


Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is
opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten doel
gesteld:
de bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeente Rheden en
Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel te
bereiken door het houden van lezingen en ten-
toonstellingen, het bewaren van historische
voorwerpen en door het bevorderen van plaat-
selijk onderzoek op historisch gebied alsmede
door steun van en samenwerken met instel-
lingen, stichtingen of verenigingen die een
soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in
het gemeentearchief van Rheden en omvat
een grote verzameling boeken, dia's, foto's
en andere voorwerpen. In overleg zijn deze
archiefstukken ter inzage voor de leden.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehou-
den door een deskundige, die een interessant
onderwerp belicht In de zomer en winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd.

Het eigen periodiek verschijnt per kwartaal,
waarin onderwerpen behandeld worden die
een raakvlak hebben met zowel de locale als
de regionale geschiedenis.

De Kring is aangesloten bij het Gelders
Oudheidkundig Contact (GOC).
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Hoe goed herinner ik mij het ontwaken, uit rozige
droomen, tot een dag even schoon, zorgeloos en fan-
tastisch, als de droomen zelf. Het was nog donker in de
slaapkamer, maar op het neergelaten gordijn stonden
twee teergerande lichtplekken, waar de hartvormige
openingen in de gesloten blinden waren en als de meid
ze had open gezet, kon ik vanuit mijn kleine bed de
boomen zien en in den jongen zonneschijn aan den
overkant van den weg een landelijk kroegje, waar de
bokkenvilder (een gevreesd personagie, dat nooit ge-
zien werd zonder een zak met een mistroostig blatend
geitje er in) op dat vroege uur misschien reeds een
hartversterking kocht.

SCHRIJVER FRITS HOPMAN

EN GELDERLAND
Frank van Heusden

In het jaar 1876 verhuisde het Amsterdamse echtpaar
Wijdoogen-Maars van zijn woning aan de Leliegracht naar Ellecom,
waar het een pand betrok, dat leek op een saksische boerderij met dwars-
huis. Dit dorp was destijds door de aanleg van de spoorlijn Arnhem -
Zutphen gemakkelijk bereikbaar geworden voor mensen uit het wes-
ten. Hun dochter en haar echtgenoot 1. Hopman gingen in het huis met
winkel aan de Leliegracht wonen, waar het familiebedrijf in behangsel-
papieren gevestigd was. Een jaar later werd hun eerste kind, Frederik
Jan met als roepnaam Frits, op 4 juli geboren. In 1879 en 1881 kwamen
er nog twee zusjes bij. Voor Frits werd het huis van opa en oma in
Ellecom een soort paradijs. In een kort verhaal 'Praeterita' schreef hij in
het tweede decennium van de twintigste eeuw:

en

Aan het ontbijt waren altijd krentebollen en punt-
broodjes - een ongehoorde weelde - en de boter en
zoetemelkse kaas hadden destijds 'n aroom, die ze heb-
ben verloren. Maar het was griezelig te bedenken, dat
ze geborgen werden in de huishoudkast, waar toch
maar iederen schoonmaak Dinsdag een groote zwarte
roofspin werd gevangen ..... Na het ontbijt gingen wij
de tuin in en daar was het al ruimte, licht en vrijheid.

Voor een jongen wiens huis aan een dwarsgracht zelfs
geen binnenplaats had, was dit alles een Hof van Eden.



et is voor Frits, die een heel apart soort jongetje was, ook
nog als jonge volwassene heel moeilijk geweest de prioriteit
van de werkelijkheid boven de droom te aanvaarden. De defi-
nitieve omslag in zijn leven kwam pas in 1914, toen hij al 37
was! Maar vanaf dat jaar heeft hij een bijzondere carrière weten
op te bouwen, als schrijver, leraar Engels, redacteur letteren
van de NRC en voorzitter van de Maatschappij der Nederland-
sche Letterkunde. Vooral de laatste twee functies kunnen we
beschouwen als 'unica' van het Nederlandse culturele leven in
de jaren twintig en dertig. Helaas stierf hij al in zijn vier en
vijftigste levensjaar in 1932 in Leiden aan leukemie.

Waarom dit artikel in
Ambt & Heerlijkheid

Er zijn drie redenen.
De eerste reden: Hopman heeft een groot aantal korte verhalen
geschreven tussen 1905 en omstreeks 1918. Enkele hebben
onze dorpen en bossen als plaats van handeling en andere de
streek rondom Winterswijk. Bovendien is zijn roman 'De Proef-
tijd' voor een deel hier gesitueerd, én hij heeft tussen 1902 en
1908 in Velp en Rheden gewoond.

De tweede reden: Hopman was vanaf 1918 tot 1927 leraar En-
gels aan de HBS in Leiden, waar hij door zijn leerlingen
geadoreerd werd. Een van hen was mijn vader, en daardoor ben
ik van kindsbeen met de naam Hopman vertrouwd.

De derde reden: In 1983 schreef
Boudewijn Büch in de NRC een
artikel over Hopman dat zowel
kritisch als waarderend was en
dus bij mij vragen opriep. De
neerslag daarvan leest u nu.

Leliegracht Amsterdam
Geboorteplaats van
Frits Hopman

I e binding van Hopman aan de Veluwezoom is niet alleen
iets van zijn jeugd geweest, maar heeft bestaan zolang als hij
leefde. In 1927, het jaar waarin hij tot redacteur bij de NRC
werd benoemd, zei hij in een interview: "Ik had het liefst op
een dorp in Gelderland gewoond, waar ik de geur van de hei
kan ruiken en het plechtige ruisen van mijn geliefde beuken-
bossen kan horen. En ik ga zitten op een krantenbureau in
Rotterdam!" Van wat voor aard was deze band bij Hopman, die
zichzelf ook weer in dat interview zag als een eenzelvig en
contemplatief mens? Hoe sublimeerde hij zijn creatieve aan-
driften tot literaire productie?

In het Levensbericht dat na het overlijden van Hopman in het
Jaarboek van de Maatschappij van Letterkunde verscheen,
schreef zijn oude vriend AJ. van Pesch dat Frits opgroeide als
een ontzien zoontje, beschut tegen echte maar vooral tegen
denkbeeldige gevaren. Op zijn vijftiende had hij al iets
bezadigds, maar hij imponeerde ook op een rustige manier. De
vreugde die hij ervoer in Ellecom en de bossen, bleef essen-
tieel, maar een bijverschijnsel van het verblijven in het dorp
was dat hij daar geobsedeerd kon raken door de sterrenhemel.



De Binnenweg in Ellecom omstreeks
1900 volgens een ansichtkaart uit
die tijd. Rechts het pand, in de huidige
staat, waarin het echtpaar Wijdoogen-
Maars zich in 1876 in Ellecom vestigde.

Hij werd de bezitter van een sterrenkijker en leerde nauwkeurig
observeren, zoals maankraters, die hij heel precies natekende.
De schoonheid en de grootsheid van de kosmos kwamen later
dan ook geregeld in zijn verhalen voor, terwijl de nietigheid
van de mens en de aarde daarnaast ook een wezenlijk element
werd. Zo schreef hij in 'De Proeftijd', een roman in dagboek-
vorm, op 15 maart:

Het werd mij te benauwd binnen. Ik schoof het raam
hoog op en ging in de vensterbank zitten ..... de
omtrekken der bomen waren tegen de sterrenhemel nog
te onderkennen. Jupiter glansde in zacht uitwasemend
licht en naast de heldere Orionsterren fonkelde Sirius
vochtig trillend, als de zon weerkaatst in den wind-
bewogen dauwdrop. Ik zag op in den peilloczen hemel,
en terwijl ik zoo staarde was het of de laatst gebleven
beperking van mij viel, en voorgoed verdween met het
leed, den strijd, het zwoegen der wereld ..... en de
bevrijde ziel in diepste, glimlachende vrede uitging en
opsteeg, zweefde in den wijden, klaren nacht en het
Onuitsprekelijke raakte.

In een taalgebruik dat heel ver van dat der huidige schrijvers af-
staat, beschreef Frits hier heel precies een 'kosmische ervaring'.

an 1891 tot 1896 bezocht hij de HBS op de Keizersgracht,
die om zo te zeggen voor hem net om de hoek lag. Deze school
had een uitstekend niveau. Juist voor jongens die niet uit een
'gymnasium-milieu' kwamen, maar uit de middenstand, bood
dit schooltype de kans zich voor te bereiden op een academi-
sche studie. Bekende dichters als Jacques Perk, Willem Kloos
en Albert Verwey zijn er in hun tienerjaren leerling geweest.

Dank zij een zeer goede le-
raar Engels zoog Frits de li-
teratuur van dat land op,
net als de Nederlandse ove-
rigens. Maar hij kon niet de
discipline opbrengen zich
voldoende in te spannen
voor vakken die hem min-
der interesseerden. Dan te-
kende hij liever! Het resul-
taat was triest: het HBS-di-
ploma heeft hij nooit ge-
haald. Zijn ouders stuurden
hem tenslotte, toen hij 19
was, naar Engeland, waar
hij studeerde van juli 1896
tot kerstmis 1897. Daarna

Gebouw van de eerste H.B.5. te
Amsterdam aan de Keizerstraat
bij de Westermarkt

volgde hij in Nederland
privé-lessen Engels, en in augustus 1899 behaalde hij de Acte
Engels A. Toen volgde een studie voor de volledige bevoegd-
heid Engels, de Acte-B, in Groningen. Wijzer was hij niet ge-
worden, want de problemen die hij op de HBS had ondervon-
den, herhaalden zich exact! In het begin van 'De Proeftijd' uit
de hoofdpersoon in Groningen zeer expliciet zijn walging, niet
alleen over zijn srudie, maar ook over het bestaan als zodanig:
"God, wat een leven is dit! Wat klein en onwaardig. Er is geen
breedheid in of avontuur, niets dat heroïsch of romantisch is."
Dan zoekt hij zijn heil in een tuinmanswoning van een buiten-
plaats bij De Steeg, waar hij een tijdje later de hierboven be-
schreven kosmische ervaring beleeft.



oen allerlei familiekwesties te hinderlijk werden, verliet
Frits Groningen. Hij had een baan als aankomend journalist
gevonden bij de Arnhemse Courant en begon zijn werk in maart
1902. In de herfst van dat jaar trouwde hij. Maar hetjournalis-
tieke werk paste niet bij hem; hij schreef langzaam en 'pre-
cieus' en dat kan niet in dat vak. Dus: in november 1902 nam
hij ontslag. In één van zijn korte verhalen 'Tien Vogels in de
Lucht' figureert hij als een
jonge verslaggever, die ge-
weldig zijn best doet op een
artikel over de aankomst in
Nederland van de koning
van Engeland op doorreis
van Berlijn naar Hoek van
Holland en een vermeende
poging tot sabotage aan de
spoorrails op het Neder-
landse traject, maar waarvan
natuurlijk niets in de krant
mag komen! Bovendien
krijgt hij een stevige repri-
mande van zijn chef.

En zoo was mijn werk verloren, maar ikzelf toch weer
wat wijzer geworden; en u zult inzien dat dit in de we-
reld het groote alternatief is: werk en zelf; Milton of
Goethe.

De stijl van dit fragment, dat tussen 1905 en 1913 geschreven
is, verschilt volledig van het hierboven geciteerde gedeelte

over de avondhemel. Geen
aesthetiserend impressionis-
tisch taalgebruik, maar een
realistisch-ironisch en directe
manier om een uitbrander ge-
stalte te geven. Dat hij hier
ook het nodige 'van zich af
schreef' , is meer dan duidelijk,
net zoals de zinsnede over het
grote probleem in een
kunstenaarsleven. Miltons re-
latie tot de maatschappij was
moeizaam, maar Goethe werd
door Hopman zeer bewonderd
omdat die het leven nooit uit
de weg ging, maar het volko-
men beheerste, zoals hij het in
het interview uit 1927 ver-

De Beekstraat inVelp omstreeks 1900 volgens een ansichtkaart uit die tijd
"En nou nog wat
anders (ik schrok en
luisterde) het raads-
verslag zat weer vol drukfouten. In de eerste pagina
heb ik er zeven geteld. Zeven!" - Hij wachtte om den
indruk na te gaan. - "Ik kan u niet genoeg op het hart
drukken om nauwkeurig te corrigeeren, want heusch
zoo gaat het niet; ik moet tot mijn spijt zeggen: zoo
gaat het niet. En daar krijg ik me een briefje van het
raadslid Mr. Srrulders, dat u zijn woorden geheel uit
hun verband heeft gerukt en dat-ie bedankt voor zijn
abonnement. Ik wist niet wat ik las! Ik wil niemand het
vel over de ooren halen" (hij wreef zich droevig-ver-
stoord over zijn knie) "maar als dat niet gauw anders
wordt ..... "

woordde. Het is wrang, nu en
dus achteraf te weten dat de grote crisis in zijn leven kort na
'Tien Vogels in de lucht' tot uitbarsting zou komen.

Het ontslag bij de krant was mede geïnspireerd door de moeder
van Frits. Hij vertelde zelf in 1927 dat zij tegen hem had ge-
zegd: "Laat de krant lopen en ga rustig studeren wat je wilt."
Ondertussen was zijn vader gestorven en Frits' moeder zette het
bedrijf zeer succesvol voort. Zij was een uitstekende zaken-
vrouw; zij moet heel veel in de artistieke mogelijkheden van
haar zoon hebben gezien en misschien heeft ze een sterke bin-
ding met hem gehad, die ze door hem zo'n leven te gunnen, in
feite als sturende ouder kon blijven beleven.



=t:HUIS IN DEN ENK

• P 1 december 1902 kon Frits eindelijk echt aan de
Veluwezoom gaan wonen en wel in een klein huisje
dicht bij de Oude Jan in Velp, gelegen aan de Beek-
straat nr 2. Het is al lang geleden afgebroken. "Ik zat
toen in Velp in een heel klein huisje achteraf," zei hij in
1927, "waar ik heel rustig leefde en alles kon lezen wat
ik wou. En toen ben ik ook gaan schilderen, landschap
voornamelijk. Ik maakte verre wandelingen, over de
hei, overdag en 's nachts. Daar heb ik de natuur lief-
gekregen, zodat ze de voornaamste plaats in mijn leven
is gaan innemen."
Lang duurde de Velpse periode niet; Frits' moeder liet
een Amsterdams architect, H.H. Baanders, een groot bui-
tenhuis bouwen aan de Zutphense Straatweg in Rheden
tegenover de Valkenberg, 'THUISINDENENK.Frits kon er
met vrouwen zoontje gaan wonen en studeren voor de
B-acte. Het huis staat er nog steeds zonder dat er aan het
exterieur nagenoeg iets veranderd is. Het lag beeld-
schoon, niet alleen vanwege het uitzicht op het land-
huis aan de voorkant, maar aan de achterzijde kon men
de IJssel en het land op de andere oever zien. In het
verhaal 'Kentering' beschreef Hopman hoe hij in het
begin van een zomernacht niet kon slapen en uit het
slaapkamerraam ging kijken "om uit te zien over de
wijde vlakte, die zich strekt tot waar de stationslichten
van Zevenaar tintelen aan de kim. Rechts lag het kerkje
van Rheden omringd van huisjes en schuren te midden
der afwisselende vakken van rog en bloeiende aardap-
pelen en links zwierde een oranje maan op achter een
haag van hooge populieren." Uiteraard bestonden de
Meteoor en Thomassen toen nog niet! Het gezin hield
Frits bezig, hij ontving gasten in het ruime huis en hij
studeerde. Pas in december 1907 slaagde hij voor de B-
acte, na twee eerdere mislukkingen. Kort daarna liep
zijn eerste huwelijk op de klippen. Hopman verhuisde
als vrijgezel naar Winterswijk, waar hij zijn eerste
leraarsfunctie ging bekleden. Zijn moeder verkocht
't Huis in den Enk in 1909.

