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Een reeks van tuinontwerpers heeft tussen
1745 en ]9]2 een bijdrage geleverd aan de
aanleg van het landgoed Rhederoord.

Het gelukkige toeval wil dat er verschillende

ontwerptekeningen bewaard zijn gebleven,
zodat de ontwikkeling van het park en daarmee
ook die van de tuinhistorie in het algemeen,

zichtbaar gemaakt kan worden.
Aan de hand van de ontwerpen zal ik de

geschiedenis van het terrein ten tijde van de
respectievelijke eigenaars schetsen.

Pien Lammertse-Tjalma

Geschiedenis van de familie Brantsen
en hun aandeel in de aanleg van het park

Het verhaal begint als aan het eind van de zeventiende eeuw
Willem Everwijn en zijn echtgenote Johanna Kelffken vele stukken
grond en behuizingen in de buurt van Rheden kopen, die na hun dood
toevallen aan hun dochter Nalida Everwijn en haar echtgenoot Mr.
Hendrik Brantsen, burgemeester van Arnhem. Hun tweede zoon Willem
Reinier (1701-1789), die eveneens burgemeester van Arnhem is, erft in
1742 een deel van deze bezittingen en laat omstreeks 1743-1746
Rheederoort op de Stickenberg bouwen en een formeel park rondom
het huis aanleggen door Jacob Marot. In het Gelders Archief bevinden
zich naast zijn ontwerpen nog twee tekeningen van een tuinaanleg van
parkgedeelten buiten het door Marot ontworpen park van de hand van
J.G. Berger uit ca. 1770. Als Willem Reinier in 1789 ongehuwd sterft
gaat het landgoed over op kinderen van twee van zijn broers: Derk
Willem Abraham Brantsen (1742-1808) en diens vrouw Gerharda
Abigael Agatha Brantsen (1744-1819). Uit hun tijd dateert een ont-
werp van J.P. Posth van dé omzetting in landschapsstijl van een van de
ontwerpen van Berger. Willernina Nalida Reiniera Brantsen (1770-
1829) erft in 1819Rhederoord van haar moeder. Na haar dood in 1829
erft Jacob Pieter Theodore Brantsen, die in 1803 op kasteel Zijpendaal
bij Arnhem geboren is, het goed van zijn tante. Hij begint direct verbe-
teringen aan het huis aan te brengen, maar moet in 1830 als kapitein
van de Schutterij van Gelderland ten strijde trekken en deelnemen aan
de Belgische veldtocht. Pas in 1834 vestigt hij zich voorgoed op zijn
landgoed. Hij overlijdt in 1880 ongehuwd. In zijn periode krijgt het
park veel aandacht. Uit 1840 dateert de landschappelijke aanleg van
het zuidelijk deel van het park van de hand van Hendrik van Lunteren,
terwijl, Eduard Petzold in 1868 een ontwerp maakt. Erfgenaam neef
Theodore Leopold (1833-1889) is de laatste Brantsen, die op
Rhederoord heeft gewoond. Na zijn plotselinge dood in 1889 ontstaan
er moeilijkheden over de erfenis en wordt het landgoed verhuurd tot-
dat het in 1911 wordt verkocht aan de heer N.J.H. van Hasselt. Voor hem
maakt L.A. Springer in 1912 een tuinontwerp.



