worden.
Van de bewoners van het Hof van Monnik( en)huizen wordt
geen melding gemaakt. Zij hebben zich kennelijk bij de
maatregelen neergelegd. Of anders gezegd: zij hebben het
kloosterleven gelaten voor wat het was en zich zonder protest
aangepast aan de nieuwe tijd: het klooster van Monnik(en)-
huizen had na de maatregelen van 1581 definitief opgehouden
te bestaan.

Het land "voor de poorte"

De bewogen geschiedenis van de Arnhemse kartuizers
zou ons bijna de andere partij doen vergeten die bij de
ruilovereenkomst van 1576 was betrokken: die van Middachten.
Wij zouden de kasteelbewoners tekort doen als wij de vraag
naar wat de ruil voor hen heeft betekend onbeantwoord zouden
laten.

Het was Hendrick van Middachten (1510-1543), vader van
Anthonis, die een begin maakte met het aankopen van land in
de buurt van het kasteel. Het was de bedoeling op den duur
een groot aaneengesloten gebied "voor de poorte" te krijgen
waarover alleen de kasteel bewoners zeggingschap hadden.
Anthonis nam dat idee van zijn vader over, die hij overigens
nauwelijks heeft gekend. Hendrick van Middachten stierf in
1543, 41 jaar oud. Anthonis was toen vijf. Wanneer zoonlief
groter wordt is ook voor hem landuitbreiding een belangrijk
item. De ruilovereenkomst die op zijn initiatief tot stand kwam,
is daarvan een sprekend voorbeeld.

De verwerving van het Gotingsgoed was een stap in de goede
richting. Maar er moest meer gebeuren. Tussen het Gotingsgoed
en het kasteel lag het stuk grond dat na de dood van Albert
Goting van het erfgoed was afgesplitst. Dat land behoorde nu
toe aan Hendrick Doppen en zijn vrouw Meeijken. Te zijner
tijd, zo hoopten de kasteelbewoners, zou ook die grond
Middachter bezit zijn. Heer Anthonis zou dat niet meer
meemaken. Hij overleed in 1577, een jaar na de totstandkoming



Hovesate Middagten
Jaare 1727 door B. Elshof
Arnhem



van de ruil overeenkomst. Hij werd 31 jaar.
Margaretha van Visbeeck, de moeder van Anthonis, zette het
werk van haar man Hendrick en zoon Anthonis voort. Tien
jaar later kwam haar de eer toe het land van Hendrick Doppen
aan het Middachter bezit te kunnen toevoegen. De verkoop
werd vastgelegd in een akte van 30 januari 1587.

Hendrick Doppen en Meeijken Egberts, zijn
huisvrouw, verkoopt aan joffr. Margrita van
Visbeck, weduwe en vrouw tot Middachten, een
hoeffstadt (hofstede) met 5 scepel saets (zaad)
en een stuk weijlant belend (grenzend aan) ten
O. Goetinghsgoeijt, ten N. en W. Schaetergoeijt
(Schooterland) en ten Z. Middachter Eist,
zoomede het 1J4 van een goeijt, genaamd
Schaetergoeijt, gelegen in den ampte van Rhede,
ten overstaan van Gerhardt Hacfort, Evert
Noirdinck, Peter Willemsen, Hendrick van den
Veldt. 12)

De akte werd getekend door Meeijken Egberts en getuigen.
Curieus genoeg ontbreekt de handtekening van Hendrick
Doppen. Dit zou erop kunnen wijzen dat boer Doppen niet
meer in leven was toen het document werd opgemaakt. De
akte zou dan een soort laatste wilsverklaring zijn in die zin,
dat Hendrick vóór zijn dood met zijn vrouw was overeen-
gekomen de boerderij en het land te verkopen. Omdat Vrouwe
Margarita waarschijnlijk al eerder had laten weten in de grond
geïnteresseerd te zijn, kwam zij als eerste voor de koop in
aanmerking.

Margaretha van Visbeeck heeft niet lang van de aanwinst
kunnen genieten. Zij overleed in 1588 en werd in de Nicolaas-
kerk van Ellecom begraven. Bij de restauratie van de kerk in
1949 werd de grafsteen van haar en haar man van het
middenschip naar het koor verplaatst. In het randschrift van de
zerk staat in Gotische letters: "In het jaar ons her M.DLI starf
Henr. va Midd. z.l.n. me Joffr. Marg. va Visbeeck sin huisfrou".
Binnen de tekst de twee wapens van Middachten en Visbeeck.

De acquisitie van land werd na het overlijden van Vrouwe
Margaretha door de erfgenamen voortgezet. Een kaart uit 1729
laat de percelen zien die in de loop van tijd Middachter bezit

zijn geworden. De plattegrond is van de hand van Barend
Elshof, die als landmeter in dienst was van Reynhart, Baron
van Reede. Hier en daar zijn witte plekken, die duidelijk maken
dat het aankoopbeleid nog geruime tijd kan worden voortgezet.
Maar het belangrijkste is bereikt: de directe omgeving van het
kasteel is Middachter grond en het oude Gotingsgoed is daarvan
de voornaamste aanwinst.

Het Middachterbos, een terechte naam

Toen het Gotingsgoed in 1487 aan Middachten werd
verkocht, gingen de rechten mee over. Een van die rechten
was "de gerechtigheid van de zevende boom", het recht op het
zevende deel van het te kappen hout. Dat had te maken met de
bosmarke die het Middachterbos eens was geweest. Door de
schenking van het Gotingsgoed aan het klooster van
Monnik(en)huizen was het recht op 'de zevende boom' op de
kartuizers overgegaan. Maar In 1576 toen Anthonis van
Middachten door ruil eigenaar van Gotingsgoed werd, kwam
dat recht bij hem terecht. Omdat wij ons de vraag stelden wat
het resultaat van de ruil was, moet vanwege de claim van het
Gotingsgoed op 'de zevende boom' nog iets over het Mid-
dachterbos gezegd worden.