'T HUIS IN DEN ENK, Zutphense Straatweg De Steeg

Toch is de Rhedense periode in het leven ook belangrijk omdat in die
jaren de eerste korte verhalen ontstonden, ofwel de 'novellistische schet-
sen', zoals hij ze noemde. Vanaf 1905 werden ze gepubliceerd in het
tijdschrift De Kroniek van P.L. 'àk, Elseviers Maandschrift, de NRC en
andere kranten. Met deze schetsen, in het land dat hij zozeer bewon-
derde vanwege zijn literatuur en karakter, short stories genoemd, was
Hopman eigenlijk de eerste in Nederland die dit Engelse genre beoe-
fende. Een short story kenmerkt zich door een snelle stijging naar het
kritieke moment en eindigt vaak met een abrupte ontknoping.
'De Vertelling' en 'Het Verhaal' zijn
rustiger, soms gemoedelijker van aard
en als genre veel ouder. Hopman zelf
zag in 1927 zijn schetsen als kleine
zaken die men aan de rand van de le-
vensweg vindt en meeneemt. Ze wa-
ren naar zijn idee niet goed genoeg en
bevatten niet wat hij eigenlijk be-
doelde, vond hij.Zijn twee romans 'De
Proeftijd' uit 1916 en 'Van de liefde,
die vrij wou Zijn', hebben dat laatste
evenmin kunnen waarmaken.



Hopman was echter niet alleen een schrijver, maar ook een mi-
nutieus schilder en tekenaar. Hij kon het bij het schrijven van
een verhaal niet laten het landschap waarin hij de handeling
situeerde, als het ware uit te tekenen, naar ons idee veel te
uitgebreid. Toch hebben deze passages een bepaalde waarde
omdat Frits begiftigd was met een voortreffelijk schildersoog
en uitnemend onder woorden wist te brengen wat hij had ge-
zien.

De liefde voor de uiterlijke schoonheid der dingen stond bij
hem centraal. Dat was dus het Veluwse landschap, maar het kon
evengoed het modelé van een vrouwenhals, een zonnevlek of
een maankrater betreffen. Schilders die werkten zoals hij dat
voor zichzelf wenste, waren bijvoorbeeld Dijsselhof met zijn
vissen en Goedvriend (van De Engel uit De Steeg) met zijn
paddestoelen.

Die zijn volkomen van deze wereld en mooi, maar om-
spoeld door een waas van geheimenis, dat eigenlijk in
en om al het zichtbare is, wanneer wij goed zien ", zei
hij in zijn interview, en direct daarna. "De waarnemer
in de mens is als een microscoop. Wanneer wij de stel-
schroef een beetje verder draaien, komt telkens weer
een diepere wereld te zien. Als wij clairvoyant zijn in-
gesteld zien wij de gehele wereld - ja het wereldruim
als een vervaarlijk en schoon mysterie.

Juist het mystieke en oc-
culte komen continu voor
in Hopmans werk en dat
niet alleen, maar ook in
zijn leven had het een fun-
damentele betekenis.

Oorspronkelijke tekst op de ansichtkaart:
De Steeg, Llselzichi bij het Rhedense Veer

opman heeft zijn verhalen in twee bundels gepubliceerd:
'In het Voorbijgaan' van 1913 en 'Nachtwaken' van 1920. In
de eerste verzameling spelen vijf van de achttien in Gelder-
land, in de tweede nog maar drie van eenzelfde aantal. De
andere spelen in Engeland, Rusland, Brazilië en Zeeuws-
Vlaanderen. Hij is enkele jaren leraar in Terneuzen geweest,
van 1914 tot 1916. Occulte zaken, fantastische situaties en
een teveel aan introspectie zijn kenmerkend. Toch is een aan-
tal zeer boeiend door hun short-story-structuur en door ruim
voorhanden humor en ironie.

Van betekenis is ook dat veel schetsen geschreven zijn in een
tijd waarin Hopman grote onvrede had met zijn bestaan. Het
feit dat hij zich ontpopte als een uitstekend leraar en een nieuw
huwelijk, konden die niet wegnemen. Na Winterswijk volgde
de HBS in Arnhem. Net als later in Leiden, maakte hij ook daar
al een bijzondere indruk op zijn leerlingen. Een van hen, de
latere schrijver Bernhard Verhoeven, beschreef Hopman na
diens overlijden in 1932 in een dagblad als "een merkwaardig
leraar, een dien men niet vergeet en die een diepen, bijna
mysterieusen indruk op zijn leerlingen maakte. Duidelijk her-
inner ik mij nog zijn eerste binnenkomen in het klaslokaal, het
beslissend oogenblik der eerste kennismaking als de twee par-
tijen tot de tanden gewapend tegenover elkaar staan en alles
gespannen is op de beslissing: zal de nieuwe heerser of prooi
zijn? Frits Hopman was een heerser en de andere mogelijkheid
kwam niet eens in aanmerking" en verder; "Clean-shaven, dat
was het hoofdkenmerk van zijn signalement, lichamelijk en
geestelijk; onberispelijk gladgeschoren, ieder haartje van zijn
schedel volkomen verantwoord, altijd jaquet, every inch a gent-
leman. Hij was een figuur van ingetogen deftigheid, van een
als een zeer edele en zeer Engelse deugd gekoesterde correct-
heid en een onverstoorbare evenwichtigheid. Hij pontificeerde
als het ware zijn lessen."

Hopman was toen tussen de 30 en 35 en eindelijk zover dat
hij zelfstandig in het leven kon staan. Hij was nu weliswaar in
staat zijn gevoelens van minderwaardigheid van zich af te



schudden, maar jammer genoeg bleef een aantal andere belet-
ten dat hij zich in het leven kon bewegen als zijn ideaal Goethe.
Hij zei eens tegen een vriend, zo vermeldt Van Pesch, "jij komt
uit een milieu dat men hoogacht en waardeert, zodat alles wat
je doet of niet doet vergoelijkt of gewaardeerd wordt, maar ik
kom uit een winkel en dat blijft een leven lang aan je hangen."

De 'perfect gentleman', zoals hij in de ogen van zijn leerlingen
excelleerde, was in die van hemzelf nog steeds een burger-
jongen. Ondanks de disharmonie die in hem school, konden er
omstreeks 1910 verrukkelijke scènes uit Hopmans pen vloeien;
het duister gewoel der gevoelens was toen kennelijk ook wel
eens latent. Een voorbeeld uit het verhaal 'De Overtreding' , dat
in en om Winterswijk speelt. De hoofdpersoon eet daar in een
hotel, aan de table d'h6tel met drie stamgasten en een dubbele
rij handelsreizigers.

Wij ontmoetten elkaar eiken middag in het hotel en
op de onvermijdelijke ontvangdagen der notabelen,
en 's avonds weer op de sociëteit. Zondags gingen
wij samen fietsen of biljarten of domino spelen, want
andere jonge mannen woonden er niet in het grens-
plaatsje ..... de groote aantrekkelijkheid was hun
volslagen gemis aan kunstzin.

Dan:

Toen de dessertbordjes waren weggeruimd, stak ik een
sigaar op en liep de straat in, met liefde in mijn hart
jegens alle schepselen, handelsreizigers inbegrepen.
De ikfiguur gaat wandelen in de zomeravond en komt
bij een beek achter het stadje. Daar ziet hij ineens een
jonge man met blote kuiten en opgerolde broekspijpen
in het water druk met iets bezig. "Ik ben niet zozeer een
gek, als wel een geoloog," zei hij, in antwoord op mijn
gezichtsuitdrukking. Ik was wat met mijn figuur verle-
gen. "Ik wil niet ontkennen," zei ik "dat ik dacht aan
dementia praecox. " Hij zei "Het is limopsis aurita"

en hield een paar vingers vol slijmige, blauwe modder,
waarin een klein, wit schelpje kleefde. Een vloedgolf
van de reinste, wonderbaarste vreugde zwalpte uit over
mijn keurig verzorgde zieletuinen en ik achtte er niet
op. 0, dat geluk van plotseling nieuwe gebieden der
natuur geopend te zien!"
Natuurlijk staat de hoofdfiguur
onmiddellijk ook in de beek.

aar de disharmonie werd in de Arnhemse jaren zo sterk, dat
Hopman haar niet meer in de hand kon houden. De drang om
toch echt schilder te worden werd steeds krachtiger en boven-
dien meende hij dat nier- en hartziekten hem bedreigden. Hij
zocht genezing bij een mysticus in Noord Frankrijk en sloot
zich ook aan bij de Christian Science, een beweging die ervan
overtuigd is dat zonde, ziekte en dood overwonnen kunnen
worden door de kennis van de waarheid omtrent God, de mens
en het heelal. Het feit dat in 1913 zijn eerste verhalenbundel
'In het Voorbijgaan' gepubliceerd werd, gaf hem kennelijk niet
genoeg geestelijk soulaas; door zijn leraarschap verdween naar
zijn zeggen "het mousserende uit zijn geestelijk leven", zoals
Van Pesch schrijft.

Tenslotte kwam de grote poging om zich te bevrijden van de
belemmerende maatschappelijke banden en na advies van een
helderziende verdween het echtpaar in 1913 uit Arnhem en
vestigde zich in Londen met de bedoeling daar een bestaan als
kunstenaar op te bouwen. Dit werd een ramp en totaal ontred-
derd werden Frits en zijn vrouw in 1914 doorfarnilie in Gennep
opgenomen. In zijn roman 'De Proeftijd' laat hij zijn alter ego
het verhaal van die ontluisterende tijd door middel van een
dagboek vertellen. Overigens plaatst Hopman in dat boek die
periode direct na de maanden op het landgoed in De Steeg. De
reden waarom de hoofdpersoon daar een Londens avontuur
begint, is geldgebrek, maar het is ook een pogen aan een be-
minde jongedame te tonen dat hij geen zwakkeling is.



n Gennep heeft hij eindelijk het voor elke volwassene nood-
zakelijke compromis met de werkelijkheid kunnen sluiten. Hij
hervatte zijn bestaan als leraar Engels, eerst in Terneuzen, dan
in Apeldoorn en vanaf 1918 aan de HBS in Leiden. Het verblijf
in Zeeuws-Vlaanderen leverde hem de stof voor zijn vermoe-
delijk laatste verhaal 'De Verrassing van het fort' waarin een
manoeuvre van de marine fraai wordt beschreven en voor zijn
tweede roman 'Van de Liefde die vrij wou zijn' die we het beste
kunnen rangschikken onder tendens-literatuur. In Leiden kwam
hij niet meer tot het schrijven van short stories. Wel kwam Hop-
man, zoals hierboven vermeld is, tot eer en aanzien. Een otium
cum dignitate in Ellecom of Velp is hem echter niet gegeven.

Ansichtkaart van
De Middachter Allee - de Steeg

aar wij
bezitten in ieder ge-
val Gelderse verhalen
van Hopman, die ook
na een kleine eeuw
nog steeds een beeld
van de Veluwe zoom
en het gebied rondom
Winterswijk geven
dat duidelijk herken-
baar is en die tegelijk
nostalgische gevoe-
lens opwekken wan-
neer we lezen over
landschappen en ver-
gezichten die sinds-
dien wezenlijk veran-
derd zijn.

Zo zien we in 'Praeterita uit Nachtwaken' een liefdevolle evo-
catie van het leven in en om het huis van zijn grootouders in
Ellecom in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, waarbij
andere mensen uit het dorp ook figureren. De Middachter Allee
en de Gelderse stoomtram spelen een belangrijke rol in 'Het
Kind en de Wereld' en 'In het Voorbijgaan'. De tram moet in de
laan ineens stoppen, want er zit een kind op de rails te spelen.
De enige passagier, de schrijver, stapt uit en ziet onmiddellijk
tot welke Ellecomse familie het behoort.

De vondeling behoorde tot het geslacht Beumer, dat
was op het eerste gezicht duidelijk door de donkere
oogen, het zwarte kroeshaar en de bravour, die in al de
talrijke vertakkingen van den stam voorkomen, maar
alleen genealogen zouden kunnen zeggen of het een
spruit was van Beumer den tuinman, Beumer den tim-
merman, Beumer den daglooner, Beumer den baan-
wachter of Beumer den boer. De spruit zelf, inmiddels,
wist niets, of hield zich maar zoo - wat waarschijnlijker
is - doch keek zoo leep langs zijn ongesnoten neus en
grinnikte zoo goochem, dat ik begreep aan het kortste
eindje te trekken. Niet ver van de plaats waar in geluk-
kiger tijden de tol stond, ontmoetten wij de 'radelooze
moeder' uit het gemengde provinciale nieuws. Evertjan
bleek de jongste van negen, maar de vertooning bij zijn
behouden hervondst ging mij recht naar mijn hart.
De schrijver wandelt door het bos naar huis,
vol mystieke gedachten.

'Een Zomerrniddag' komt als hoofdstuk voor in 'De Proeftijd',
maar ook als apart verhaal in 'In het Voorbijgaan'. Het is een
explosie van levensvreugd van vier jonge mannen die bij Rheden
in de IJssel gaan zwemmen in het toen nog puur landelijke ge-
bied. Het besluit met een verrukkelijke scène waarin een van de
kerels met een sliert glibberig wier om zijn hoofd een melk-
meisje dat de rivier overroeit, gaat uitdagen, totdat hij moet te-.
rugdeinzen voor de roeispaan, waarmee ze hem verdrijft.