Kaart van het bezit van Mr. Hendrik Brantsen, 1739

Kaart 1739

Op deze kaart is in 1739 door
Gijsbert Verbeek het grondbezit van
Mr. Hendrik Brantsen, oud Burge-
meester van de stad Arnhem, en wijlen
Vrouwe Nalida Everwijn gemeten en
opgetekend. De afbeelding geeft maar
een gedeelte van de kaart weer. Aan-
gegeven zijn: de Erven en landen,
bestaende in Huysen, Schuren, Hoven,
Boomgaarden en Bouwlanden, mits-
gaeders opgaende beuken en
eijckenboomen, en Ackermaelshout-
gewassen, nevens d' annexe privative
Heijvelden, alle te saemen in de Ampte
van Rheden; op en omtrent de Middagter-
Steeg gelegen.
We treffen verschillende percelen aan,
die we in latere parkontwerpen nog te-
gen zullen komen zoals De Cluys en
het kleine, meer naar het noorden ge-
legen, uitstekende terreintje Het Ron-
deel. Ten oosten van deze kavels loopt
vanaf de Wegh na Doesburgh en
Zutphen een allee noordwaarts waarop
ongeveer halverwege de hoeve Stick-
huizen ligt. Oostelijk hiervan zal bin-
nen enkele jaren het huis worden ge-
bouwd en de eerste tuin worden aan-
gelegd.





Grote kaart op pagina 4
is een gedeelte van de kaart
'VAN DEN ONSALIGENBOSCH,

Essor EN DEN ROUWENBERG '

uit ca. 1772, getekend door
P. van Dieren

Kleine kaart op pagina 4
Ontwerp park rondom het huis,
toegeschreven aan Jacob Marot, 1743

Kleine kaart op pagina 5
Ontwerp park rondom het huis,
door Jacob Marot, 1743

Parkontwerpen Jacob Marot, 1743

In het Gelders Archief te Arnhem bevinden zich in de algemene kaarten-
verzameling twee ontwerpen voor deze eerste tuinaanleg, waarvan het ene zeker van
de hand van Jacob Marot is en het tweede zeer waarschijnlijk. Het tweede ontwerp
stemt grotendeels overeen met de uiteindelijke aanleg, zoals die te zien is op een kaart
uit ca.l7n, op pagina 4. Jacob Marot is de zoon van de beroemde Daniel Marot, die als
Franse hugenoot in 1686 naar Nederland vluchtte en in dienst trad van stadhouder
Willem 111.Hij maakte interieurdecoraties en introduceerde met Jacob Roman de Frans
classicistische tuinstijl in Nederland. Op Rhederoord past zijn zoon deze stijl met zijn
kenmerkende lange as van symmetrie ook toe. Het huis op het achtzijdig plein staat op
het kruispunt van de lengte en breedte as en maakt duidelijk deel uit van de architec-
tuur van de tuin. De symmetrische tuinen aan weerszijden van de as zijn door evenwij-
dige assen en diagonalen verdeeld in driehoekige deeltuinen, die langs rechte lijnen
zijn beplant. De assen en diagonalen vormen evenzovele zichtlijnen. Op de kaart met
het buitenplaatsenlandschap zien we dat ook de al genoemde percelen De Cluys en
Het Rondeel in het rechte lanenplan zijn opgenomen. De weg langs Het Rondeel is de
afsluiting van de woeste hei- en zandgronden.



Twee tekeningen van
J.G. Berger, ca. 1770

Door J.G. Berger wordt de
aanleg uitgebreid. De Caart van
Een Engelsh bosh geleegen agter
Reederoort geeft een ontwerp weer
van het woeste gebied ten noorden
van de aanleg van Marot So als het
kan angeleegt worden. Uitgangs-
punt is de berg van waar af vijf zicht-
assen uitzichten bieden op, van
linksonder naar rechts, de Elterberg,
Doesburg, het Middachter bos en
den overigen twee sien na het Velt
en Heidens.

Rond de berg ligt Plantsoen van
Denne met seyn Cabinetten en de
allees alte maal met Dennen toe-
gepoot. De slingerallees, die de ka-

Kaart op pagina 6
Caart van Een Engelsh bosh geleegen agter Reederoort

door J.G. Berger, 2de helft l8de eeuw

Kaart op pagina 7
Caart van een stuk Heide Veld geleegen agter de Bauwerij De Cluys genaamt

door J.G. Berger, 2de helft l8de eeuw



binetten verbinden, vormen een grillig bloemachtig pa-
troon. Daarbuiten is weer een Plantsoen van Acker-
maelshout, waarin de slingerallees zich voortzetten en
aan de oostkant nog een uit cirkels opgebouwde bloem
vormen. Aan de zuidkant ligt Een wilt bos met boom en
van allerly soort. In de zuidwest hoek zien we een Plant-
soen dat alrets begonnen is en de brede, schuine allee
die uit de richting van het huis komt.