De heren van Middachten hebben waarschijnlijk vanaf het
ontstaan van de bosmarke een meerderheidsbelang in het
Middachterbos gehad. De naam 'Middachterbos' is daar een
aanwijzing voor. Het aandeel (waardeel) dat heer Anthonis via
het Gotingsgoed in handen kreeg, moet zijn positie als
grootaandeelhouder van het Middachterbos hebben versterkt.
Maar de heren van Middachten waren niet de enigen die het in
het bos voor het zeggen hadden. Samen met enkele andere
aandeelhouders (waardelers ) zorgden zij voor de exploitatie
en het onderhoud van het bos. Dat er andere waardelers waren,
blijkt uit de latere verkoop van aandelen.

In de zestiende eeuw was de Middachter bosmarke als
organisatie verleden tijd. 13) Wat overbleef waren de 'gerechtig -
heden', het recht op een bepaalde hoeveelheid te kappen hout
met de daaraan verbonden (individuele) verplichting tot
onderhoud. Een van de 'gerechtigden' (iemand die over een
dergelijk recht beschikte) was Marya (Maria), gravin van



Limburg en Bronckhorst. In 1586 verkochten zij en haar
kinderen hun aandeel in het Middachterbos aan Margaretha
van Visbeeck:

Marya, geborne zur Hoya und Broichusen
(Broekhuizen), graffine zu Limboren und
Bronckhorst, frau zu Stirum, Wisch und
Borkello, weduwe, met hare kinderen, bekennen
verkocht te hebben aan Margaretha van Visbeck,
vrouw van Middachten, weduwe, het hun
toekomende deel hout in het Middachterboscn
met een strook land, groot ongeveer een
morgen. 14)

In 1604 zijn het de broers en zussen van Karvenheim die hun
waardeel aan Middachten verkopen. Het is geen volledig aan-
deel, maar het "viertiende deel" daarvan, "zoals hun dat is
aangeërfd van hunne olderen (ouders)". 15)

Wij zien hier hetzelfde gebeuren als bij de verwerving van
land in de buurt van het kasteel; daar ging het over percelen,
hier betreft het aandelen: successievelijk worden die opgekocht
met als doel het hele bos in eigendom te krijgen.
Wanneer die opzet slaagt, wordt de winst niet meer uit handen
gegeven. Het Middachterbos blijft steeds eigen bezit, ook toen
ten gerieve van stadhouder Willem II tussen 1648 en 1649 een
wiltbaan moest worden aangelegd. De prins kreeg verlof om
een schutting "langs afgebakende lijnen en op nauwkeurig
omschreven voorwaarden" dwars door het Middachterbos op
te richten. Het bos werd niet verkocht. zoals met andere bossen
in de omgeving wel gebeurde. Het bleef, met alle hoogachting
voor de prins, Middachter eigendom. 16)

Gotingsgoed en Middachterbos, zij dragen het stempel van
eeuwen, en zijn en blijven twee kroonjuwelen van het uit-
gestrekte Middachter grondbezit.
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De expositie over winkels en werkplaatsen, die in het
kader van de Culturele route Dieren gehouden werd
in het weekend van 23 en 24 september 2000, was
blijkens de foto net zo goed bezet als de bebouwing
van het dorp Dieren zoals te zien is op de luchtfoto
uit de zestiger jaren.

De expositie was ingericht door de werkgroep
Cultureel Erfgoed van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal, die probeert de ontwikkeling van
de middenstand en nijverheid van het dorp Dieren
van de afgelopen 200 jaar in beeld te brengen.

Op grond van de enthousiaste reacties van de vele
bezoekers overweegt de Oudheidkundige Kring een
boek uit te brengen over deze ontwikkeling.

Voor aanvulling van hetal aanwezige materiaal is de
werkgroep op zoek naar foto,s (Bouw- )tekeningen,
akten, nota's, offertes, correspondentie enz, waarover

ze in bruikleen kan beschikken. Desgewenst kan het
materiaal binnen 24 uur worden terugbezorgd.

Kunt u hen hieraan helpen of weet u anderen, neem
dan contact op met een van de leden van de
werkgroep:

Frans Nas Soestdijkseweg 203
3721 AC Bilthoven
Tel 030 228 66 77
Pierslaan 7
6955 AF Ellecom
Tel 0313 45 07 25
Zilvermeeuw straat 3
6883 CE Velp
Tel 026 363 56 95

Jan Tummers

Harrie Wegman
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Jolie Baltjes

Naar wij intussen hebben kunnen vaststellen bestaan

gegronde twijfels over het incident dat zich volgens

locale historici omstreeks halverwege de negentiende
eeuw op de oostgrens van Rozendaal zou hebben

voorgedaan. Voor een analyse daarvan was het nodig
een paar afleveringen te wijden aan politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen in een samenspel met

in verschillende opzichten veranderende inzichten. Voor

de zoveelste maal keren we nu tot de grens terug om de
daar afgebroken wandeling voort te zetten.

We waren gekomen tot het punt
waar de grenslijn tussen de voor-
malige gemeente Velp en de ge-
meente Rheden aansluit tegen die
van Rozendaal. Even ter oriëntatie:
tegenwoordig loopt vlak daarbij het
fietspad vanaf het Rozendaalse Veld
naar het Beekhuizense gebied. Die,
thans vervallen en oostelijk lopende,
grenslijn wordt gekenmerkt door een zware bomen-groei op
een vrijwel geheel vervallen maar wel forse wal. De weg waar
onze tocht langs zal voeren gaat in zuidelijke richting. Hij wordt
gemarkeerd door die wildwal annex wildgraaf, aan weerskanten
een pad met op die wildwal een bomenrij. De wijze waarop
een en ander zich voor doet vestigt de indruk dat zijn markante
karakter berust op zijn vroegere functie als veekering. Hij zal
zijn opgeworpen door de eigenaren ter oostzijde, want de
greppel markeerde doorgaans de grenslijn en de uitgegraven
aarde werd dan op eigen terrein gedeponeerd.