Een heel bijzonder verhaal is 'Pastorale'
uit 'In het Voorbijgaan'. Op een prach-
tige zondagmiddag wordt een wielrij-
der aangereden door een auto op de
Zutphense straatweg voor de Valkenberg
en is op slag dood. De schrijver zit in
zijn veranda en ziet alles gebeuren. (n.b.
't Huis in den Enk heeft ook een ve-
randa!) De accumulatie naar het nood-
lottig moment in het laatste kwartier
daarvóór is met meesterschap beschreven. Het geheel is als
het ware verhevigd tot een kosmisch gebeuren. Overigens
heeft een onderzoek in de Steegse Courant en andere plaat-
selijke bladen niets opgeleverd, al werden in de jaren tussen
1905 en 1908, de tijd dat Hopman in Rheden woonde gere-
geld berichten over verkeersongelukken met auto's opgeno-
men, die zich elders hadden afgespeeld. Hij is er kennelijk
door geïnspireerd geweest. Bovendien had hij in die tijd een
geval van verdrinking in de IJssel van vlakbij meegemaakt.
Aan de opzet van het verhaal is duidelijk dat hier een ex-
verslaggever aan het woord is.

dan haar uit te huwelijken aan een rare
sinjeur van buiten. Hij kan er niet te-
gen, wordt ernstig ziek en dan verschijnt
Zus in zijn kleine huurkamer om hem
te verplegen. Revolutie in Linteloo!
Voor alles is deze geschiedenis een fraai
beeld van 'la vie de province' in een
tijd dat die streek nog op zijn minst
meer dan een halve dagreis met de trein
van Amsterdam verwijderd lag.

In de 'novellistische schetsen' of 'vertelsels', om ze weer met
Hopmans eigen woorden aan te duiden, die in andere streken
en tijden spelen, vormen fantasie, ironie en hang naar het mys-
tieke ook steeds de kern, maar zij vallen buiten het bestek van
dit artikel, dat bedoeld is als een klein hommage aan een man
die zijn droom, een groot schrijver en schilder te worden, ei-
genlijk niet heeft kunnen verwerkelijken. Zijn karakter maakte
het onmogelijk voor hem zowel volledig kunstenaar te zijn als
een mens die midden in de wereld staat.

"Gesicht op den IJsel bij Steeg"
Tekst op de ansichtkaart van voor 1900
Met het melkmeisje uit 'Een Zomermiddag '?

Het Winterswijkse verhaal 'De Overtreding' is hierboven al
besproken. Totaal anders van sfeer is 'De Remplaçant' uit zijn
eerste bundel. Het is de geschiedenis van het hoofd der school
te Groenewold-in-de-wildernis, dit is waarschijnlijk Kotten ach-
ter Winterswijk, dat hij overigens de 'schuilnaam' Linteloo geeft.
Deze man is verliefd op een boerenmeisje met een longziekte,
en neemt op occulte wijze die kwaal over. Zij geneest en hij
gaat te gronde. Ook hier geeft het short-story-karakter een sterke
spanning.

Het laatste Achterhoekverhaal 'Het Exploot van Zus' vertelt
over een mijnbouwkundig ingenieur die tijdelijk in Linteloo
woont in verband met een proefboring met een grote boortoren
bij Kotten. Dit onderzoek heeft echt plaatsgevonden in 1908.
Hij wordt verliefd op de mooie dochter van een gegoede fami-
lie, Zus, met wie haar ouders heel andere plannen hebben

Bronnen
1. Bevolkingsregister Gemeentearchief Amsterdam

Gegevens over de families Hopman en Wijdoogen
2. Gemeentearchief Rheden

a. idem over de families Hopman en Wijdoogen
m.b.t. adressen en verblijf in de gemeente
b. gegevens over de bouwen verkoop van 't Huis in den Enk

3. G.H. 's Gravesande, 'Sprekende Schrijvers'
1935 ongewijzigde herdruk BZITOH 1979
Interview met F. Hopman

4. Handelingen Maatschappij Nederlandse Letterkunde 1931-1932
'Levensbericht van F.J. Hopman', door A.J. van Pesch, pagina 177-192

5. Bernard Verhoeven, 'In memoriam Hopman uit' 1932, krant onbekend
6. Boudewijn Buch, 'Excentriek, het mislukte leven van Frits Hopman'

NRC-Handelsblad 16-06-1983
7. Honderd jaar Gemeente HBS Leiden, 1864-1964

Artikel 'De oude man ' door Aleid de Kler

Boekomslagen
1. In het voorbijgaan, verschenen 1913, afmeting 15x21 cm
2. Nachtwaken, verschenen 1920, afmeting 16x21 cm
3. de Proeftijd, verschenen 1923, afmeting 125x185 cm



BESTUURSmededei ingen

Regionale dialectwoordenboeken
Het Gelders Oudheidkundig Contact is op zoek

naar informanten voor het samenstellen van twee nieuwe
regionale dialectwoordenboeken, een voor de Veluwe en
een voor het Gelders Rivierengebied. Dit project is een
samenwerkingsverband tussen de Katholieke Universiteit
Nijmegen, de IJsselacademie in Kampen, het Staring
Instituuut in Doetinchem en het genoemde G.O.C.
Mensen, die hierover informatie kunnen geven, worden
verzocht contact op te nemen met het Gelders Oudheid-
kundig Contact, Brord van Straalen, Postbus 4040,7200
BA Zutphen, Tel 0575-511826,
E-mail vanstraalengoc@wxs.nl

Verhuizing archief Rheden en Rozendaal
Per 1 juni j.1.is het Gelders Archief feitelijk van

start gegaan. Het Gelders Archief is een fusie van het
Rijksarchief in Gelderland en de gemeentearchieven van
Arnhem, Rheden en Rozendaal. Mogelijk zal het archief
van Renkum zich hier nog bij aansluiten.
Het nieuwe adres is: Markt 1,6811 CG Arnhem,
Tel 026-3521600, E-mail info@geldersarchief.nl
Website www.geldersarchief.nl
Ook het archief van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal zal worden ondergebracht in Arnhem.

Een aantal plannen van de nieuwe organisatie (Gelders
Archief) zijn:
- de ontwikkeling van een uitgebreide website met veel
faciliteiten voor klanten

- een digitale gids met gegevens over ruimtelijke objecten
per gemeente vanaf 1800

- cd-roms voor leerlingen van het VMBO
- het toegankelijk maken van belangrijke huis- en familie
archieven

- mede oprichten van een Gelders Historisch Platform en
een audiovisueel archief Gelderland

Agenda
Voor uw agenda:

- Vrijdag 30 augustus zal de zomerexcursie zijn met als
bestemming 's-Hertogenbosch, zie bijgaande uitnodiging.

- Woensdag 25 september zal Drs. R.P.G.A. Voskuil uit
Oosterbeek een lezing houden getiteld:

Geallieerde luchtfotospionage boven Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog

De lezing vindt plaats in de Parkstraat 3 Velp, zalen
complex Protestantse Kerkgemeenschap Velp.

- Dinsdag 5 november geeft de Hr. H.J.F. Blom uit Dieren
een lezing over:

het Hof te Dieren
Dit zal zijn in 'Ons Huis' te Rheden.
Aanvang van beide lezingen: 20.00 uur.

Werkgroep PR
Hieronder geeft de nieuwe werkgroep, die de

Public Relations gaat verzorgen, inzicht in haar doelstel-
lingen en activiteiten.

Met vriendelijke groet
Helga van Dijk-Abbink, secretaris

Werkgroep PR

Inleiding
Sinds maart 2002 is de werkgroep PR echt opera-

tioneel geworden. Omdat de Oudheidkundige Kring voor
het eerst in haar bijna 50-jarige geschiedenis een spe-
ciale werkgroep PR instelde, leek het verstandig eerst
wat zaken op een rij te zetten (doel, werkterrein, taken,
relatie bestuur en andere werkgroepen, enz.) alvorens
een concreet werkplan op te stellen. Dit alles gebeurde
in nauw overleg met het bestuur.

mailto:vanstraalengoc@wxs.nl
mailto:info@geldersarchief.nl
http://www.geldersarchief.nl


Om te onderstrepen dat PR in feite een zaak is van ons
allemaal, leek het de werkgroep goed in ons huisorgaan
iets te vertellen over haar werk en rol in de organisatie van
de Kring. Het doel van deze informatie is samen de orga-
nisatie levendig en slagvaardig te houden. Een loflijk stre-
ven, zeker nu we afstevenen op ons 1Ode lustrum in 2004.

Hieronder staan (beknopt) een paar zaken uit onze inven-
tarisatie en ons werkplan; wie meer hierover wil weten,
kan bij de leden van de werkgroep aankloppen.

Samenstelling Werkgroep
De werkgroep wordt gevormd door twee bestuurs-

leden, te weten Elise Olde Rikkert en Ans van Manen, en
de Kringleden Tineke Cretier, Hendrikje Renkema, Wies
Broekhoven, Finy Menger en Arend Bulder (voorzitter
werkgroep). Aan het einde van dit artikelt geven we van
enkele werkgroepleden de adressen zodat u weet waar u
met uw vragen, opmerkingen, tips, e.d. terecht kunt.

Begripsbepaling PR
P(ublic) R(elations) is een verzamelnaam voor alle

denkbare presentatie- en informatievormen in woord en
beeld, waarin dat wat een organisatie beoogt of te melden
heeft zo helder mogelijk voor het voetlicht wordt gebracht.
Dit geldt zowel voor de interne communicatie tussen de
leden van de Kring, als het aanspreken van de mensen
daarbuiten.

Uitgangspunten PR
Achter PR waar je enig effect van mag verwachten,

zit een presentatiefilosofie en -strategie. Dit heeft alles te
maken met het beeld dat je als Kring van jezelf naar bui-
ten wilt brengen: je imago. Dit is zeker van belang wan-
neer je als Kringbestuur constateert, dat het gezicht van
de organisatie best een facelift kan gebruiken. En ... dat
je bovendien graag meer leden zou willen hebben; het
een kan heel goed met het ander te maken hebben.

Doelgroepen
In je presentatie spreek je mensen aan; je richt je

tot een doelgroep die je van te voren hebt bepaald. Als je
besluit om een breder publiek qua leeftijdsopbouw te be-
naderen, dan zul je daar in je presentatie rekening mee
moeten houden. Dit heeft consequenties voor de te kie-

zen inhoud van en de vorm waarin je wat 'naar buiten' wilt
brengen.

Taak en werkterrein PR
De werkgroep PR heeft primair tot taak behulp-

zaam te zijn bij dat wat de Kring (bestuur, werkgroepen,
e.d.) 'naar buiten' wil brengen. Trefwoorden daarbij zijn:
meedenken, initiëren, plannen, begeleiden, coördineren,
uitvoeren. In feite omvat haar werkterrein alles wat de
Kring in het publicitaire vlak onderneemt: briefpapier, en-
veloppen, folders, affiches, info-flyers, stickers, leden-
mailing, huisorgaan Ambt & Heerlijkheid", persberichten,
losse publicaties, internetpagina, excursies, lezingen,
jaarvergadering, boekentafel, marktkraam, enz. De werk-
groep wil graag samenwerken met de geledingen waar
het de publiciteit betreft.
1) Dit wordt wat betreft inhoud en vorm door
de bestaande Redactiecommissie verzorgd.

Plaats werkgroep PR
De werkgroep is van mening dat PR niet uitsluitend

beperkt moet blijven tot een groep die daar speciaal mee
belast wordt. De werkgroep PR is zelf actief, maar kan
ook heel goed de ogen en oren van de leden gebruiken
die bijvoorbeeld activiteiten signaleren die een raakvlak
met de Kring hebben en waar we ons kunnen presenteren.

Het gezicht van de Oudheidkundige Kring
Bij dit alles is een consequent terugkerende en

duidelijk herkenbare huisstijl onmisbaar. Want dit bepaalt
ons gezicht waarmee we ons intern aan elkaar en aan 'de
buitenwacht' vertonen. We moeten het effect hiervan niet
onderschatten. Een mooi voorbeeld van zo'n nieuw ge-
zicht is ons onlangs vernieuwde huisorgaan Ambt & Heer-
lijkheid; daar kun je als organisatie mee voor de dag ko-
men. Dit is een goed begin van een attractief en eigen-
tijds Kring-imago. En deze lijn mag, wat de werkgroep
PR betreft, ook doorgetrokken worden naar andere
presentatievormen en publicaties.

Waar de werkgroep mee bezig was en is
Inmiddels is het voorstel van de werkgroep voor

een nieuw log02) van de Kring (zie briefhoofd) door het
bestuur overgenomen en verscheen er onlangs een
nieuwe algemene informatiefolder met antwoordstrook.



Om mensen te prikkelen zich als lid aan te melden, is op
het voorplat geplaatst het motto

de Oudheidkundige Kring brengt
de plaatselijke geschiedenis weer tot leven

Een uitnodigende ledenwerfcampagne vraagt nu eenmaal
om een meer directe, persoonlijke benadering; geen voet
tussen de deur, maar wel vriendelijk overredend.

Tegelijkertijd is er een flyer gemaakt waarin mensen op-
geroepen worden om lokaal-historisch materiaal dat bij-
voorbeeld bij overlijden of boedelscheidingen verloren
dreigt te gaan, over te dragen aan het archief van de
Kring. Dit papier is voorzien van het uitnodigende motto

wat is er leuker dan samen
de lokale geschiedenis te (her)schrijven

In deze flyer worden namen en adressen genoemd waar-
mee men contact kan opnemen.

Op dit moment inventariseert de werkgroep bruikbare
distributiepunten in de beide gemeentes waar permanent
informatiemateriaal van de Kring zou moeten liggen.

Behalve de eerder genoemde infofolder en flyer, gaat het
ook om extra exemplaren van Ambt & Heerlijkheid die ter
verkoop aangeboden worden. Maar er zijn nog meer za-
ken die onze aandacht hebben en waar we de komende
tijd aan willen werken. We hopen u daar op een ander
moment meer over kunnen te vertellen.

2)Het logo is ontworpen door Arend Bulder (voorzitter van
de werkgroep PR), van beroep grafisch vormgever. Hij
heeft, met goedkeuring van de beide gemeentes, de
wapens van Rheden en Rozendaal 'opgestrakt' en
gedigitaliseerd. Daarnaast heeft hij de grafische vormge-
ving en uitvoering van ander publiciteitsmateriaal al ter
hand genomen zoals info-folder, flyers, enz.

Werkgroepleden waarmee u contact kunt opnemen
Wies Broekhoven Apollaan 10,6891 EC Rozendaal

Tel 026-364 66 98
E-mail RAGBroekhoven@planet.nl

Tineke Cretier Evertsenlaan 18,6881 GC Velp
Tel 026-364 1452
E-mail tinekecretier@hetnet.nl

Hendrikje Renkema Köllinglaan 15,6952 HK Dieren
Tel 0313-414205

In nummer 135 is de tekst van ons nieuwe bestuurslid niet geheel
geplaatst. Hieronder de complete tekst. Bij het artikel over de Neo-
Renaissance is op pagina 15 een verkeerde foto geplaatst; alsnog
de foto van de villa van de directeursvilla 'Vale Ouwe Zate'.

Mag ik mij even voorstellen .....