Ook in westelijke richting wordt de tuin verder aange-
legd. De Caart van een stuk Heide Veld geleegen agter
de Bauwerij De Cluys genaamt laat de verandering zien
van een stuk heide ten noorden van dit perceel. De
brede oost-west allee waaraan het huis ligt, is doorge-
trokken langs De Cluys. De allee langs Het Rondeel
vormt de oostgrens van het terrein. Ook bij dit ontwerp
zijn de uitzichten weer van grote betekenis. Er zijn vijf
bergen, onderling door kaarsrechte allees - die van de
ene berg op de andere gaan - met elkaar verbonden.

Twee allees bieden uitzicht op respectievelijk Kleef en
de Elterberg en verder ziet men wat dichterbij uit op
Rhederoord, heide en plantages. In het noordelijke deel
is rond de berg èen opgaand sterrebosch. Daaronder
ligt een opgaand bosch met (geometrische) slinger-
allees. Langs de westrand zijn opgaande bosschen en
ten zuiden van Het Rondeel zien we akkermaalshout
met ook weer geometrische slingerpaden. Hoewel deze
plannen met hun rechte allees en aanplant in kaars-
rechte lijnen nog formeel van opzet zijn, kunnen we in
de geometrische slingerpaden door de akkermaals-
bossen al een aankondiging van de landschapsstijl zien.
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Het dagboek van Antje van Hogendorp, 1787

De Engelse landschapsstijl, die de geometrische
stijl helemaal zal gaan verdringen, heeft omstreeks 1770
Nederland al wel bereikt. In de beginjaren wordt er in
bestaande parken met een formele aanleg vaak alleen
nog maar een Engelsch plantsoen als nieuw onderdeel
aangelegd, maar in de 1780er jaren beginnen de eerste
in tuinkunst geïnteresseerde landgoedeigenaren hun
hele park in de landschapsstijl om te zetten. Een voor-
beeld hiervan in de buurt van Rhederoord is de aanleg
van Biljoen en Beekhuizen, waarbij eigenaar Baron
van Spaen een grote inbreng heeft gehad bij de omvor-
ming van zijn park in een arcadisch landschap.

Antje van Hogendorp, die met haar moeder in 1787 in
Gelderland verblijft en ook Biljoen en Beekhuizen heeft
bezocht, schrijft in haar dagboek over Rhederoord dat
de natuurlijke omgeving prachtig is, maar dat de for-
mele stijl er geen goed aan doet: toutes ces belles
montagnes irregulieres et variees sont plantees
d' arbres en ligne droite, quiforment des allees uniformes
et tristes. De Engelse landschapsstijl met haar meer na-
tuurlijke lijnen zou het geheel beter tot zijn recht kun-
nen laten komen.

CAA RT,
VAN EEN STUK.HEiDE
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Ontwerp van een park met hermitage
achter De Cluys door J.P. Posth, 1797' L- +- -'-,._..,---"-'-1



Ontwerp van een park met hermitage
door J.P Posth, 1797

Willem Reinier Brantsen is, als Antje van Hogendorp
haar mening over Rhederoord noteert, zesentachtig jaar oud en
zal zich niet meer zo zeer met de nieuwe tuinstijl hebben bezig-
gehouden. Hij sterft twee jaar later ongehuwd.
In de periode van zijn erfgenamen, Derk Willem Abraham
Brantsen en diens vrouw GerhardaAbigael Agatha Brantsen en
later hun dochter Willemina Nalida Reiniera, is lP. Posth (1763-
1831) als tuinarchitect bij Rhederoord betrokken. Het is een
geluk dat de tekening van zijn hand van de omzetting in land-
schapsstijl van het terrein achter De Cluys dat eerder door J.G.
Berger werd ingericht, bewaard is gebleven. Een vergelijking
tussen de twee ontwerpen is heel interessant. We zien hier dui-
delijk de overgang van de formele stijl naar de (vroege) land-
schapsstijl. De vijf bergen zijn natuurlijk gebleven, maar ook
is vooral in de zuidelijke parkhelft het rechte lanenpatroon
nog goed zichtbaar, al zijn de randen van de zichtassen gol-
vend gemaakt en kruisen zeer grillig kronkelende paden, die
ondermeer een verbinding tussen de verschillende toppen vor-
men, de assen vele malen. Zeer bijzonder zijn de Klompen met
Blommen, die op de in open stroken veranderde allees zijn aan-
gelegd.