Dus niet alleen een grens als
afbakening van eigendom, maar
ook een grens in de ontwikkeling
van de cultuurtoestand van het
gebied. Aan de oostkant bosaan-
plant en/of aanleg van akkerland,
aan de westzijde grazende scha-
pen. Gaande in zuidelijke richting
passeren we de vroegere speel-

velden van de Rosendaelsche Golfclub. In 1905 nam die club

De Emmapiramide kort na de aanleg in 1890

de velden op Valkenhuizen in gebruik.

Emmapiramide
We bereiken dan al spoedig de Emmapiramide. Deze werd
tussen 1885 en 1890 als object ter bestrijding van de
werkeloosheid opgeworpen. Het was een initiatief van de
Geërfden van Velp, die zich het lot van de vele werkelozen
hadden aangetrokken. De zorg daarvoor gold toen nog niet als
een taak van de overheid. Niet alleen werd relatief veel eigen



geld in dit project gestoken, maar ook werd overgegaan tot
werving van fondsen van particulieren, bedrijven, kerkelijke
instellingen enzovoort. Een speciale commissie werd met deze
zaken belast. Hiermee toonden de geërfden dat zij niet alleen
het eigen belang voor ogen hadden, maar zich ook maat-
schappelijke noden aantrokken. Naderhand werd de commissie
met haar werk onder gemeentelijke vlag gebracht. Door de
wijze waarop die uitzichtheuvel ontstond kreeg hij in de
volksmond de naam "armoedebult",

De prominent aanwezige
Emmapiramide heeft eigen-
lijk de oorspronkelijke naam
van dit gebied, de Kluize-
naarsberg, geheel versluierd.
Die naam vinden we nog
terug in de Kluizenaarsweg
en in de gelegenheidsnaam
"de Kluiskamp" voor vakan-
tieactiviteiten voor de kinde-
ren in één van de zandafgra-
vingen. Als uitzichtpunt is de
Emmapiramide eigenlijk
geheel ingehaald door het
omringende bos.

..... overgedragen aan de gemeente
Intussen deden zich enkele verwikkelingen voor die zware
zorgen veroorzaakten en diepe ingrepen noodzakelijk maakten.
Moest volgens de in 1809 en 1810 ingestelde en in 1837 aan-
gescherpte wetgeving tot verdeling van gemeenschappelijk
gebruikte gronden worden overgegaan als de helft van de
belanghebbenden daartoe verzocht, sinds 1886 moest die
verdeling plaats vinden als slechts één deelhebber dat wenste.
Bij verschillende gelegenheden, in het bijzonder als één de

geërfden meende tekort te
zijn gedaan, werd die drei-
ging zeer reëel. Om in ieder
geval het wandelpark voor Velp
te bewaren werd in 1916
beslotendat deel van het gebied,
de zo genaamde Voorheide,aan
denoord-zijdebegrensd door de
Beek-huizenseweg/Boersche
Allee, aan de gemeente Rheden
in eigendom aan te bieden.
Hetzelfdegebeurde in 1920met
de rest van het geërfden-bezit,
de z.g. Achterheide.Watertorentje op de Pinkenberg, gebouwd in 1899 en gesloopt in 1959

Het ondergrondse waterreservoir is nog aanwezig

Opgeworpen in een vrijwel onbebost terrein moest, nog geen
honderd jaar nadien, de uitzichtfunctie, door de opbouw van
een houten staketsel op de top, worden hersteld.
Aan de voet van de Emmapiramide zijn de plaatsen waaruit
het materiaal voor de opbouw ervan werd weggenomen nog
duidelijk te herkennen. Daar vindt men ook een gedenkteken
dat herinnert aan een fusillade van politieke gevangenen tegen
het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Wandelbos .....
Als we verder gaan vinden we het kruispunt van onze grenslijn
met de Beekhuizenseweg, tegen de bovenste haarspeldbocht.
De Commissie van Beheer heeft zich veel moeite getroost om
in het gebied tussen de Beekhuizenseweg, de Kluizenaarsweg
en hun gebiedsgrens een aantrekkelijk wandelpark aan te
leggen.

Uiteraard waren aan de overdracht
tal van voorwaarden verbonden,
die vooral waren gericht op de
vrije toegankelijkheid en op het
behoud van de bestaande toestand.
Over de interpretatie van die
voorwaarden werden en worden
nog geregeld de degens gekruist
tussen gevers en begunstigde. Hoe
interessant een stukje geschied-
schrijving over dat onderwerp ook
zou zijn, dit deel rekenen wij niet
meer als onderdeel van onze serie
"Wandelen op Rozendaal .. .' '.
Alvorens te eindigen hebben we
echter nog wel enkel interessante
feiten in portefeuille.

Herinnering aan defusillade van
politieke gevangenen tegen het einde
van de Tweede Wereldoorlog
Foto auteur



Waterleidingbedrijf
In de omgeving waar we ons nu op houden is ook het pomp-
station van het water-leidingbedrijf gevestigd. Aanvankelijk
was dat een particuliere onderneming. Het begin was enigszins
weifelend, althans in 1894 werd door de gemeenteraad een
voorlopige concessie voor negen maanden verleend.
Vermoedelijk vloeide het voorlopige karakter voort uit de
omstandigheid dat de initiatiefnemers meer zekerheid wilden
over de mogelijkheden en de te overwinnen moeilijkheden
alvorens een definitief
besluit te nemen.
De definitieve concessie
werd twee jaar later, bij
besluit van 6 juli 1896, door
de gemeenteraad van
Rheden verleend. Deze
concessie behelsde de aan-
leg en exploitatie van' een
drukwaterleiding. De con-
cessionarissen waren de
heren T. A. van den Broek
en G.W. van Barneveld
Kooy te Amsterdam. /