Door middel van dit stukje wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Ans van
Manen en ik ben 64 jaar. Na 2 jaar in Velp te hebben gewoond, verhuisden wij in
1970 naar Dieren, waar ik dus nu al 32 jaar met veel plezier woon. Lang genoeg om
mij bijna als een autochtoon van de gemeente Rheden te voelen. En natuurlijk groeit
dan de belangstelling voor het heden en verleden van de directe omgeving en voor de
provincie Gelderland. Met veel interesse heb ik de lezingen van de Oudheidkundige
Kring bijgewoond en de publicaties in Ambt en Heerlijkheid gevolgd. Ik wil dan ook
graag helpen het werk van de Kring voort te zetten. Dat ik enige bestuurlijke ervaring
heb opgedaan bij sportverenigingen kan hierbij hopelijk van nut zijn.

Laag-Soeren, Prof Stokvis laan 1

mailto:RAGBroekhoven@planet.nl
mailto:tinekecretier@hetnet.nl


Introductie
bij de artikelenreeks 'Hofte Dieren'

Een jaar geleden, april 2001, was het 'Hof
te Dieren' toneel van een bijzondere acti-
viteit. Een groep mannen in witte pakken
waren in opdracht van de Stichting Twickel
druk bezig tussen de brokstukken van de
voormalige villa de bodem af te graven op
zoek naar resten uit het verleden. De be-
schermende kleding was nodig omdat de
grond waar de villa had gestaan veertig
maal meer lood bevatte dan de wettelijk
toegestane norm van 50 milligram per kilo.
Projectieleider van het vier man sterke team
was Arno Verhoeven van het Archeologisch
Diensten Centrum uit Bunschoten. In de
drie weken, die voor het bodemonderzoek
waren uitgetrokken, werden verschillende
interessante vondsten gedaan: stukken
vloertegel, potscherven, lakzegels, een ste-
nen kan, een puntige deurknop en botres-
ten van dieren. De uitgegraven muren en
vloeren van de villa en van het in 1795
afgebrande jachtslot van de Oranjes wer-
den in kaart gebracht en daarna vanwege
de loodvervuiling opnieuw onder het zand
bedolven.

De Stichting Twickel had het onderzoek
opgedragen in verband met de bouw van
een appartementencomplex op de plek waar
de villa had gestaan en waarvan de resten in
1965 waren opgeruimd. In de vijftiger ja-
ren was al het plan ontstaan het 'Hof te Die-
ren' in zijn vroegere staat terug te brengen.
Dat wil zeggen om de woonfunctie, die het
Hof in het verleden had, te herstellen en om
het park opnieuw in te richten volgens de
ideeën die in 1823 door tuinarchitect lD.
Zocher waren ontwikkeld. Maar om tot daad-
werkelijke uitvoering over te gaan was veel
overleg nodig, waarbij het fmanciële aspect
een niet onbelangrijke rol speelde.

Begin 1990 werd onder leiding van Ron
Blom, beheerder van het 'Hof te Dieren',
begonnen met de herinrichting van het
park: de toogbrug en de koningsmuur wer-
den gerestaureerd, de vijvers schoonge-
maakt, de cascade hersteld, de paden be-
gaanbaar gemaakt en de overwoekeringen
opgeruimd. Meer tijd was nodig voor de
uitwerking van de plannen voor de nieuw-
bouw. Over de vormgeving werd lang na-
gedacht. Gekozen werd voor een eigen-
tijdse constructie, Het zal wel altijd een
punt van discussie blijven of men op een
historische plek een modern bouwwerk
kan neerzetten. Voorbeelden waar dit is
gebeurd en nog gebeurt zijn legio. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat het nieuwe
gebouw niet al te zeer contrasteert met de
omgeving.

Voor tuinarchitect Zocher was de villa hét
centrale-punt. Van daaruit ontwierp hij het
park dat via gazons en doorkijken een naar
buiten gericht karakter kreeg. Door het
appartementencomplex op dezelfde plek
te bouwen als waar eens de villa stond
wordt de doelfunctie van het park hersteld,
wat aan de nieuwbouw een aparte dimen-
sie geeft.

Het doel van de Stichting Twickel en daar-
mee samenwerkende vereniging Vrienden
van Twickel is zich in te zetten voor het
behoud van "de natuur- en landschaps-
waarden, als mede de cultuurhistorische
waarden" van de landgoederen waarvan
de Stichting Twickel de eigenaresse is."
Het plan van aanpak van het 'Hof te Die-
ren' ligt in diezelfde lijn. Het recente be-
wijs daarvoor zijn de opgravingen van een
jaar geleden.

Om dat verleden dichterbij te brengen zal
ook in Ambt & Heerlijkheid bij gelegen-
heid van het herstel van het 'Hof te Die-
ren' aan zijn geschiedenis extra aandacht
worden besteed.

Over de tijd dat de Oranjes daar hun jacht-
slot hadden is al veel gepubliceerd; de
eeuwen daarvoor hebben het tot nu toe
met minder moeten doen. Wij weten dat
de Duitse Orde op het terrein een com-
manderij heeft gehad en dat de graven van
Berg - niet die van 's-Heerenberg, maar de
heren afkomstig uit het gebied oostelijk
van de Rijn tussen Düsseldorf en Keulen -
daarvóór de Hof in bezit hebben gehad.
Dat zij de hofstede tot hun domaniale goe-
deren konden rekenen hadden zij te dan-
ken aan een schenking van Frederik
Barbarossa, die de grond met bijbehorende
hoeven aan een van hen had geschonken,
namelijk graaf Engelbert, voor bewezen
diensten. De keizer op zijn beurt had het
terrein met de toenmalige bewoners (ho-
rigen) verkregen van het domkapittel in
Goslar (Midden-Duitsland), dat dáárvoor
het Dierense bezit in eigendom had.

Dit is wat wij over die eerste periode van
het 'HofteDieren' weten. Wat niet of nau-
welijks bekend is, is wie de mensen waren
die met die geschiedenis van doen had-
den, wat hun belangen waren en hoe hun
onderlinge verhoudingen zijn geweest. In
deze en de komende afleveringen willen
wij die beginperiode nader onderzoeken.
Dat zal onze bijdrage zijn aan de herrijze-
nis van het 'Hof te Dieren'.
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'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser
Deel 1

ENGELBERT VAN BERG

De eerste keer dat met zekerheid over het latere 'Hof te Dieren' wordt gesproken is in de
oorkonde van 1168, waarin Frederik Barbarossa bekend maakt dat hij graaf Engelbert
van Berg beleent met een goed in de buurschap Dieren. Met die belening wil de keizer
blijk geven van zijn waardering voor wat de graaf voor hem heeft gedaan. Waaruit
Engelberts optreden heeft bestaan, wordt niet vermeld. Maar dat zijn prestaties alge-
meen erkend werden blijkt uit de aanwezigheid van vele kerkelijke en wereldlijke
vorsten, die bij de proclamatie als getuigen optraden. Omdat wij in verband met ons
onderzoek naar de vroegste geschiedenis van het 'Hof te Dieren' willen weten hoe de
schenking tot stand kwam en wie daarbij betrokken waren volgt nu de vertaling van de
Latijnse tekst van de oorkonde die op de hofdag van 28 juni 1168 tijdens een plechtige
zitting aan graaf Engelbert van Berg werd uitgereikt.

Frederik
Barbarossa op
30-jarige leeftijd.
De buste schonk
hij in 1152, het
jaar van zijn
kroning tot koning
van het Duitse
Rijk, aan zijn
peter, graaf Duo
von Koppenberg



Würzburg, 28 juni 1168

In naam van de heilige en ondeelbare Drieëenheid.
Frederik; door de goddelijke goedgunstigheid keizer van het Duitse Rijk.

Vanwege de verheven luister van het keizerschap past het ons in het bijzonder dat wij, die ons verheugen in
de grote toewijding van onze trouwe onderdanen, hun vrijgevig de beloning doen toekomen die in overeen-
stemming is met hun goede daden. Dat is de reden waarom wij onze beminde Engelbert, doorluchte graaf van
Nuemberge, die door zijn roemrijke daden zo dikwijls onze persoon van dienst is geweest, welwillend een
bezit toekennen in de buurschap Dieren. Omdat wij dat bezit, dat afkomstig is van de kerk van Goslar, met
instemming van onze beminde Adelohus, proost van de broeders aldaar, en van markgraaf Albert, voogd van
dezelfde kerk, ter compensatie hebben geruild tegen goederen van gelijke waarde in Brunsdorp en Scolenis,
(daarom) hebben wij dat eerder genoemde bezit te Dieren, dat voorheen door de kerk van Goslar werd
gebruikt, met al zijn gebruikelijke rechten aan graaf Engelbert in leen gegeven.
Aangezien dit op onze hofdag te Würzburg in gezamenlijk overleg met onze vorsten en met hun algehele
instemming op feestelijke wijze is verleden hebben wij, opdat niemand het in zijn hoofd hale daar later
afbreuk aan te doen, opdracht gegeven dit document op te stellen en van ons zegel te voorzien.

Getuigen zijn: Christiaan van de aartsbisschoppelijke zetel te Mainz, Wichman aartsbisschop van Maagden-
burg, Hardwig aartsbisschop van Bremen, Hermann bisschop van Hildesheim, Gero bisschop van Halberstadt,
Udo bisschop van Zeitz; Herold bisschop van Würzburg, Eberhard bisschop van Bamberg, Werner bisschop
van Minden, Adelohus proost te Goslar, Otto proost te Maagdenburg, Richolf proost te Würzburg, Theoderik
proost te Meissen, Hendrik hertog van Saksen, Albert markgraaf en voogd van de kerk te Goslar, Ludvik
landgraaf, Otto markgraaf en zijn broers Theoderik markgraaf, Dedo en Heinrich graven, Albert en Theoderik
graven en zonen van markgraaf Albert, Poppo burggraaf van Würzburg, Otto paltsgraaf van Wittelsbach en
zijn broers Frederik en Otto, Gevehard graaf van Sülzbach; Gevehard graaf van Lückenburg, Heinrich graaf
van Thiede, Markward van Grömbach, Burkhard burggraafvan Maagdenburg, Bertold graaf van Schönburg,
Hartmann kamerheer, Bertold maarschalk, Walter drost en Konrad schenker.

Zegel van Heer Frederik, de meest onoverwinnelijke keizer van het Duitse Rijk.

Ik, Heinricb kanselier van het Heilige Paleis, vertegenwoordiger van Christiaan aartskanselier en aartsbis-
schop van de Mainzer Zetel sta ervoor in (dat dit document naar waarheid is opgesteld).

Gegeven te Würzburg, op 28 juni: verleden in het jaar 1168 van 's Heren Menswording,
op de eerste indicatie. Met zegenwens. Amen.2)



De persoon om wie het hier gaat is graaf Engelbert van Berg
(Neuemberge). Hij wordt beloond voor zijn opvallende presta-
ties in dienst van de keizer. Frederik Barbarossa wil publieke-
lijk laten weten hoezeer hij de inzet van zijn vazal waardeert.
Daarom die beloning in aanwezigheid van de elite van het
land; een elite waarvan hij, Engelbert van Berg, deel uitmaakt.
Daarmee wordt zijn persoon al enigszins getekend. De graaf
behoort tot de hoge adel en is een keizergetrouw iemand. Om
zijn profiel aan te scherpen hebben wij echter meer gegevens
nodig.

MEUS FILIUS MILITARET ENGILBERTUS

Over het leven van Engelbert van Berg is betrekkelijk
weinig bekend. Maar er is één mededeling die zijn persoon
direct raakt en hem treffend in zijn tijd plaatst. Het is een aante-
kening van Engelberts vader, Adolf II van Berg, in een charter
uit 1160. De oorkonde heeft betrekking op de schenking van
een hofstede met 20 morgen land plus een jaargeld aan de kerk
van St Pancratius in Neuenberg (Neuemberge). De weldoeners
zijn Werner van Berghausen en zijn vrouw Wendelmoed.
De oorkonde eindigt met de dagtekening en de vermelding
van de getuigen, maar tussen de datum en de namen van de
getuigen staat een opvallende zin, een persoonlijk statement
van graaf Adolf 11."Dit charter werd opgemaakt" laat hij weten
"tijdens de regering van de meest roemrijke keizer en heer
Frederik (Barbarossa), toen mijn zoon Engelbert in zijn dienst
deelnam aan de belegering van Milaan (in procinctu Mediolani)
onder (leiding van) de eerwaarde heer Reinald, elect van Keu-
len". De graaf wil de aanwezigen deelgenoot maken van zijn
gevoelens. Hij wil hun laten weten hoe trots hij op zijn zoon is
die in het leger van de keizer deelneemt aan de strijd in Noord-
Italië (meus filius militaret Engilbertus) en voor hem, de
imperator, zijn leven op het spel zet."

DE ONDERGANG VANEEN METROPOOL

De aanval op Milaan speelde zich af in twee fasen. Toen
Barbarossa in juni 1158 met een groot leger over de Alpen trok
waren de Noord-Italiaanse steden die zich tegen zijn gezag
verzetten, niet tot veel weerstand in staat. Brescia werd verne-
derd, Piacenza moest de muren slopen en Milaan werd gedwon-
gen de poorten te openen. De overgave vond plaats op 7 sep-
tember. In november werd op de rijksdag te Roncaglia noorde-
lijk van Piacenza aan de onderworpen steden een aantal eisen
voorgelegd waaraan zij moesten voldoen: alle mannen van 14
tot 70 jaar waren verplicht de eed van trouw aan de keizer af te
leggen; 300 man moest zich als gijzelaar beschikbaar stellen;
in Milaan moest een burcht worden gebouwd waar keizerlijke
vertegenwoordigers konden wonen en rechtspreken.
De rijksrechten op water- en landwegen, tol, vrijgeleide en munt-
slag, regalia genoemd, die wederrechtelijk waren toegeëigend
moesten worden teruggegeven. Er zou een boete moeten wor-
den betaald en wat het stadsbestuur betreft: de burgers moch-
ten als voorheen de consules kiezen, maar voor hun aanstelling
was keizerlijke goedkeuring nodig.

Het waren harde eisen. Geen wonder dat het verzet opnieuw
oplaaide. Milaan ging daarin voor en kreeg steun van Crema,
een vestingstadje noordwestelijk van Cremona. Maar verzet
betekende aantasting van het keizerlijke gezag en dat was on-
duldbaar. De reactie van Frederik Barbarossa was autoritair en
genadeloos.
Eerst werd Crema belegerd. Na een half jaar was de weerstand
gebroken. Januari 1160 volgde de overgave. De keizer kende
geen pardon; Crema werd met de grond gelijk gemaakt.
Hierna kwam Milaan aan de beurt. Begin 1161 werd de stad
hermetisch afgesloten; de bevoorradingswegen uit Brescia en
Piacenza werden geblokkeerd en de landerijen rond de stad
verwoest. Een jaar lang boden de Milanezen heldhaftig weer-
stand. Het vredes aanbod dat zij deden werd door de keizer van
de hand gewezen. Zijn eis was onvoorwaardelijke overgave.
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Honger gaf de doorslag. Begin maart 1162 werden de wapens
neergelegd en de poorten geopend. De burgerij kreeg bevel
huis en haard te verlaten en zich over vier dorpen in de omge-
ving te verspreiden. Hierna trokken de keizerlijke troepen met
hun bondgenoten de stad binnen. Milaan, de machtige
Lombardijse metropool, werd verwoest en veranderd in een
grote puinhoop. Alleen de kerken bleven behouden met uit-
zondering van de Dom die schade opliep.