Het noordelijke deel van het park is meer veranderd. Het sterre-
bos en de opgaande bossen met geometrische slingerallees zijn
verdwenen. Hiervoor in de plaats lopen naast de al genoemde
kronkelpaden gebogen lanen door akkermaalsbossen. Op ver-
schillende plaatsen zijn stukjes naaldbos aangelegd. Vanaf de
noordelijkste berg lopen in plaats van drie van de assen van het
sterrebos ook weer open stroken. Een vierde grotere strook loopt
zuidwaarts en buigt dan in oostelijke richting. Deze stroken
worden aangeduid als Garrong (gazon?) met Boomen van
allerlei} soort. Een prachtig romantisch onderdeel van de
nieuwe tuinaanleg is de kluizenaarshut, die op een open plek
in een dicht dennenbos in het vroegere perceel Het Rondeel
ligt. Het is ongetwijfeld het hoogtepunt van de wandeling, die

de vele bezoekers van Rhederoord op het landgoed maken. In
de hermitage ligt ter tekening een gastenregister. Het is bewaard
gebleven en geeft ons een mooi beeld hoe er tussen 1798 en 1846
ieder jaar tussen april en oktober van heinde en ver mensen uit alle
lagen van de bevolking het park komen bezoeken.

J.P. Posth heeft zich ongetwijfeld behalve met deze aanleg ook
beziggehouden met de aanpassing in landschapsstijl van an-
dere delen van het park. In een beschrijving van Rhederoord
door Mr. J.P.T. Brantsen, die in 1829 eigenaar van het landgoed
wordt, maar daarvoor er al vaak de zomers bij zijn tante door-
bracht, lezen we dat de tuinarchitect in 1824 nog op het buiten
werkzaam is. Brantsen beschrijft dat tussen 1800 en 1810 een
nieuw stuk heide buiten de sluiting van de wandelingen schijnt
te zijn aangekocht en met dennenzaad bezaaid, waar omstreeks
1824 paden door zijn gemaakt door den Architect Post waarbij
de schrijver van het stuk zelf aanwezig was. De kadastrale kaart
van omstreeks 1832 laat zien hoe Rhederoord er uit ziet als Mr.
lP.T. Brantsen zich in 1834 voorgoed op zijn bezit vestigt.



Aan de westkant vindt deze allee aansluiting
bij een rechte laan, die schuin vanaf de grote
weg doorloopt tot de oostgrens van het al
veel besproken terrein De Cluys, terwijl
hij aan de andere kant, waar vroeger de
dwars allee eindigde, direct terugbuigt
naar de straat. Dit is dus na de periode
Posth ook de situatie van het terrein,
die Hendrik van Lunteren (1780-
1848) aantreft als hij in 1840 op-
dracht krijgt een ontwerp voor
Rhederoord te maken.

Kadastrale kaart van 1832

We zien als overblijfsel van de formele aanleg
het huis op het plateau met aan de noordzijde de twee
driehoeken, die nu dienst doen als boomgaard en aan
de zuidkant de twee trapeziumvorrnige terreinen, die
als broeituin vermeld worden. Het huis wordt niet
meer benaderd door een directe rechte toegangs-
allee vanaf de Arnhemse weg, maar zijdelings via
de weg langs het huis, de vroegere imposante
dubbelbeplante dwarsallee.