We hebben aanvankelijk gemeend dat de heer Lüps zich heeft
beroepen op vermeende zeer oude rechten. Toen wij kennis
namen van de verklaringen in de Acte van Scheiding van 1860 -
daarin werd immers verklaard dat niemand enige titel had in
het te verdelen gebied - hebben wij het vreemd gevonden dat
de geërfden dat niet hebben aangegrepen om de aanspraak te
ontzenuwen. Na lezing van de acte van 1862, waarin Baron
van Hardenbroek, de voorganger van Lüps, en Baron van
Pallandt elkaar over en weer recht op schaapsdrift toekenden,

herinnerden we ons ook weer
deze claim van Lüps. Die
berust ongetwijfeld op de per
acte van 1862 gesloten
overeenkomst. Het moet ons
inziens een fluitje van een
cent zijn geweest de
rechtsgeldigheid daarvan te
bestrijden. We vermoeden
echter wel dat Lüps gedreigd
heeft met een aanvraag tot
verdeling van het geërfden-
bezit en de afkoop van die
dreiging kostte f 1000 !

De gebouwen van de in 1899 in gebruik genomen Velpse Waterleiding bij de
Pinkenberg, naar een ansicht van omstreeks 1920. In het midden het ketelhuis
met hoge schoorsteen. Die werd in 1937 geveld toen, in plaats van de stoom-
machine, een nieuwe gas-pompinstallatie in gebruik werd genomen.

Toen het bedrijf op 14 februari 1899 officieel werd
geopend waren er 32 aansluitingen, doch reeds daarvoor
namelijk in juni 1897 werd de concessie overgedragen
aan de N.V Industriëele Maatschappij te Arnhem.
Vermoedelijk was de taak toch te zwaar voor een
particuliere onderneming.
Om het doel te verwezenlijken werden in mei 1897
drie stukken land gekocht op de Pinken berg van de
Geërfden van Velp voor de som van f 8000. De
Commissie van Beheer is daar waarschijnlijk een beetje
slordig mee om gegaan, want zij werd door de heer
Lüps van Biljoen er aan herinnerd dat hij op een deel
van die gronden het recht van schaapsdrift had, dat door
de geërfden voor f 1000 moest worden afgekocht.

In 1939 werd het verliesgevend waterleidingbedrijf over-
genomen door de gemeente. Later werd het overgedragen aan
het VN.B. (Verenigde Nutsbedrijven), een gespecialiseerde
combinatie van locale waterleidingbedrijven, die weer later
werd overgenomen door het energiebedrijf Nuon in Arnhem.
Aanvankelijk werd het bedrijf aangedreven door een stoom-
machine, die in 1931 werd vervangen door elektrische aan-
drijving. In 1937 is de stoommachine, die als reserve fungeerde,
vervangen door een gasmotor, die geheel op afstand wordt
bediend. In geval van nood en bij piekbelasting kan deze het
openbare elektriciteitsnet bij voeden.



Grondruil op de Pinkenberg
Terwijl de herfststormen gierden door de Rosendaelse bossen
en om deszelfs kasteel belandde op een gure novemberdag
van het jaar 1906 een brief van de Commissie van Beheer van
de Geërfdengronden van Velp op het bureau van de
Hoogwelgeboren Heer Baron van Pallandt, de kasteelheer van
Rosendael. Deze had aan hem onderdanigen opdracht gegeven
zijn Groote Bouwhoeve De Pinkenberg, die bij de verdeling in
1860 als een enclave was blijven liggen temidden van de aan
de geërfden toegewezen gronden, te omheinen met gaasdraad.

Waterwerken bij het Waterleidingbedrijf te Velp

Of ze daartoe al of niet opdracht hadden gekregen valt niet
meer te achterhalen, maar zij waren naar de mening van de
vertegenwoordigers van de geërfden daarbij wat grens-
overschrijdend te werk gegaan. Zij vroegen aan de Hoog Edel
Welgeboren heer dat gaas draad te verwijderen. Als optie
toonden zij zich bereid de omheining op die plaats te tolereren
tegen betaling van een jaarlijkse retributie van één gulden!
Toen zij na twee maanden nog geen antwoord hadden
ontvangen stuurden ze een rappel. Daarop toonde de baron
een man van de daad te zijn, want hij stuurde als de wiede-
weerga zijn rentmeester, de heer Demmink, naar de tegenpartij.
Men was toen weliswaar reeds in de twintigste eeuw beland,
maar het was toch nog de tijd dat een rentmeester buiten de
vertrouwde muren van het kasteel nog weinig te vertellen had.
Hij mocht in casu zijn heer wegens drukke werkzaamheden
verontschuldigen en antwoorden dat die met geen van de
voorstellen van de geërfden akkoord ging.

Vermoedelijk heeft Van
Pallandt de overredings-
kracht van zijn rentmees-
ter al terstond in twijfel
getrokken, want per 14
februari van het jaar 1907
deed hij aan de Commissie
een missive toekomen -
voorname lieden schrijven
geen brief maar doen een
missive toekomen - waarin
hij ontkende dat het gaas-
draad buiten het Rosen-
daels territoir was ge-
plaatst.
Wilde de Commissie toch
aan haar bezwaar vast-
houden dan moest zij maar
met bewijzen komen.
Voorts was Van Pallandt
van gevoelen dat deze
zaak door zijn rentmeester en een afgevaardigde van de
Commissie voldoende was besproken. Daarom was de brief
van november daaraan vooraf gaande onbeantwoord gelaten.
Maar de geërfden, ongetwijfeld gelouterd door het adellijke
macho taalgebruik, lieten zich niet van de wijs brengen en
stuurden een brief met het voorstel: samen het corpus delicti
te gaan bekijken. Zij stelden de termijn daarvoor echter zodanig
kort dat Van Pallandt zijn rentmeester moest sturen om uitstel
te vragen.
Uit de datering blijkt dat de geërfden er geen gras over hebben
laten groeien, want reeds op maandag 25 februari 1907 vond
de bespreking en de bezichtiging plaats. De gezamenlijke
conclusie was dat het moeilijk zou zijn, de juiste grenslijn vast
te stellen. Om aan duidelijkheid te winnen zouden voor het
markeren van de grenslijn rondom de bouwhoeve De Pinken-
berg, voor gezamenlijke rekening en in samenwerking met de
heer Demmink, stenen palen moeten worden geplaatst. Daarna
moest - ook voor gezamenlijke rekening - de bouwhoeve De
Pinkenberg door een landmeter worden opgemeten en in kaart
gebracht.