HET WAREN DE GEVOELENS VAN VELEN

De woorden "in procinctu Mediolani meus filius
militaret" in het eschatocol (aan het slot) van de oorkonde van
1160 maken duidelijk dat Engelbert deelnam aan de belege-
ring van Milaan en dat hij waarschijnlijk ook betrokken was
bij de plundering en verwoesting van de stad.
Men kan dit zien als een smet op zijn blazoen. In diezelfde
geest kan men de keizer kwalificeren als een despoot en cultuur-
barbaar. Toch stond Barbarossa in zijn beslissing om de stad te
verwoesten niet alleen. Vooraf was overleg geweest met de deel-
nemende vorsten en de vertegenwoordigers van de staufisch
gezinde Noord-Italiaanse steden. Eerst langzaam aan was de
gedachte gerijpt dat vernietiging van de metropool de beste
garantie bood om verdere opstanden te voorkomen en de be-
woners respect bij te brengen voor het keizerlijke gezag. Vooral
de steden die onder de Milanese expansiedrift te lijden hadden
gehad, keerden zich tegen ieder compromis en eisten volledige
uitschakeling van de onderdrukker en concurrent. Toen de kei-
zerlijke troepen Milaan binnentrokken, kwamen in hun kiel-
zog ook bewoners van naburige steden de stad binnen; zij wa-
ren belust op wraak. Die van Pavia namen de stadswijk bij de
Porta Ticinese voor hun rekening, de lui uit Como koelden hun
woede op het stadskwartier bij de Porta Comasca, en zo waren
er meer groepen die plunderend en brandstichtend de rekening
vereffenden."

De Duitse landen leefden van harte mee met de overwinning.
Vooral in het Rijnland was de euforie groot. Toen Reinald van
Dassel, elect van Keulen (Adolf 11noemt zijn naam in de oor-
konde van 1160), in Milaan van Frederik Barbarossa de -
geconfisqueerde - relieken van de H. Driekoningen in ontvangst
mocht nemen en deze met groot gevaar voor eigen leven naar
Keulen bracht, werd hij als een held ontvangen.
Voor de middeleeuwse mens was het bezit van een relikwie, een
deel(tje) van het gebeente of de kleding van een heilig per-
soon, een bijzonder voorrecht. Door de relikwie te vereren kwam
er geestelijk contact tot stand met de heilige in de hemel, die
daar de rol van voorspreker vervulde. Relikwieën werkten status- .
verhogend en bezaten een grote aantrekkingskracht. Voor de
Keulenaren betekende het bezit van het gebeente van de
H. Driekoningen een zegen voor de stad, ook economisch ge-
zien. De schenking van keizer Frederik stond garant voor een
grote toestroom van gelovigen. Een Keulse kroniekschrijver
berichtte enthousiast dat het bezit van die heilige relieken "zum
ewigen Ruhme Deutslands" was."

DE AARTSBISSCHOP VAN KEULEN
EN DE GRAVEN VAN BERG

Wanneer Frederik Barbarossa in 1168 graaf Engelbert
met het bezit te Dieren beleent ontvangt hij dat leengoed
"preclaris actibus", vanwege zijn voortreffelijk werk. Men kan
zich afvragen wat daarmee wordt bedoeld? De oorkonde geeft
daar geen uitsluitsel over. Kunnen de "uitmuntende" daden
iets te maken hebben met Engelberts optreden in Milaan zeven
jaar daarvoor? Engelberts vader liet in het charter van 1160
weten dat zijn zoon "militaret.i.sub venerabili domno Reinaldo
coloniensi electo", dienst deed onder de eerwaarde Reinald,
elect (benoemde maar niet gewijde bisschop) van Keulen. De
vermelding van de aartsbisschop is niet zonder betekenis. De
graven van Berg waren niet alleen zijn naaste buren, zij hadden
ook veel invloed in de aartsbisschoppelijke stad.
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De geschiedenis vertelt ons dat twee leden van de familie van
Berg vóór de komst van heer Reinald aartsbisschop van Keu-
len zijn geweest. Als eerste Bruno van Berg, een oom van
Engelbert, van 1131 tot 1137 en een kleine twintig jaar later
Engelberts oudere broer Frederik. Hij was heer Reinalds directe
voorganger en regeerde van 1156 tot 1158. Dat hij die functie
zo kort bekleedde was het gevolg van een tragisch ongeval. In
het najaar van 1158 was hij met Barbarossa meegetrokken op
diens tweede tocht naar Italië. In november had de keizer tij-
dens de rijksdag op de Roncalische Velden van de stadsstaten
de teruggave geëist van de rijksgoederen en de rijksrechten.
Aartsbisschop Frederik was daar getuige van geweest. Daarna
had het noodlot toegeslagen. In Pavia viel hij zo ongelukkig

van zijn paard dat hij op 15 december overleed. Graaf Adolf
was daarop naar Italië getrokken om het dode lichaam van zijn
zoon op te halen. Na terugkomst werd Frederik bijgezet in het
familiegraf in de abdijkerk van Altenberg."

De gebeurtenis liet diepe sporen na. Reinald van Dassel, die
Frederik opvolgde als aartsbisschop van Keulen, is ongetwij-
feld de van Bergs tot steun geweest in het verwerken van het
verdriet om het verlies van hun dierbaar familielid. Er zal steeds
een zeer goede relatie tussen de aartsbisschop en de familie
blijven bestaan. Wanneer graaf Adolf in het charter van 1160
heer Reinaids naam noemt, klinkt in die vermelding naast hoog-
achting ook sympathie door. De aartsbisschop is vanaf het be-
gin van zijn optreden een vriend van de van Bergs gebleven.

Maar niet alleen familieaangelegenheden speelden een rol in
de betrekkingen tussen het aartsbisdom en de graven van Berg.
Er waren ook andere zaken die de wederzijdse verhoudingen
bepaalden. Sinds 1118 waren de van Bergs voogden van het
Domstift, het kapittel van de Keulse dom. Een zelfde functie
bekleedden zij bij St Martin, St Pantaleon en St Georg in Keu-
len." Uiteraard waren daar revenuen aan verbonden, maar dat
bracht ieder ambt met zich mee.
Bruno, Engelberts jongere broer, was proost van het kapittel
van de kerk van de H. Apostelen in Keulen. Jaren later, hij was
toen op hoge leeftijd, werd hij aartsbisschop van die stad, van
1191 tot 1193.
Ook in militair opzicht hadden de aartsbisschop en de graven
van Berg met elkaar te maken met name vanwege hun
bemoeienis met de burcht van Deutz tegenover Keulen, aan de
overzijde van de Rijn. Het is niet duidelijk hoe de bevoegdhe-
den lagen, maar zeker is dat de van Bergs ter plaatse een ver-
sterkt huis hadden."

Omgekeerd had het aartsbisdom enkele steunpunten in het
graafschap Berg. Verschillende belangrijke hoven (curiae) zo-
als Elberfeld, Hilden en Schwelm waren aartsbisschoppelijke



immuniteiten. Verder bezat het aartsbisdom in het gebied meer-
dere leengoederen. Welke dat waren is moeilijk te achterha-
len, omdat de gegevens door de Bergse familie zijn verdonke-
remaand.?'

NABUURSCHAP
De wederzijdse belangen van het aartsbisdom en het

gravenhuis waren groot. Alleen al het feit dat de Keulse handels-
wegen naar Midden- en Oost-Duitsland door het graafschap
Berg liepen is daar een aanwijzing voor. Daarom was het van
belang dat de verhoudingen goed bleven en de zaken in har-
monie werden geregeld. Dat dit besef aanwezig was, moge
blijken uit de toewijzing van het graafschap Altena aan Ever-
hard van Berg, de op een na oudste broer van Engelbert.

Het graafschap Altena was tot 1160 bezit van de graven van
Arnsberg aan de Ruhr, 20 km ten zuiden van Soest. In dat jaar
werd het ruim 600 km2 grote gebied door graaf Hendrik van
Arnsberg voor 1200 mark verkocht aan het bisdom Keulen.
Vergeleken met de andere aankopen die in de loop van de
jaren waren gedaan, was dit een enorm bedrag, vier maal zo
hoog als wat gemiddeld voor allodiale goederen werd betaald.
De reden was dat dit maal door het aartsbisdom de eigenaar,
Hendrik van Arnsberg, werd uitgekocht. Het gebied kwam daar-
door vrij in handen van de aartsbisschop. Bij alle andere aan-
kopen werd de voormalige bezitter leenman van het aarts-
bisdom. Bij het graafschap Altena lag dat anders. Het
aartsbisdom c.q. Reinald van Dassel verwierf de grafelijke rech-
ten zonder de bezitter en kon zelf bepalen wie de leenman
werd. Gezien de goede verhoudingen met de naaste buren viel
de keuze op Everhard van Berg, die zich vanaf dat moment
graaf van Altena noemde. 10)

HOOFSE HULP

In het licht van wederzijdse belangenbehartiging krijgt
Engelberts optreden, waarover de keizer zich zo lovend uitliet,
een aparte dimensie. Zijn prestaties moeten te maken hebben
gehad met aangelegenheden die voor het aartsbisdom Keulen
bijzonder belangrijk waren. Dat althans is de mening van
B. Melchers in zijn proefschrift "Die Ältesten Grafen von Berg",
Marburg 1911 en bij die mening sluiten wij ons graag aan.

Rijkskanselier en aartsbisschop Reinald van Dassel, leider van
de staufische rijks- en kerkpolitiek, was een keizergetrouwe
prelaat. Als staatsman en veldheer was hij tien jaar lang ener-
giek en onvermoeibaar in de weer om de positie van Zijne
Majesteit in de Duitse Kerk te verbeteren en de verlorengegane
koninklijke rechten terug te winnen. De onvoorwaardelijke
toegewijdheid aan het staatsbelang kostte veel tijd. Van de acht
jaar, dat hij aartsbisschop van Keulen en aartskanselier van
Italië was, verbleef hij hooguit één jaar in de Keulse residentie.
Die bijna permanente absentie had verkeerd kunnen uitpakken
als hij niet over een aantal vertrouwensmannen had kunnen
beschikken die de belangen van het aartsbisdom daadkrachtig
verdedigden. Een van die getrouwen moet graaf Engelbert van
Berg zijn geweest.
Ongetwijfeld heeft Reinald van Dassel de keizer, wiens voor-
naamste adviseur hij was, deelgenoot gemaakt van zijn waar-
dering voor Engelberts optreden. Toen de aartsbisschop 14
augustus 1167 in Rome aan moeraskoorts overleed, zag
Barbarossa het als een plicht de graaf publiekelijk te bedanken
voor wat hij voor zijn vertrouwensman en legeraanvoerder
Reinald van Dassel had gedaan.

De keizer had in Italië ternauwernood zijn eigen huid kunnen
redden. Toen hij in 1168 in Duitsland terugkwam, was daar een
opstand aan de gang niet tegen hem, maar tegen zijn trotse neef
Hendrik de Leeuw. Om de gemoederen te kalmeren riep hij de
partijen voor overleg naar Würzburg. De uitnodiging werd



tweemaal in de wind geslagen. Uiteindelijk gaf Barbarossa's
prestige de doorslag en kwam men in juni alsnog naar de
bisschopsstad aan de Main. De 28ste ontving graaf Engelbert in
aanwezigheid van prelaten en vorsten als dank voor bewezen
diensten de oorkonde met daarin de belening van het bezit in
de buurschap Dieren. De waardering die de keizer uitsprak en de
beloning die Engelbert ontving was indirect een postuum eerbe-
toon aan zijn overleden vriend en medestander Reinald van Dassel.

De interpretatie van "preclaris actibus" krijgt een bevestiging
in een oorkonde uit 1169. In dat document gaat het over de
compensatie die het kapittel van Goslar kreeg Voor het uit han-
den geven van het Dierense goed. In het protocol lezen wij:
"Nes autem acceptabilium comitis Engelberti de Berga
serviciorum memores" (gedachtig de bereidwillige dienstver-
lening van Engelbert van Berg hebben wij hem uit keizerlijke
goedgunstigheid met het bezit te Dieren beleend).II)

Kopergravure van de
cisterciënzer abdij Altenberg
Joh. Jakob Sartor (1707)

Op de voorgrond tussen
bomenrij en kloostermuur
de Dhünn.
Rechts naast de brug de
Mariakapel (1240 c.)
Daarachter de brouwerij en
de Markuskapel (1220 c.)
In het midden de abdij
(1145-1803) met de gotische
'Dom' (1160-heden)

De verdiensten van de graaf hadden niet van doen met presta-
ties op het slagveld. Hij werd beloond voor zijn bijzondere
inzet voor de handhaving van de goede orde in het aartsbisdom
Keulen.

VAN NUEMBERGE

In de schenkingsoorkonde van 28 juni 1168 wordt graaf
Engelbert betiteld als "Engelbertum de Nuemberge".
Nuemberge is de naam van zijn burcht aan de Wupper zuid-
oostelijk van Solingen. In een document uit 1160 is sprake van
"Novomonte', Neuenberg, een benaming die de burcht tot het
einde van de 14de eeuw zal behouden, waarbij "berg" verandert
in "burch": zu der Neuerburch. Vanaf de 15de eeuw heet het
kasteel zonder meer "(zur) Burg", en die naam heeft het tot op
de huidige dag behouden.



"Neuenberg" geeft aan wat het zegt: kasteel "de
Nieuwe Berg" aan de Wupper in tegenstelling
tot "Altenberg", "de Oude Berg" aan de Dhünn.
Altenberg, dat 20 km noordoostelijk van Keu-
len ligt, is het stamslot van de graven van Berg
en heette vóór de verhuizing in 1118 naar
Neuenberg: slot "Berg". De ligging op een heu-
vel bepaalde de naam.
Aan die naam ontleenden de bewoners van de
burcht hun familienaam: von Berg (de Monte),
een betiteling die voor het eerst voorkomt in
een oorkonde van keizer Hendrik IV (1056-
1106) uit 1101. Voor die tijd noemden de gra-
ven zich "Von Hövel" (Huvili), naar de burcht
Hövel in de buurt van Hamm aan de overzijde
van de Lippe. Het graafschap van die naam ver-
wierven zij c. 1079.12)

Het functioneren van de Bergse burchten als
plaats van residentie werd bepaald door de geo-
grafische ligging binnen de domeinen. Uitbrei-
ding van het familiebezit bracht mee dat men
naar de burcht trok die het meest centraal gele-
gen lag. De burcht Hövel in Westfalen mag korte
tijd als belangrijkste residentie hebben gegol-
den, de acquisitie in de Deutz- en Auelgouw
oostelijk van Keulen maakte Berg aan de
Dhünn (1101) tot een meer aantrekkelijke
vestigingsplaats. De verwerving van gebieden
richting Esch bracht met zich mee dat zeven-
tien j aar later (1118) Neuen berg (Burg) aan de
Wupper farnilieresidentie werd. Latere uitbrei-
dingen richting Ruhr maakte Neuenberg tot het
centrale punt van het graafschap, waarmee dui-
delijk werd dat de verhuizing naar dat slot een
toekomstgerichte keuze was.