Gedeelte van de kadastrale kaart
van Rhederoord. De toestand die
Hendrik van Lunteren aantrof



Ontwerp Hendrik van Lunteren 1840

De waterpartij over de volle breedte aan de zuidkant van de
glooiende wei is een geliefd motief in het werk van Van
Lunteren. We vinden er een enkele boomgroep en een aantal
solitairen. Aan de zuidwestzijde van het weiland is boven de
vijver een doorkijk gelaten naar de westelijke kant van het
terrein. Van Lunteren verlengt de waterpartij met een smalle
stroom oostwaarts, die vervolgens onder de moestuin uitmondt
in een vijver, ter verlevendiging van dit parkdeel. Aan de oost-
kant wordt de oude moestuin met een omheind parkje uitge-
breid. De nieuwe aanleg wordt gecompleteerd door een reeks
van wandelpaden. Ze voeren door bosranden, langs wei- en
bouwland of dieper door het bos. Bij mooie uitzichtpunten
zijn bankjes geplaatst. Het pad langs de waterpartij vormt een
verbindende schakel tussen de drie door akkers onderbroken
bosgedeelten.

Het belangrijkste deel van Van Lunteren's opdracht zal
het verder aanpassen aan de landschapsstijl van het gebied ten
zuiden van het huis zijn geweest. In de periode Posth, de tijd
van de vroege landschapsstijl, werden slechts fragmenten van
het park veranderd, maar nog niet uitgegaan van een geheel
zoals in de bloeiperiode van de stijl. In Van Lunteren's plan
verdwijnt de grote dwarsallee definitief uit beeld. De toegangs-
lanen naar het huis worden als één lange, vloeiend gebogen
lijn getekend. Verder kiest hij voor openheid aan voor- en ach-
terzijde van het huis. Aan de noordkant zorgt een open veld
met schaarse beplanting, begrensd door de schuine zijden van
'de driehoeken' voor ruimte tussen bos en heuvels. Aan de zuid-
zijde van het hoog gelegen huis verandert van Lunteren een
deel van het open terrein in een omheinde, naar beneden toe
breder wordende weide. Hij herhaalt hier de schuine begrenzing
van de noordkant door aanplant aan weerszijden van de wei en
geeft zo het huis naast het schitterende verre uitzicht toch een
zekere beslotenheid.

Ontwerptekening
voor het park door

Hendrik van Lunteren, 1840



Ontwerp c.E.A. Petzold 1868

In 1868 wordt al weer een tuinarchitect
aangetrokken. Aanleidingen daartoe zijn de
aanleg van de spoorlijn aan de zuidkant van
het terrein van de familie Brantsen in 1862 en
de vergroting van het huis. De bekende Duitse
ontwerper Eduard Petzold wordt gevraagd op
aanraden van Baron Brantsen's broer, Mr.
Willem G. Brantsen van Zijpendaal, wiens land-
goed hij in 1863-1864 moderniseerde.

Hoewel Petzold de natuur als leermeesteres van
de tuinkunst beschouwde, week hij in de di-
recte omgeving van een huis wel af van dit prin-
cipe en gebruikte geometrische vormen bij de
aanleg. Zo ook bij Rhederoord. Aan de noord-
zijde komt een halfrond terras, van waar uit twee
symmetrisch gebogen paden voeren naar een
ronde vijver met beelden en fonteinen, omge-
ven door bloembedden, pagina 12/13. Een rond-
weg eromheen geeft aansluiting op paden ver-
der het bos in.

Voor de zuidzijde ontwerpt hij een uit twee ver-
diepingen bestaand terras, dat omgeven is door
een muur met balustrade. We zien op de terras-
sen symmetrische, langwerpige bloembedden
met geometrische gevormde banden van bloe-
men, pagina 13. Het volledige beplantingsplan
met beplantingslij st van 182 nummers, door
Petzold voor het park gemaakt, is bewaard ge-
bleven.