Roggeoost bij de Pinkenberg



Nogmaals: tempo zat er wel in
deze zaak! Reeds op 9 maart
van datzelfde jaar schreef de
heer H.J. van der Vegte van de
Basalt Maatschappij in Hasselt,
dat schipper Johannes Keuning
met zijn schip Ceres vijf en
twintig basaltpalen heeft gela-
den, die aan het Rhedense Veer
zullen worden gelost.
Wij hebben de neiging, de reis
van Schipper Keuning met zijn
Ceres te reconstrueren, niet
kunnen onderdrukken. We zien
hem dan vanaf Hasselt het
Zwarte Water op varen naar
Zwolle en van daar door de
Willemsvaart naar het Kater-
veer gaan. Daar heeft hij onge-
twijfeld met de veerbaas
overlegd hoe hij op zijn

gunstigst van stilstaand water de stromende IJssel op zou
kunnen varen. Het is niet aannemelijk dat hij op eigen kracht
stroomopwaarts heeft gevaren. Wij moeten wel aannemen dat
hij, in ieder geval tot de uitmonding van het Apeldoorns Kanaal
in de IJssel bij Hattem, een scheepsjager heeft ingehuurd. Daar
heeft hij ongetwijfeld, om de bezwaren van de bochtige en
stromende IJssel te vermijden, zijn weg door het kanaal
gekozen. Aldus kon hij in ieder geval op eigen kracht zijn weg
vervolgen tot Dieren, om vanaf daar de bochten rond Dieren
en Doesburg en de stromen te trotseren, weer de hulp van een
scheepsjager heeft gehad.
Reeds op 22 maart - de reis zou dus bijna twee weken in beslag
hebben genomen - bracht St. Wijlhuizen uit Rheden de palen
naar de Pinkenberg. Men tilt vervolgens de zaak ruimschoots
over het weekeind heen en plaatst op 27 maart de vijfentwintig
stenen palen rond de Bouwhoeve De Groote Pinken berg en
wel zo, dat de helft van de doorsnede der stenen de grenslijn
aangeeft.

Overeenkomstig de gemaakte afspraak wordt aan "den
Ingenieur Verificateur van het Kadaster" gevraagd de
Bouwhoeve de Groote Pinkenberg voor gezamenlijke rekening

op te meten en in kaart te brengen. Op 2 april geeft de heer
Van der Rest van het Kadaster zijn voornemen daartoe te
kennen. Zijn oordeel moet voor de beide partijen vernietigend
zijn geweest. Om de opmeting zuiver te kunnen doen zouden
namelijk, bij de vijfentwintig palen, nog tien stuks moeten
worden bijgeplaatst, omdat anders de hoeken niet zuiver zouden
kunnen worden gemeten. Ondanks de vele daarvoor gedane
moeite heeft men geen tien stenen palen kunnen vinden en dus
besloten voorlopig met houten palen genoegen te nemen.
Wanneer Van der Rest van het Kadaster op 30 mei aan Van
Pallandt zijn rekening, groot f 69,025 aanbiedt, betaalt deze,
overeenkomstig de afspraak, de helft daarvan.

Ook aan deze zaak is de aanvankelijk ver te zoeken wijsheid
niet voorbij gegaan, want nog in de loop van het jaar besluit
men de problemen op te lossen door middel van grondruil.
Voor de geërfden was deze overigens niet voordelig. Volgens
de op 2 juli 1908 opgemaakte acte leverden zij zes strookjes
grond in met een gezamenlijke oppervlakte van twaalf are en
vijftien centiare en kregen daarvoor drie strookjes terug,
waarvan de gezamenlijke oppervlakte slechts één are en twee
en twintig centiare bedroeg.

En waar ging het nu eigenlijk om?
Bij de verdeling van de heide in 1860 bleven de beide
boerderijtjes, de Groote en de Kleine Bouwhoeve op de
Pinkenberg buiten de overeenkomst. Zij bleven dus als enclaves
van Rosendaels bezit liggen binnen het gebied dat aan de
geërfden was toegewezen. De Groote Bouwhoeve met 9
percelen en een gezamenlijke grootte van 2 hectare, 35 are en
27 centiare en de Kleine Bouwhoeve met 3 percelen tezamen
65 are en 38 centiare metende. Alles bij elkaar dus juist iets
meer dan 3 ha.
Maar laten we niet schamper doen over hun kleinheid.
Momenteel maken zij deel uit van de vaste activa van een
energiebedrijf met een miljarden omzet en met internationale
aspiraties

Beeldmateriaal uit het archief van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal



Het noordelijke gedeelte werd ook wel "Juffersteeg" of
"Juffrouwenstraetien" genoemd. Deze laatste naam komt reeds
voor op een kaart van het St. Catharina Gasthuis uit 1634.
Even verderop ligt links de oude herberg "De Roskam". In
1715 verkochten de erven Belder de Roscam welke ook in hun
bezit was, aan Adolf Brouwer voor f 5150. De Roscam is een
tijd in het bezit van de Brouwer's geweest, maar ging in 1830
over aan de familie Ketjen. Aan de muurankers was te zien,
dat het gebouw uit 1688 stamde, maar in 1899 werd het ge-
sloopt en door het, inmiddels vele malen verbouwde, huidige
(m) hotel vervangen.