Slot Burg aan de Wupper, rechts de St Pancratiuskerk

In 1380 werd het graafschap een hertogdom. Burg werd ingeruild voor
Düsse1dorf dat vanaf 1385 de nieuwe residentieplaats werd. In 1648 werd Burg
verwoest, maar einde is= eeuw onder leiding van architect G.A. Fischer weer
opgebouwd. De schade van de grote kasteelbrand in 1920 kon gelukkig her-
steld worden.

Het "Schlosz Burg" op 200 meter boven de Wupper is een tastbare herinnering
aan de residentie van weleer. De 31 meter hoge slottoren dateert uit de tijd van
Engelberts zoon Adolf, overleden in 1218. Bepaalde gedeelten van de ring-
muur zijn uit diezelfde periode. De slotkapel bevat elementen van nog oudere
datum.
Schlosz Burg is nu een streekmuseum. Op Hemelvaartsdag wordt er een rommel-
markt gehouden en in november is er een kunstmarkt.

BERG, EEN BURCHT DIE ABDIJ WERD

De verplaatsing van de residentie van Berg naar Neuenberg had tot
gevolg dat 'Berg an der Dhünn' leeg kwam te staan. Het slot zou tot ruïne zijn



Plattegrond van 'Schlosz Burg'
De middeleeuwse slottoren of
bergfried (zwart, open vierkant)
aan de rand van het plateau
wordt beschermd door een
kasteelmuur.
Daarachter; meer naar binnen,
de woon- en dienstvertrekken.

vervallen ware het niet dat Engelberts vader, graaf Adolf 11, op het idee was
gekomen de burcht te pacificeren en van het slot een cisterciënzer abdij te
maken. Het was niet moeilijk met het klooster Morimond (Haute-Marne in
Frankrijk), waar de monniken vandaan moesten komen, contact op te nemen
omdat Eberhard, Adolfs jongere broer, daar in 1121 was ingetreden.
Wij mogen ervan uitgaan dat Eberhard zijn broer Adolf op het idee heeft ge-
bracht om van de leegstaande burcht een huis van gebed te maken. Ook Bruno,
de jongste van de drie, die in 1130 elect van Trier en een jaar later aartsbis-
schop van Keulen werd, zal zich niet onbetuigd hebben gelaten, temeer omdat
hij goede contacten had met Bemardus, abt van Clairvaux en stichter van een
groot aantal cisterciënzer abdijen.

In 1133 kwamen onder leiding van abt Bemo twaalf monniken naar kasteel
Berg. Al vlug werd duidelijk, dat de burcht niet geschikt was om er een klooster
van te maken. Besloten werd even verder op beneden aan de Dhünn een con-
vent te bouwen volgens de richtlijnen, die Bemardus daarvoor had opgesteld.
In 1145 was het klooster klaar. De bouw van de drieschepige abdijkerk vroeg
meer tijd; het bedehuis werd in 1160 ingewijd. Later kwamen daar nog een
kooromgang en een kapellenkrans bij.

Het klooster heeft de eeuwen niet overleefd. De
"Bergischer Dom", zoals de abdijkerk wordt ge-
noemd, is dankzij een grondige restauratie in
de 19de eeuw tot in onze dagen bewaard geble-
ven. Een pronkjuweel is het veelmazige uit acht
delen bestaande glas-in-lood venster in de west-
gevel uit het begin van de 15de eeuw.'?'

Het slot Berg en de abdij kregen na het vertrek
van de gravenfamilie naar Neuenberg de naam
"Altenberg", Zo wordt in een document uit 1383
gesproken over "das monster (munster/kloos-
terkerk) zo dem Altenberg" .

De cisterciënzer gemeenschap in Altenberg had
grote aantrekkingskracht. Het beschouwende
aan strikte regels gebonden leven sprak veel
mensen aan. Staande in de benedictijnse tradi-
tie was het "ora et labora" (bid en werk) voor
deze monniken een leidraad in het dagelijkse
bestaan. Graaf Adolf 11,die de Orde naar Berg
had gehaald, voelde zich door hun leefwijze
bijzonder aangesproken. Op het einde van zijn
leven werd hij monnik in de abdij die hijzelf
had gesticht. Waarschijnlijk gebeurde dit na de
dood van zijn tweede vrouw Irmgard van
Schwarzenburg. Graaf Adolf overleed 1162 en
werd in abdijkerk begraven. Ook zijn zoon
Bruno werd in 1193 na één jaar aartsbisschop
van Keulen te zijn geweest monnik van de ab-
dij. Evenals zijn vader werd hij in de abdijkerk
bijgezet. Verschillende leden van de Bergse fa-
milie vonden daar eveneens hun laatste rust-
plaats.
De belangstelling voor het monnikenleven in
Altenberg was zo groot dat in de jaren 1143-44
vanuit de abdij drie nieuwe stichtingen werden



Links de toegangspoort tot het kasteel,
dat nu als streekmuseum fungeert

opgezet: Mariental in Midden-Duitsland, Wongrowitz en Löd
in Polen. Later volgden Cinna tussen Elbe en Oder 1174, Haina
West-Duitsland 1163 en Derneburg Midden-Duitsland 1257.
Van het vroegere kloostercomplex Altenberg zijn buiten de
abdijkerk alleen de Markuskapel uit c. 1220 met laatromaanse
gewelfschilderingen en enkele gebouwen bij de ingang be-
waard gebleven. De burcht is op een paar brokstukken na ge-
heel verdwenen.

EEN INGRIJPENDE WIJZIGING

Een enkele aanwijzing kan soms voldoende zijn om
achter de waarheid van een verhaal te komen. Dikwijls lukt dat
niet en is men aangewezen op de hypothese. Worden later
nieuwe feiten ontdekt dan blijkt meer dan eens dat de eerder
bedachte constructie niet klopt. Mutatis mutandis kan dit ook
gezegd worden van de geschiedenis van het Huis van Berg.
Wanneer men in "Europäische Stammtafeln" de 12de eeuwse
stamboom van de graven van Berg in de uitgave van 1978
vergelijkt met die van 1998 zijn er opvallende verschillen. De
Stammtafel van 1998 staat op pagina 17-18. Het meest in het

oog springend is het aantal graven Adolf in de rechtstreekse
afstamming. In de uitga evan 1978 worden er twee meer ver-
meld dan in die van 1998. De vader van graaf Engelbert is in de
eerste uitgave graaf Adolf IV, in de uitgave van 1998 Adolf Il.
Dit betekent dat twee voorouders van Engelbert niet bestaan
hebben. De hypothe e van vier graven Adolf aan het begin van
de Bergse stamboom moet dan ook als onhoudbaar worden
verklaard.
Opvallend is verder dat Adolf Il (IV) in de eerste editie drie
broers en een zus had en in de laatste uitgave alleen twee broers:
Eberhard, die monnik werd en Bruno, de aartsbisschop van
Keulen. Een andere bijzonderheid betreft Adelheid van
Arnsberg. In de uitgave van 1975 was zij de vrouw van
Engelberts broer Eberhard, in de editie van 1998 blijkt zij de
echtgenote van Adolf Il te zijn. Eberhard was volgens de laatste
uitgave getrouwd met N. van Kleve. Verder is Bruno, de latere
aartsbisschop van Keulen, niet een oudere broer van Engelbert,
maar komt hij volgens de laatste uitgave direct na hem.

Ook de toekenning van het voogdambt aan de verschillende
graven van Berg heeft op meerdere plaatsen een wijziging on-
dergaan. De voogdij (beschermheerschap) van leken over



De binnenplaats van
Slot Burg met uitzicht
op de toegangspoort

kerken en kloosters was in het leven geroepen omdat kerke-
lijke personen zich niet met wereldse zaken mochten inlaten
en niet het wereldlijke zwaard mochten hanteren. Voogdijen
waren bij de adel zeer gewild omdat verwerving daarvan status-
verhogend werkte en financieel gewin betekende, vooral als
het belangrijke stichtingen betrof.
Van AdolfI wordt in de uitgave van 1978 vermeld dat hij voogd
was van de kloosters Gerresheim, Werden, Deutz en Berg. In de
uitgave van 1998 is daar niets van terug te vinden.
Hetzelfde geldt voor Adolf 11(IV). Volgens de oude versie was
hij voogd van de kloosters Dünnwald, Cappenberg,
Gerresheim, Siegburg en Essen. In de editie van 1998 blijft van
al die voogdijschappen alleen Cappenberg (boven Lünen aan
de Lippe) over. Verder wordt graaf Eberhard genoemd als voogd
van de abdij Werden (zuidelijk van Essen).

De benedictijner abdij Werden verdient enige aandacht omdat
zij wijd en zijd bekend stond om haar Liudgeriaanse liturgie,
de rijke bibliotheek met vermaard scriptorium en het enorm
areaal aan landbouwgronden, waaronder een bezit in de buur-
schap Dieren. Liudger, bisschop van Münster, had het convent
in 799 als dubbelkooster (voor mannen en vrouwen) gesticht.

Na zijn dood in 809 werd hij als heilige vereerd. Zijn graf in de
crypte van de abdijkerk maakte van het klooster een bekend
bedevaartsoord. Aanvankelijk waren de graven van Berg al-
leen voogd van de Werdense kloosterbezittingen ten zuiden
van de Ruhr in de Keldahgouw, maar later verkregen zij de
voogdij over alle goederen.

HET GRAAFSCHAP BERG

In "Geschichte des Rheinlandes" schrijft W. Levison
dat in de tweede helft van de 11de eeuw het gebruik ontstond
"die Grafen nach ihren Sitzen zu bezeichnen".'? Toen graaf
Adolf I in 1079 door zijn huwelijk met Adelheid von Laufen,
erfdochter van Heinrich en Ida von Wed, graaf van Hövel werd,
nam hij de naam aan van de burcht die zo werd genoemd en
waaraan ook het omringende gebied zijn naam ontleende. De
verhuizing in 1101 naar het meer zuidelijk gelegen Berg bracht
met zich mee dat de graaf zich naar de burcht noemde die op een
verhoging (berg) bij de Dhünn (ten zuiden van Burscheid) lag.

De burcht was het centrale punt van beheer en machts-
uitoefening en de graaf die daar woonde - in vroeger dagen een
hoge ambtenaar in dienst van de koning - identificeerde zich in
de loop van de tijd steeds meer met de macht die de burcht
uitstraalde, zelfs in die mate dat de naam van de vesting de
familienaam werd. Het erfe1ijkheidsbeginsel zorgde voor de
overdracht van de familie- en leengoederen. Om het eigen be-
zit een bredere basis te geven werden plaatselijke enJof ko-
ninklijke rechten verworven of toegeëigend, voogdijen ver-
kregen of geclaimd, goederen geërfd of wederrechtelijk in be-
zit genomen, landerijen aangekocht, in leen of onderpand ont-
vangen en beheerd. Uit dat complex van grondbezit en rechten
ontstonden de graafschappen. Het graafschap Berg aan de rech-
terkant van de Rijn tussen Sieg en Lippe vormde daarop geen
uitzondering en kende eenzelfde ontwikkelingsgeschiedenis.
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Een mooi voorbeeld van gebiedsuitbreiding was de aanwinst
in 1174 van het 'Amt Windeck' , waardoor het graafschap in zui-
delijke richting tot over de Sieg werd uitgebreid en Engelberts
positie aanzienlijk werd vergroot. Het gebied behoorde aan
graaf Heinrich Raspe van Thüringen, die daar een nieuwe burcht
had gebouwd. Het kasteel met bijbehorend land bood hij in
1174 Engelbert aan als leengoed. De graaf van Berg accep-
teerde het aanbod, legde de leeneed af en werd Raspe's leen-
man. Hij nam daarbij de verplichting op zich de graaf indien
nodig onderdak te bieden en te beschermen tegen eventuele
vijanden. Wat dit laatste betreft werd in de leenovereenkomst
de clausule opgenomen "dat, als de aartsbisschop van Keulen
graaf Heinrich Raspe ten onrechte en zonder reden zou lastig
vallen graaf Engelbert hem vanuit de genoemde burcht
(Windeck) met de hem (Engelbert) ter beschikking staande
manschappen bijstand moet verlenen". De overeenkomst werd
in naam van keizer Barbarossa opgesteld en in Aken tijdens
een plechtige zitting ondertekend. De getuigen waren onder
meer Engelberts broer Everhard van Altena en zijn zoon Arnold,
hertog Heinrich van Limburg, graaf Wilhelm van Jülich en tal
van ridders uit het Bergse Land waaronder Arnold van Tyveme,
Amold van Rode, Diederik van Hardenberg en Arnold van
Solingen. Ook Heinrich, Engelberts hofkapelaan, was onder de
getuigen. IS)

De aartsbisschop van Keulen wordt niet met name genoemd
maar het is duidelijk dat de tekst vooral werd ingegeven door
het optreden van Philipp van Heinsberg (1167-1191), de op-
volger van Reinald van Dassel, die niet alleen in het aartsbisdom
maar ook daarbuiten doorlopend burchten en allodiale goede-
ren opkocht om zijn machtspositie te versterken. Men heeft
uitgerekend dat de aartsbisschop in de ruim twintig jaar dat hij
in functie was ongeveer 40.000 mark zilver heeft uitgegeven
aan onroerend goed aankopen.l'"

Een van de graafschappen, die aldus werd aangekocht en
leenroerig gemaakt, was Altena. Ook Amt Windeck werd een

Keuls leengoed met als gevolg dat graaf Engelbert de achter-
leenman van de aartsbisschop werd. Philipps optreden was za-
kelijk, maar had ook iets agressiefs. Vandaar de bepaling dat
Engelbert als leenman de zijde van graaf Raspe moest kiezen
in geval de aartsbisschop geweld zou gebruiken.

De kwestie van de leenafhankelijkheid is voor wat het graaf-
schap Berg betreft nooit onderwerp van discussie geweest. In-
tegendeel, de rollen waren omgekeerd. Het was de aartsbis-
schop die zich afhankelijk maakte van de graven van Berg. De
geldverslindende aankopen brachten Philipp verschillende
keren in financiële moeilijkheden. Omdat Engelbert van Berg
vanwege zijn uitgebreid grondbezit een vermogend man was,
zag Philipp zich gedwongen op hem een beroep te doen om
geld te lenen. Engelbert was niet ongenegen om te helpen,
maar vroeg garanties in de vorm van onderpanden. Voor 400
mark kreeg hij op die manier Hilden bij Solingen, Elberfeld bij
Barmen en Schelm oostelijk van Wuppertal. Later zou koning
Hendrik VI (1190-1197), zoon van Frederik Barbarossa, deze
panden inlossen, maar Angermund en Ratingen tussen
Düsseldorf en Duisburg zouden blijvend tot het graafschap Berg
gaan behoren, evenals het graafschap Hückeswagen oostelijk
van Solingen, dat Engelbert in 1189 voor 100 mark van de
aartsbisschop in onderpand kreeg.'?'

De grondpolitiek van graaf Engelbert had tot gevolg dat het
Bergse erfgoed aanzienlijk werd uitgebreid. Voeg daarbij het
rechts van de Rijn gelegen bezit van heer Arnold van Tyveme
met Düsseldorf als centrum, dat in de eerste helft van 1189 door
Engelbert werd aangekocht, dan wordt duidelijk dat onder zijn
bestuur het graafschap Berg niet alleen aan belangrijkheid won,
maar ook de vorm kreeg van een meer aaneengesloten geheel.
Tot de aanwinsten behoorde ook het leengoed te Dieren, maar
de bezitting lag te ver weg om een rol van betekenis te spelen
in de verdere ontwikkeling van het graafschap.
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ENGELBERTSZEGEL
Wij hebben graaf Engelbert leren kennen als een betrouwbare

zaakwaarnemer van aartsbisschop Reinald van Dassel, als een goed en
gewiekst bestuurder van het graafschap Berg, maar ook als een vech-
tersbaas bij de belegering van Milaan in 1160. Dat martiaal optreden
bleef niet beperkt tot die ene periode in zijn leven. Het zwaard hanteren
maakte deel uit van zijn bestaan. Wanneer Frederik Barbarossa in 1174
voor de vijfde keer naar Italië trekt, is Engelbert opnieuw van de partij.
De onderneming loopt voor de keizer ook dit maal op een fiasco uit.
Eigenlijk had Hendrik de Leeuw de gelederen moeten versterken, maar
de machtige neef zag meer heil in de verovering van het land van de
Wenden tussen Elbe en Weichsel.
In 1176 werden de keizerlijke strijdkrachten onder leiding van aarts-
bisschop Philipp van Heinsberg bij Legnano ten noordoosten van
Milaan door het leger van het Lombardische Verbond tot staan ge-
bracht en verslagen. De keizerlijke troepen leden aanzienlijke verlie-
zen en veel krijgslieden werden gevangen genomen. Een van hen was
Engelbert van Berg. Wij weten dit uit de Chronicon Arnsteinense, waarin
wordt verteld dat de keizer en Philippus, aartsbisschop van Keulen, in
het jaar 1176 het onderspit dolven tegen de Longobarden. "Fugerunt
imperatorem et multi de exercitu archiepiscopi capti sunt, videlicet
Engelbertus de Monte et comes de Sein, aliique pluribus." (zij dreven
de keizer op de vlucht en velen uit het aartsbisschoppelijke leger wer-
den gevangen genomen, onder wie Engelbertus van Berg, de graaf van
Sayn en vele anderen)."? Hoelang de gevangenschap heeft geduurd
weten wij niet. Zeker is dat graaf Engelbert behouden in Duitsland is
teruggekeerd.

Engelberts soldateske mentaliteit blijkt ook uit zijn deelname aan de
Derde Kruistocht in 1189. Het bericht van de inname van Jerusalem in
1187 door Saladin, sultan van Egypte en Mesopotamië, was als een
bom (stenen kogel) ingeslagen. Paus Gregorius VIII (12-10-1187 tot
17-12-1187) zond zijn legaat Henricus, kardinaal-bisschop van Albano,
naar Frankrijk en het Rijnland om bisschoppen en vorsten op te roepen
Het Kruis aan te nemen en de Heilige Stad Jerusalem van de heidenen
te bevrijden.

Ruiterzegel van Graaf Engelbert von Berg anno 1189

Op 27 maart 1188 werd te Mainz een Rijksdag gehou-
den die in het teken van de Kruistocht stond en de
wervende naam had van "Curia Christi" (Hofdag van
Christus). Frederik Barbarossa nam als eerste Het Kruis
aan uit de handen van de kardinaallegaat. De verslagen
uit die tijd verhalen dat de daad van de keizer een ge-
weldige indruk maakte en dat duizenden diep geroerd
en onder tranen zijn voorbeeld volgden.'?'

Het is niet onwaarschijnlijk dat graaf Engelbert op de
Curia Christi aanwezig is geweest. In ieder geval was
hij een de twintigduizend ridders die op 23 april 1189,
feestdag van St. Greorge, te Regensburg samenkwamen.
De vertrekdatum van het Kruisleger, dat vermoedelijk
honderdduizend man telde, was vastgesteld op 11 mei.
De leiding was in handen van Frederik Barbarossa en
zijn zoon Frederik, hertog van Zwaben. Het leger volgde
de route langs de Donau. De bijna 70-jarige keizer ging
per boot.

De doortocht door Hongarije verliep zonder problemen.
Kardinaal Koenraad, aartsbisschop van Mainz, had van
te voren in overleg met koning Bela m alles goed gere-
geld. De kwartiermakers wisten waar zij een legerkamp



konden opzetten; er was drinken en voedsel in overvloed, en de
bevolking toonde zich vriendelijk en behulpzaam.
Dat werd anders toen het leger de grens van Byzantium pas-
seerde. In Neurenberg waren ter voorbereiding van de kruis-
tocht met de afgevaardigden van keizer Isaac II Angelus afspra-
ken gemaakt voor een veilige doortocht door het Byzantijnse
keizerrijk. Maar de ontvangst was uitermate vijandig. De we-
gen waren geblokkeerd en de kruisvaarders werden herhaalde-
lijk van achter hoog stuikgewas en rotsblokken met giftige
pijlen beschoten. Vooral de tros van het leger, waar zich de
fourage-wagens bevonden, had het zwaar te verduren.ê" Er
waren schermutselingen, er vielen doden, en een van hen was
graaf Engelbert van Berg. Het trieste voorval vond plaats op 20
juni 1189 en de plaats waar het gebeurde was Branits (in de
Middeleeuwen Brandiz, nu Bmjica) aan de Donau ten zuid-
oosten van Belgrado.

Graaf Engelbert moet ongeveer 62 jaar oud zijn geweest, toen
hij overleed. Of zijn vrouw uit het tweede huwelijk, Margare-
tha van Gelre, toen nog leefde is niet bekend. Hij liet twee
zonen en een dochter na: Adolf, Engelbert en Gisela.
In het Staatsarchief van Düsseldorf bevindt zich een ruiterzegel
met zijn beeltenis uit 1189, het jaar van zijn overlijden. Hij is
afgebeeld zittend op een galopperend paard en gekleed in een
maliënkolder met capuchon. In de rechterhand houdt hij een
geheven zwaard en aan zijn linkerschouder is met riemen een
schild bevestigd. In het randschrift is (met moeite) te lezen:
ENGIL(bertus comes) D(e) MONTE, Engelbert graaf van Berg.

Zo wilde hij in de herinnering voortleven; als ridder zonder blaam
of vrees, fier zittend op zijn paard, gereed voor de aanval.
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elkaar. Het zal iedereen verbazen dat ze
elkaar voor het eerst ontmoeten bij de
presentatie. Ondanks dat Luuk van der
Lee allang in deze omgeving aan het
werk is en een uitgebreid fotoarchief
heeft zijn bijna alle 200 foto's nieuw.
Resultaat een boek met spanning!

Rheden
de zeven dorpen

fotografie: Luuk van der Lee
tekst: John Jansen van Galen
grafische vormgeving: Wim de Valk
uitgever: Boekhandel Jansen & de Feijter
afmeting: 23 x 27 cm, 112 pagina's
ISBN 90-804188-3-8/ NUGI 480/922
Prijs: 20 euro tot september 2002, daarna 22 euro

Presentatie

De presentatie van het boek Rheden de zeven dorpen
was op 24 april j.l. in het gemeentehuis in De Steeg.

Namens de uitgever leidt Walter Jansen de sprekers John
Jansen van Galen en burgermeester Koek in. Jammer dat
de fotograaf Luuk van der Lee niet aan het woord komt,
want volgens Walter Jansen is het in de eerste plaats een
fotoboek. Verder vertelt hij dat anderhalf jaar aan het
boek gewerkt is door de twee kunstenaars Luuk en
John, beide op hun eigen manier en onafhankelijk van

John Jansen van Galen is vanwege het
mooi weer, te voet van het station van
Arnhem naar de Steeg gekomen, langs
het mooiste plekje van de gemeente, het
landgoed Heuven. Hij voelt zich vereerd
dat Walter hem een kunstenaar noemt.
Zijn zoon zegt altijd persrat en hij wordt
ook wel eens persmuskiet genoemd
terwijl in de Gelderlander staat dat hij
een kleine jongen is die vol bewonde-
ring kijkt. Ik zou eerder zeggen met
verwondering, want hij bewondert echt
niet alles wat hij op zijn wandelingen
tegenkomt! Ook slaat de journaliste van
de Gelderlander de plank mis als ze
schrijft dat Luuk het verhaal van John
vertaalt in beeld. Ze zijn immers apart
op pad geweest en kennen elkaar pas
twee minuten!
Walter dacht dat John het boek wel van
achter zijn bureau kon schrijven, maar
buiten Velp had hij niet genoeg aan zijn
herinneringen. Hij is apart voor het boek
op pad gegaan en het bleek dat de ge-
meente zelfs voor hem nog verborgen
hoekjes had, zoals o.a. de Havikerwaard.
Het relaas is een momentopname van
deze tocht verweven met zijn jeugd-
herinneringen. Hij vertelt dat hij de
woonwijken in Dieren Noord geest-
dodend vindt en het hart van Velp
kunstmatig. Alle dorpen hebben hun
eigen karakter en weinig met elkaar te
maken. Vroeger ging hij naar Dieren om
te voetballen, nu voor crematies.



De meeste Rhedense boeren vindt hij
niet te verstaan. Maar bij al deze ver-
schillen is er één verbindend element en
wel de ligging aan de rand van de ooste-
lijke Veluwezoom.
Dat is de reden dat het achtste hoofdstuk
over deze beboste hellingen, beekdalen,
uiterwaarden en heidevelden gaat, de
groene accolade die de 7 dorpen om-
helst, zoals hij het zo mooi uitdrukt.

Anneke Jansen - de Feijter biedt het
eerste exemplaar aan de burgermeester
aan. Het is voor hem niet eenvoudig nog
iets toe te voegen aan de vorige spre-
kers. Het gras is hem voor zijn voeten
weggemaaid.
Hij bedankt ieder die een inbreng heeft
gehad bij het tot stand komen van het
boek. Hij laveert tussen zijn eigen
beeld van de gemeente en de interpreta-
tie van John. In navolging van Walter,
noemt hij John een kunstenaar en .....
over kunst valt niet te twisten.
De burgermeester haakt nog even in op
het verhaal van de onzedelijke dominee
van Spankeren, Van Lakum uit de 2de

helft van de 18de eeuw, die zijn tijd ver
vooruit was als je ziet wat nu aan het
licht komt in de R.K. Kerk.
Zelf vindt hij dat de gemeente Rheden
"in het echt" mooier is!
Hij eindigt met de wens dat het boek het
wij gevoel zal voeden.

Als toegift krijgen we een
beamerpresentatie verzorgd door de
gemeentearchivaris Wim Meijerink.
Wim had een selectie gemaakt van foto's
uit het boek en vertelde bij de plaatjes
interessante historische feiten. Zo hoor-
den we het verhaal van de leeuw, van
beeldhouwer Auguste Falise, die tot taak

had de eenheid binnen de gemeente te
versterken. Het probleem begon al bij de
plaatsing bij het voormalige gemeente-
huis in 1913. Moest de leeuw geplaatst
worden met zijn kop in de richting van
Velp en zijn achterste in de richting van
Dieren of andersom? Moest hij uitzicht
hebben op het gemeentehuis of mocht
hij uitkijken over de Veluwezoom? De
koning der dieren werd verschillende
malen met sokkel en al gedraaid. Men
kon het niet eens worden, niemand
wilde tegen zijn achterste aankijken en
de leeuw belandde na 10 jaar in het dorp
Rheden. Hier stond hij steeds in de weg
en verhuisde in 1984 naar het plein bij
'Ons Huis' . Helaas de zandstenen leeuw
moest weer verplaatst worden, maar was
aangevreten door de tand des tijd. Er
staat nu weer een frisse leeuw in het
dorp Rheden en hopelijk wordt er niet
meer met hem gesleept. Dit is slechts
één toelichting uit een lange reeks. Ik
had ze niet willen missen.

Hierna heffen we het glas op het nieuwe
boek.

Bespreking

Het boek bevat 8 hoofdstukken. Alle
dorpen van de gemeente hebben hun
eigen hoofdstuk en het laatste is gewijd
aan de oostelijke Veluwezoom, het ver-
bindende element van de dorpen.

Foto 's van Luuk van der Lee
De foto's zijn stuk voor stuk erg mooi.
De sfeer die ze oproepen, de kleuren, het
perspectief, de details, de lage horizonnen
met eindeloze wolkenluchten en niet te
vergeten de ochtendnevel zijn bijzonder.

Het boek is vooral interessant voor men-
sen die de dorpen al een beetje kennen.
Als je er nog nooit geweest bent, krijg je
een iets wat vertekend beeld. In het
boek staat geen straat of plein, alleen
eenzame gebouwen of details. Velp zou
een landelijk dorp kunnen zijn met 4
kerken, een muziektent, wat boerderij-
tjes, een paar villa's en één kasteel.
De dieren hebben ogenschijnlijk het rijk
alleen, behalve in het dorp Rheden waar
de schaapskudde een soort rattenvanger
is die de mensen meelokt. De foto's van
de lege Middachterallee en het uitge-
storven station in Dieren zijn
unheimisch. De boten, treinen en de
eenzame fietser spoeden zich door de
gemeente. Alleen de dieren lijken zich
er op hun gemak te voelen.
Het boek is goed te gebruiken voor een
puzzeltocht, want de meeste inwoners
zullen moeite hebben de mooie details
te vinden. De foto's leren je met andere
ogen naar je omgeving te kijken en
mooie details te ontdekken.