De Arnhemsestraatweg In Rheden

Wat is het toch jammer, dat vele dingen uit het verle-
den verloren zijn gegaan, en dan praat ik niet alleen over ge-
bouwen. Straten en wegen welke er vroeger waren zijn nu niet
meer terug te vinden of onherkenbaar veranderd. Zo staat er
aan de Europalaan in Rheden een huis diagonaal op deze weg,
terwijl alle andere huizen parallel aan deze straat gebouwd
zijn. De verklaring hiervoor; de Arnhemseweg, nu een zijstraat
van de Oranjeweg, liep vanaf de Arnhemsestraatweg schuin
het dorp in en kwam langs het hiervoor genoemde pad uit op
de Arnhemseweg zoals die nu loopt. Het vastleggen van deze
veranderingen is 0 zo belangrijk, want nu al kunnen jongelui
en ook ouderen je niet meer vertellen hoe een en ander ont-
staan is.

Aan de Arnhemsestraatweg, een gedeelte van de weg
Arnhem - Zutphen, is in de afgelopen 180 jaar ook het een en
ander veranderd. De nostalgische paarde(Velp) - en stoom-
tram verdween. Wat moet die rust in die tijd heerlijk zijn ge-
weest, geen gejaag en gehaast. Over de beroemde Middachter
Allee deed men te voet 20 minuten. Nu zoeft men er met de
auto in een minuut doorheen. Goed, weer terug naar onze
Arnhemsestraatweg. De eerste steen voor de straatweg
Arnhem - Dieren werd in 1820 gelegd en wel op 21 juli. De
aanleg bracht hoge kosten met zich mee en daarom was de
straatweg met drie tollen bezwaard, één bij Ellecom, daar waar
zich nu de sauna bevindt, één bij café de Posthoorn, nu een
Chinees restaurant en de laatste bij Bronbeek, waar nu een
makelaardij gevestigd is.

Bij het tolhuisje begint onze
reis over de Arnhemsestraatweg

In 1900 werden de tollen opgeheven, het Rheder tolhuisje
schuin tegenover de Posthoorn, werd in 1934 afgebroken. De
Posthoorn zelf was een oude herberg welke in 1678 al bestond.
Willem Belders was de herbergier en de herberg is lang in het
bezit van deze familie gebleven. De Posthoorn op de foto is
niet de oude Posthoorn. Deze werd afgebroken en een nieuwe
herberg kwam er voor in de plaats. Een paar honderd meter
verder ligt zowel links als rechts de Lentsesteeg. De steeg
vormde de vroegere verbinding tussen de heide van de Worth-
Rhedermarke en de Kruishorst.

Tegenover de Roskam ligt het Ketjensbos. De naam is
u nu niet vreemd meer. In het park lag het prachtige landhuis
"De Kruishorst", vroeger ook wel het Jonker Meeckerens Goed
geheten naar het geslacht, dat er tot ongeveer 1670 eigenaar
van was. In vele handen ging het over, maar circa 1830 is de
familie Ketjen de eigenaar. Rond 1930 is dat de weduwe den
Tex-Ketjen en nu wordt de nieuwe Kruishorst, het oude ge-
bouw is in de jaren vijftig afgebroken, bewoond door de fami-
lie Wellink.

Voorbij het landgoed lag "De Punt". Rechts van dit ge-
bouw ging de Arnhemseweg schuin het dorp Rheden in. De
Arnhemsestraatweg liep links van de "Punt" verder richting
De Steeg. Even voorbij de Punt ligt links de Snippendaalseweg,
weg naar de Snippendaal, ook wel de weg naar Eerbeek ge-
noemd, want, wanneer u rechtdoor fietst komt u langs de brand-
toren en weer recht door op het zandpad naar Eerbeek. De weg
heette in vroegere tijden (1649) "Costverloren" of "Wourt
Rheder Iser Cuilen".

Het oude Rhederhof was een bekend "gezicht" van deze
oude weg. Er tegenover aan de andere zijde van de Arnhemse-
straatweg lag de prachtige villa" Voorheide". Een gedeelte
van de oude tuinmuur staat nog overeind. Een weg die veel
van haar glans verloren heeft is de Hol(t)bankseweg. Vanaf het
kruispunt Massenweg - Àrnhemseweg - Holtbankseweg liep
deze weg over de Arnhemsestraatweg naar de Holtbank, een
plaats waar in vroegere tijden het hout verkocht werd, in dit
geval van de Worth-Rheder Mark. Een andere plaats van ver-
koop was waar zich nu restaurant "De Wildwal" bevindt en
behoorde aan de Rheder Mark.





Landgoed Heuven



Wanneer we onze weg vervolgen, zien we links een
zandpad naar het landgoed "Heuven" lopen. Loopt men hon-
derd meter dit pad op, dan ziet men rechts aan de bossages,
dat daar een weg gelopen heeft. Dat klopt, want dat was de
oude Arnhemseweg. De verbouwde boerderij aan het begin
kent een ieder, want hoe mooi is deze in de wintertijd niet
verlicht. In de jaren '20 zag het pad en de boerderij er wel iets
anders uit. Op de foto ernaast (Rhedersteeg) zien we rechts
weer dezelfde boerderij. Wat jammer toch, dat die prachtige
bomen indertijd gekapt zijn. Was het geen mooi gezicht?

Wist u overigens, dat een honderd jarige eik of beuk na
een regenbui 200 kg vuil uit de lucht haalt. Wat frisse lucht
betreft leefden we in de jaren '20 dus heel wat gezonder, maar
wonende in deze prachtige bosrijke omgeving mogen wij niet
mopperen. Tegenover de Heuvenseweg liep tot aan de straat-
weg de Massenweg, voorheen de Marscheweg, de weg naar de
Marsch. De Marsch was een weiland waarop een steenfabriek
stond, nu een boerderij aan de overkant van de IJssel. Er is nu
een camping gevestigd.