Tekst van lohn lansen van Galen
John bekijkt alles vanuit Velp en omdat
ik ook in Velp woon kan ik hem aardig
volgen. Meestal ben ik het met hem
eens. Hij vergelijkt de dorpen nu met
zijn jeugdherinneringen. Het zou leuk
zijn om de mening van iemand uit een
ander dorp te horen over zijn vaak pro-
vocerende teksten. De burgemeester is
daar niet de aangewezen persoon voor,
want die moet, zoals John zegt, al zijn
kinderen even mooi vinden. John neemt
het overigens niet zo nauw met histori-
sche gegevens. Stadhouder Willem 11
kocht niet in 1640, maar in 1647 het
Hof te Dieren van de Duitse Orde en een
jaar later begint hij met de aanleg van



een wildbaan, die ook over grondgebied
van Middachten liep. Hij moet zijn
bron Herma Smit er nog maar eens op
nalezen! Tellen is ook niet zijn sterkste
kant. Het zijn 14 lanen die op de
Carolinaberg uitkomen en niet 12! Het
maakt niet uit, want hij weet de weg
langs de mooiste plekjes van de ge-
meente toch wel te vinden. Het mooiste
vindt hij de prachtige natuur van de
oostelijke Veluwezoom en niet de dor-
pen. Wat het mooiste is van Velp, is niet
het dorp zelf, maar zijn ligging. Geluk-
kig heeft hij op zijn wandelingen voor
dit nieuwe boek een nieuw stukje natuur
ontdekt, de Havikerwaard, gelegen in een
bocht van de IJssel achter Middachten.

Grafische vormgeving van Wim de Valk
Het boek heeft een fraai vormgeving.
Ondanks dat er veel foto's instaan maakt
het toch een rustige indruk. De foto's
zijn fraai gegroepeerd. Voor de bijschrif-
ten had ik een andere oplossing ge-
zocht. Als er meerdere op een bladzijde
staan verstoren ze het rustige beeld.
De tekst is prettig leesbaar met de wit-
regels tussen de alinea's.

Conclusie
Het initiatief van Walter Janssen om zelf
een boek uit te geven valt zeer te prijzen
en het resultaat mag er wezen. Luuk en
John geven een lovende impressie van
de natuur. Hun kijk op de 7 dorpen
vormt een mooi contrast en heeft een
fraai boek opgeleverd.
Het eerste schaap is over de dam, hopelijk
volgen meer boeken van deze uitgeverij.

Studiedag Middachten 2002
Nederlandse Kastelenstichting
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Valentijn Paguay
Marloes Tigchelaar
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Eindredactie: Tarq Hoekstra
Uitgeverij: Matrijs
Afmeting: 17 x 24 cm, 136 pagina's
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Blij verrast was ik toen ik een uitnodi-
ging kreeg voor een studiedag van de
ederlandse Kastelenstichting (NKS)

op 28 maart op Middachten.

Rondrit over het landgoed
Twee leden van het bestuur van de
Oudheidkundige Kring en ik waren
met nog een twintig tal mensen uitge-
nodigd voor een rondrit over het land-
goed onder leiding van de heer N.W.
Conijn en de jonge graaf Ortenburg.
a een kop koffie namen we in een

busje plaats, waarmee we het landgoed
verkenden.
We gingen eerst naar de Havikker-
waard. We reden langs verschillende
karakteristieke boerderijen die bij het
landgoed Middachten horen. Ze staan



met de achterkant naar de weg. Fraai
zijn de meidoornheggen, die het lands-
hap verlevendigen en een liefhebberij
waren van de pas overleden graaf
Ortenburg. Bomen groeien niet zo
makkelijk in de Havikkerwaard, omdat
het land regelmatig overstroomt. Dat is
ook de reden waarom de boerderijen op
een verhoging staan, zodat de mensen de
voeten binnen droog kunnen houden.

Het landgoed wordt twee maal door-
sneden en wel door de spoorbaan en de
snelweg. Er zijn boomgroepen aange-
plant om de snelweg te camoufleren.
We komen vervolgens langs het dorp
Ellecom, dat een sterke band heeft met
Middachten. Zo zijn de meeste bewo-
ners van Middachten begraven in de
grafkelder van de kerk in Ellecom.
Hierna rijden we langs het Kooibos en
het Fazantenbos, die over een bijzon-
dere flora en fauna beschikken. Er is
onderbeplanting bij de eiken, zodat ze
zich wel een weg naar boven moeten
zoeken.

We gaan het spoor over en komen
langs het kerkhof van Ellecom, waar-
van de grond geschonken is door de
heer van Middachten. Hier zie je dat er
grote problemen gaan ontstaan, voor
het beheer van het landgoed, als de NS
verschillende overgangen gaat sluiten.
Aan de andere kant van het spoor
wordt bosbouw bedreven met natuur-
lijke verjonging. Er staan verschil-
lende boomsoorten waaronder ook
exoten. Bosbouw gaat samen met de
jacht van herten en zwijnen.

We rijden nu over de oude Arnhemse-
weg en komen langs de villa Klein

Duimpje van Middachten. Als we weer
terug zijn bij het kasteel lopen we nog
door de tuin. Volgens een felle Conijn,
is de tuin een blok aan het been en
kost 4 ton per jaar. De graaf is veel
genuanceerder en wil niet klagen. Hij
gaf regelmatig interessante aanvullin-
gen op de uitleg van Conijn. De tuin is
nu kleiner, 2/3 van het vroegere opper-
vlak.

Hierna hadden we een gezamenlijk
programma met de begunstigers van
deNKS.

Rondleiding door het kasteel
We werden in groepjes rondgeleid
door het kasteel en mochten zelfs de
bovenste verdieping, waar onder an-
dere de slaapvertrekken zijn, bekijken.
We kregen daarbij deskundige uitleg
van een gids. Op een van de slaapka-
mers vond je antiek speelgoed, waar-
onder een poppenhuis. Hierna kregen
we een lichte lunch.

Lezingen en forumdiscussie
De eerste twee lezingen hielden ver-
band met het nieuwe boek over
Middachten van de NKS.
Professor dr. K.A. Ottenheim sprak
over de bouwontwikkeling en
drs. M. Tigchelaar over het interieur
van Middachten.
Ir. M. A. van Beek sprak over het proef-
project instandhouding Middachten.
Hierbij gaat het niet alleen over het
huis en de tuin, maar het landgoed als
geheel. Verschillende instanties partici-
peren hierin, o.a. de gemeente Rheden.

Na de theepauze was er een forum-
discussie.

Uitreiking eerste boek
'Middachten, huis en heerlijkheid'
Het hoogtepunt van de dag was de
aanbieding van het boek 'Middachten,
huis en heerlijkheid' aan mevrouw
I. gravin Ortenburg - gravin van
Aldenburg Bentinck, daarna werd een
toost uitgebracht op dit eerste boek
van een nieuwe reeks; Nederlandse
Kastelen van de Nederlandse Kastelen
Stichting.

Middachten, huis en heerlijkheid
De titel heeft mij wat bevreemd:
Middachten is nooit, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld Biljoen en Rosendael,
een 'heerlijkheid' geweest.
Valentijn Paquay schrijft in hoofdstuk
5 op bladzijde 107 het volgende:
"Middachten zelf was nooit een auto-
nome heerlijkheid".
Het boek ziet er mooi uit en de inhoud
is interessant. Er hebben zeven auteurs
meegewerkt aan dit boek, dat vijf
hoofdstukken bevat, die elk een ander
aspect van Middachten behandelen.
Jammer dat door deze werkwijze
doublures zijn ontstaan.
Het stukje over de stallen van het kas-
teel staat tussen de tekst van hoofdstuk
3, de ontwikkeling van het interieur.
Spijtig is dat Valentijn Paquay de arti-
kelen van Frits Tesser in A&H niet
gelezen heeft anders zou hij geweten
hebben dat het Gotingsgoed lange tijd
in handen is geweest van de Monniken
van Monnikhuizen en het door ruil
weer in het bezit van de heer van
Middachten is gekomen.
Een aanrader voor iedereen die meer over
Middachten aan de weet wil komen.



grondgebied, het beheer en dergelijke
algemene onderwerpen bevat. Dan
volgt de eigenlijke inventaris, die voor
het domein Dieren vier rubrieken telt:

Het belang
van het archief van de Nassause Domeinraad

voor onze Oudheidkundige Kring

In het jaarboek van het Oranje-Nassau
Museum 1994 schrijven drs.J.C.M.
Pennings en E.A.T.M. Schreuder over
het beheer en bestuur van de goederen
en rechten van het Huis Oranje-Nassau
door de Nassause Domeinraad.

De bezittingen van de Oranje-Nassau's
waren zeer omvangrijk geworden in de
loop der eeuwen. Het begin ligt in de
15de eeuw, als Engelbrecht van Nassau
(± 1370 -1442) trouwt met de erfdochter
van Polanen, rijk gezegend met vast-
goed in de omgeving van Breda. Overi-
gens, deze Engelbrecht van Nassau is
ook grondlegger van een boekenver-
zameling, die de basis is geworden van
het bezit van de Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag. In de zomer van 1998
hebben velen van deze boekenschat
kunnen genieten op de tentoonstelling
BOEKEN VAN ORANJE NASSAU

in het Museum van het BoekIMuseum
Meermanno- Westreenianum, eveneens
inDen Haag.

Het omvangrijke goederenbezit ver-
eiste een centraal en ambtelijk gestruc-
tureerd bestuur en beheer, wat het aan-
zien gaf aan een beheerscollege, de
Nassause Domeinraad. En door de uit-
gebreidheid der bezittingen én door de
ambtelijke structuur heeft de Nassause
Domeinraad een zeer groot archief ge-
kweekt. In het Algemeen Rijksarchief
in Den Haag vergt het liefst 635 strek-

J.F. van Oosten Slingeland

kende meter boekenplank! In de loop
der jaren hebben verschillende rijks-
archivarissen zich met de ordening be-
zig gehouden. In 1997 is een nieuwe
ordening tot stand gekomen. waaraan
17 personen gedurende vijf jaren heb-
ben gewerkt. De inventaris - om nog
een indruk van de omvang van het ar-
chief te geven - is een lijvig boekwerk,
dat 640 bladzijden bevat en daarop
16.639 nummers beschrijft. Daarop vol-
gen dan nog 100 bladzijden Index en
Concordans van de oude naar de nieuwe
inventarisnummers.

A. algemeen
B. verwerving, betwisting, vervreem-

ding van goederen, rechten en
bevoegdheden

C. beheer
D. zorg voor het archief.

Rubriek A. begint met nummer 3157 en
eindigt met 3631. Wat daarin al niet te
onderzoeken valt!

De auteurs Pennings en Schreuder
beëindigen hun artikel in het Jaarboek
van het Oranje Nassau Museum aldus:
Kunsthistorici hebben reeds lang gele-
den hun weg naar dit rijke archief ge-
vonden, maar - en dat is minder bekend
- het vormt ook een belangrijke bron
voor lokale en regionale historici en
voor onderzoek op het terrein van flora,
fauna, landbouw, landschap, tuinen etc
in het verleden. In niet mindere mate
geldt dit voor beoefenaars der bos-
geschiedenis, tot welke groep schrijver
dezes graag gerekend wil worden.

De eerste verkenningen hebben al wel
aan het licht gebracht, dat er voor de
geschiedenis van Dieren en Ellecom
veel uit deze archiefbron is te putten.
Naast talrijke akten zijn er de rent-

De inventaris beschrijft na een algemene
inleiding het archief in dertien delen
waarvan deel 4 voor onze leden en le-
zers het meest interessant is te weten
Domeinen in Gelderland. Deze zijn on-
dergebracht in 8 afdelingen:

I Stukken betreffende
meer dan één domein

Ir Borculo en Lichtenvoorde
m Bredevoort
N Burense tienden onder Doesburg,

Doetinchem en Hummelo
V Buren
VI Culemborg
VII Dieren
vm Het Loo.

Voor ieder domein begint de inventaris
met een inleidend deel, dat onder meer
de verwervingen, de verkopen, het

-



meestersrekeningen, die - behoudens
enkele hiaten - een reeks vormen van
1648 tot 1810. Bestudering van dit grote
en rijke archief past goed in de doel-
stellingen van de Stichting Boskaart
Nederland 1832. Deze stichting is 23
oktober 1997 te Dieren opgericht met
het statutaire doel de studie der Neder-
landse bosgeschiedenis te bevorderen
door:

a. het verzamelen en verwerken van
primaire kadastrale gegevens, die
betrekking hebben op bossen en
boseigendom

b. het ondersteunen en bevorderen van
onderzoek en studie op het gebied
der bosgeschiedenis

c. het publiceren of doen publiceren
der uitkomsten.

Voor het werkgebied van onze Oudheid-
kundige Kring is doelstelling a. bereikt,
want de oudste kadastrale bosgegevens
zijn verzameld en gepubliceerd. Voor
Rozendaal en Velp zijn deze gegevens
in twee artikelen verwerkt, die in Ambt
en Heerlijkheid nrs 115 en 120 zijn ge-
publiceerd.

Overigens is doelstelling a. niet alleen
voor Rozendaal, Velp, Rheden en Die-
ren bereikt. Die bosgegevens zijn in-
middels voor alle Gelderse kadastrale
gemeenten op papier gebracht en voor
een deel in computerbestanden inge-
voerd. En niet alleen Gelderse gemeen-
ten. Vrijwilligers hebben twee jaar lang
in de Dierense Toren de in den lande
verschenen kadastrale atlassen op bos-
gegevens nagezocht. Sedert juli 1999
berusten de resultaten van dit werk bij

de Directie van het Kadaster in Apel-
doorn, die de stichting Boskaart Neder-
land 1832 welwillend een kamer ter be-
schikking heeft gesteld.

Geraadpleegde literatuur

Voor onze gemeenten Rheden en Ro-
zend aal doemt nu doelstelling b. op,
daar het Nassau's Domeinarchief de mo-
gelijkheid biedt van boeiend onder-
zoek naar de Dierense en Ellecomse bos-
geschiedenis.

We
betreedt dat veld van onderzoek?

Zou ook hierbij het bestuur van onze
Oudheidkundige Kring het voortouw
willen nemen en een werkgroep voor
dit doel in het leven roepen, al dan niet
uit leden van onze vereniging?

Zou men tot zo'n longitudinaal onder-
zoek willen besluiten, dan houdt het
werk niet op bij de verkoop van het
Dierense domein aan de Gravin van
Wassenaar, Vrouwe van Twickel. De ad-
ministratie van de Twickelse rentmees-
ters van 1822 tot 1952 belooft veel te
kunnen bijdragen aan de studie c.q. pu-
blicatie van drie honderd jaar Dierense
bos geschiedenis.

Het spreekwoord zegt: Keulen en Aken
zijn niet op één dag gebouwd. Daarom
- nadat een wijds perspectief is ge-
schetst - terug naar het onderwerp van
dit artikel, de bestudering van het voor
onze Oudheidkundige Kring zo belang-
rijke Nassau's Domeinarchief. Daar
moeten de eerste stappen worden ge-
zet. De allereerste is reeds gezet door de
auteur van dit artikel.
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