Nog maar enkele tientallen jaren geleden kon men vanaf
de straatweg rechts de Massenweg inslaan en over het spoor,
deze vervolgen, maar omdat de treinen steeds langer werden,
werd het perron verlengd en de spoorwegovergang gesloten en
heet het stukje tot de overgang nu Over-Heuvenseweg.
De trambaan zal bij veel ouderen toch wel herinneringen op-
roepen. Bij café "Zornerzorg", nu pannenkoekhuis "Strijland"
was halte "Rheden". Daar haalde de heer Slotboom van het
gelijknamige pension, nu woonhuis van Dr. Bekkering aan de
Groenestraat, zijn gasten op.

Op de oude foto links van boer Harmsen zien we achter
de bomen "Zomerzorg" met rechts de pas verbouwde boerde- ,
rij "Oxfort" aan de Groenestraat. Daar tegenover, met het oude
A.N.W.B - bord, de Schietbergseweg. De "Schietberg" was een
grote heuvel op de plaats waar de Wildwal en nu Prinsheerlijk
ligt. Tijdens Koninginnedag ging men daar vogelschieten.

Op de foto ingang Groenestraat zien we nog net het
overwegwachterhuisje van station Rheden. Hoe is het naast
Strijland veranderd. De Gelderse Tram Wegmaatschappij had
naast "Zomerzorg" een laad- en losplaats, nu parkeerterrein
van "Strijland". Even verder staat er nu o.a. de villa van Hans
Westdijk, eigenaar van Strijland, maar op de foto is mijn
schoonvader, boer Harmsen, met zijn trouwe viervoeter
Caro(Lien) aan het werk. Nog geen woning te zien.

De volgende kruising geeft rechts de Pinkel seweg en
aan de overkant de Valkenbergseweg, genoemd naar het land-
goed "De Valken berg" , waar het vakantiehuis "De Valkenberg"
van het Rode Kruis staat. Tegenover de Valkenberg de op een
na laatste zijstraat van de Arnhemsestraatweg, de Havelandse-
weg, genoemd naar een stuk bouwland de "Haveland" bij de
Schaarweg nabij de IJssel. Het wordt genoemd in en bewijs
van eigendom van de heer Nicolaas Jan Albertszoon Heloma,
gedateerd 1 november 1906. Aan de Havelandseweg ligt het
fabrieksterrein van de Meteoor.

Even om de hoek van de Havelandseweg en de
Arnhemsestraatweg stond dit pension Aaijtink. Gegoede bur-
gers uit het westen kwamen in de pensions in Rheden en om-
geving, Ellecom en De Steeg, hun jaarlijkse vakantie door-
brengen. Het is haast niet voor te stellen, dat Rheden thans
geen enkel pension meer rijk is. Het volgende plaatje laat het
Rozenbos zien; een oude schaapsdrift, weg naar de "Cluijs",
een plaats waar de schapen konden rusten en genoemd naar de
boerderijen de "Kleine Roos en de "Grote Roos". De Kleine
Roos stond op de punt, waar nu de parkeerplaats van het ge-
meentehuis is en de "Grote Roos" stond op de plaats waar de
raadszaal van het oude gemeentehuis zich bevond.

Direct na de villa, waar elk jaar de rododendrons in
prachtige bloei staan, vinden we als laatste de Schaarweg, voor-
heen het "Oude Jaagpad" genoemd. Lopend langs Hotel
"Ilsselheuvel" kwam men dan bij het Veerhuis. Op een van de
oude bomen kan men nog een gedeelte van deze naam terug
vinden. Het oude raadhuis staat aan de Hoofdstraat in De Steeg,
vandaar, dat bij de Schaarweg onze reis eindigt. U ziet hoe
interessant het is een tochtje langs een straat te maken, want
als deze kon vertellen ...

Hans Rijnbende

Het materiaal voor dit artikel komt uit een boek, dat
tegen het eind van dit jaar zal verschijnen. Het is van
de hand van de auteur van dit artikel en heeft de titel
"Rhese straten die praten" waarin alle straten van
Rheden aan bod komen.



BESTUURSmededelingen
Spoorlijn Dieren-Apeldoorn

Van de Oudheidkundige Vereniging "De Marke" (Beek-
bergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek,
Loenen, Ugchelen) ontvingen wij een oproep in hun nieuws-
brief, die ook voor onze vereniging interessant kan zijn.
De werkgroep spoorlijn Dieren-Apeldoorn heeft zeer veel
gegevens in archieven gevonden. Ook zijn er foto's uit de
vijftiger jaren beschikbaar. Er blijven echter nog altijd vra-
gen onbeantwoord.

Wie weet iets of bezit een foto van het vroegere station
van de Kon.Ned. Locaal Spoorweg Mij. te Dieren? Het heeft
gestaan aan de (Noorder) Parallelweg 2, waar na W.O. II een
nieuwe dienstwoning is gebouwd en waar nu de halte is van
de Veluwse Stoomtrein Mij. Van 1887 tot 1889 heeft het als
station dienst gedaan, daarna mochten de lokaaltreinen aan
het perron van het huidige (v.m. Staats spoor) station stop-
pen. Het is precies hetzelfde gebouw als het bestaande sta-
tion Beekbergen.

Wie hebben in het station en latere dienstwoning gewoond?
Wie weet wie er in de negen wachterwoningen langs de

lokaallijn en op de stations hebben gewoond? Hoe was hun
dienstverband bij de K.N.L.S. resp. H.IJ.S.M. en de N.S.?
Er zijn slechts enkele namen bekend.

In de dienstregeling van 15 mei 1936 staat dat, in tegen-
stelling tot de stoomtreinen, eenmaal per dag een motortrein
van Zwolle naar Dieren v.v. rijdt. Zwolle v. 10.19 u, Dieren-
Doesburg a. 12.27 u, v. 13.30 u, Zwolle a. 15.03 u. Wie weet
daar meer over? Het type motorrijtuig is bekend.

Alle kennis is welkom.
U kunt contact opnemen met het secretariaat van "De Marke":

R.W.P. de Vries
H.A. Grizellstraat 21
6961 DN Eerbeek
tel.: 0313-651033

Rijksarchief Arnhem

Het Rijksarchief in Gelderland (Markt 1, 6811 CG
Arnhem) heeft zijn nieuwe studiezaal voor het publiek ge-
opend. De openingstijden zijn: dinsdag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus is het
Rijksarchief op zaterdag gesloten. Meer informatie:
Elio Pelzers (Public Relations), tel.: 026- 4420148.

Enquête van de Kring

Het enquêteformulier, dat aan de leden van onze Kring is
gestuurd, is enthousiast ontvangen. We hebben al een groot
aantal exemplaren teruggekregen. Daaruit blijkt dat velen
goede ideeën hebben voor lezingen en excursies. Ook zijn
mensen bereid ons te helpen bij activiteiten. U kunt de
enquête nog opsturen tot 31 maart a.s. Daarna zullen we een
en ander uitwerken. We houden u op de hoogte!

Algemene Ledenvergadering 2001

Voor Uw agenda: Woensdag 21 maart a.s. is de Alge-
mene Ledenvergadering in Ons Huis, Mr. B. van Leeuwen-
plein 7, Rheden. Aanvang: 19.30 uur.
Voorafgaand aan de ledenvergadering zal Drs. C. Schilt uit
Rozendaal, lid van onze Kring, een lezing houden, getiteld:

"Een militaire geschiedenis van het water
in en rond de IJssel"

Zomerexcursie 2001

De zomerexcursie zal dit jaar zijn op vrijdag 31 augustus
De bestemming wordt de volgende keer bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Helga van Dijk-Abbink
secretaris



Eerste Dierensche Auto-Garage.
Middelhovenstraat nabij het Station. Telefoon 133.

Verhuur van Luxe Auto's.
Eerste klas Reparatie-Inrichting.

BANDEN. OLIE. BENZINE.

Geldersche Stoomtram.
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Maak vanuit Arnhem - Velp - Rheden - De Steeg - Ellecom - Dieren enz.

uitstapjes per Geldersche Tram
naar HOOG-KEPPEL (Kasteel UIenpas);

LAAG-KEPPEL (Kasteel Keppel- Kasteel Enghuizen- Hummelo):
DOETINCHEM (Montferland - de Kruisberg);

" TER BORG (Kasteel Wlsch - Kasteel Schuylenburg.

Dienstregelingen .en Tarieven GRATIS aan alle Tramstaüons.

Koloniale waren,
Comestibles.

JOH. HANSKAMP,
TELEF. 123 - ZUTPH.STR.WEG 85.87.
DIEREN. Botcrdepöt "EEFDE" ......e=o.~~.

L. ENKLAAR.
BOUWKUNDIGE en AANNEMER.
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I W. BOSMAN - Dieren, I Coilfeur - Postiseur. i
e HOOGE..'lTRAAT 16, TELEFOON i7. I Sal D H I5E..il!'1 ad", '" de b,k",d. on voor ames en eeren. 5i "Echte Dierensehe Moppen". : iMARKTPLEIN 10 - DIEREN, i
•• ••••••••••• •• •••• •••• ••• ••••••••••••••••••••• 1 1•••••••••••••••••••••• _ •••••••• __ •••••••••• 1
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..
IFirma L. H. ARENTSENi RIJWIELEN EN

iMARK~P~~~RDEELE~IEREN.

1JU1U1'

; J. VAN BINSBERGEN,ij TRA.\ISTRAAT 1 - DIEREN - TELEF, 32,

_ ~. KOJooj-r:~:::::nn. 8omtlwtrk.

iSpecialiteit in Koffieen Thee.

j P."A. DE BOss'öN'l r-R.··jï~R·ÖNjMlÎS..l
=. KERKSTRAA T 43 - DIEREN. i ; DIEREN. •

TELEFOON t tr. • : HANDB't fN i\U:.e SOOlH6N Ii KOFFIE- EN TIlEEHANDEL. a! BRANDSTOFFEN en AARDAPPELEN, :• :.E Pakhuis: KBRKSTRl\ATI3. 1
I: Koloniale waren en Comestibles. .'• .: Adres: ZUTPHIlNSCllEWEG 3.'*--_.._-_--. "'.::- _ _ _ __..~

SIGARENMAGAZIJN 'I' r:=
"CASA GRANDE". I Restau-

J. GR~;;~~UIS,I1 .;.
HOOGESTRAAT '" DIE REN. ~ [Blecrr. BROOD-, KOEK- en BANKLTBAKKERlf

~ i IIDIEREN, Tel 66. S. M. VEENENDAAL.
:.:: ~.: :~.;=~=~.!

Lunch-
room

Vleeschhouwerij Spe kslag e rij
lll1tl!IWIUmnlil!UUtlllll!!!IJlItllJIWIIlNlflttHlliUlünmm;mUnlll HlUlhlIIIl!IIIllUrtWIIHIIIHlIDIWili!lll!illilill!!!UII1!III1U1lUlIHUIII!

van H. HANSKAMP
HOOGESTRAAT No. 32-3"i, DIEREN. Telephoon No. 52.

Uitsluitend 1e kwaliteit
RUND-, KALFS- EN VARKENSVLEESCH.

(Moderne Koelinrichting) .

Wenscht U een electrische
licht- of krachtinstallatie?

Grocee sorteecinq

Souvenirs en Ansichten,

J. C. van der Sloot
Boek- en Muziekhandel.

Wend U zich dan om
prijsopgave tot het

Prinsenstraat 8 Dieren.

Electro-teehn. Bureau ~Gelria"

Tel. 12/' S;:!k~:~:6S_ Dieren,i
.: ..==========:.

van Dieren en Omstreken.
Wandelkaarten en Reislectuur .



~

~ Dieren.
"Hotel de Kroon" ~

• Telefoon 61. rf}fr
Advertentie uit het jaar 1923