Zijn specialiteit is het werken met kleuren in de opbouw van
boom- en heestergroepen. Door het planten van bloeiende hees-
ters heeft hij geprobeerd een vloeiende overgang te maken tus-
sen het aangelegde deel rond het huis en de rest van het park.
Om de spoorlijn te maskeren heeft hij het gebied ten zuiden
van het huis wel erg dicht beplant. De door Van Lunteren ge-
creëerde ruimte en het open uitzicht naar de IJssel is hierdoor
sterk te niet gedaan.

Ontwerptekening voor het park
door Eduard Petzold, 1868

Vijver noordzijde
Rhederoord,
ontwerp Petzold



Periode VanHasselt 1911-1919
met tuinarchitect L. Springer 1912

Jhr. Theodore Leopold, die in 1880 het land-
goed erft van zijn oom, is de laatste in de reeks Brantsen
van Rhederoord. Na zijn plotselinge dood in 1889
wordt de buitenplaats verhuurd en tenslotte in 1911
verkocht aan N.J.H. van Hasselt. De nieuwe eigenaar
laat het huis uitbreiden en restaureren door architect
lW. Hanrath. Tuinarchitect L. Springer (1855-1940)
krijgt opdracht de restauratie van het park op zich te
nemen. Door verwaarlozing is er in de jaren tussen 1868
en 1912 veel verloren gegaan. Op Springer's aanraden
worden de gebouwen op het voorplein afgebroken. De
stallen worden verplaatst naar de ingang bij de Steeg
en de oranjerie komt in de moestuin. Verder ontwerpt
hij enkele nieuwe bloemperken in de directe omgeving
van het huis. In 1919 verkoopt Van Hasselt het land-
goed alweer. Het huis en zijn omgeving worden eigen-
dom van Baron Van Heeckeren van KeIl, de bossen wor-
den verkocht aan Natuurmonumenten. In 1959 wordt
het huis verhuurd aan de Stichting Internationale School
en in 1978 verkocht aan de Nederlandse Christelijke
Gemeenschapsbond. Natuurmonumenten verwerft dan
de parkweide ten zuiden van het huis, maar het noorde-
lijke en oostelijke deel van het park horen bij het huis.
De verdeling van het bezit over verschillende eigena-
ren doet geen goed aan het behoud van Rhederoord als
de buitenplaats die vanaf 1748 zo liefdevol is opge-
bouwd door de verschillende leden van familie Brantsen.

Terrassen Rhederoord, ontwerp Petzold

De auteur Pien Larnmertse- Tjalma is afgestudeerd
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in architec-
tuur geschiedenis richting Tuin- en Landschaps-
architectuur met als onderwerp het werk van
tuinarchitect Hendrik van Lunteren.

Meer over tuinarchitect
Hendrik van Lunteren:
Lammertse- Tjalma, Pien,
'Hendrik van Lunteren (1780-1848): vermaarde
aanlegger van landgoederen en wat tot verfraaiing
in het bouwkundige vak daarbij behoort',
in: Tuinkunst, Nederlands Jaarboek voor de ge-
schiedenis van Tuin en Landschapsarchitectuur,
deel 3, Architectura & Natura, Amsterdam 1997.

> > > >



Verantwoording

Gegevens familie Brantsen,
Gelders Archief te Arnhem,
Het archief van de familie Brantsen.
Afbeeldingen:
1. Kaart van het bezit van Mr. Hendrik Brantsen,
1739, pagina 3,
Atlas Gelderse Buitenplaatsen,
Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck.
2. Buitenplaatsenlandschap met Rhederoord,
Middachten en de Rouwenberg, 1772/1774, pagina 4,
Atlas Gelderse Buitenplaatsen,
Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck.
3. Ontwerp park rondom het huis,
toegeschreven aan Jacob Marot, pagina 4,
Algemene Kaartenverzameling,
Archief familie Brantsen, Gelders Archief.
4. Ontwerp park rondom het huis,
door Jacob Marot, 1743, pagina 5,
Algemene Kaartenverzameling,
Archief familie Brantsen, Gelders Archief.
5. Caart van Een Engelsh bosh
geleegen ag/er Reederoort,
door J.G. Berger, 2e helft 18e eeuw, pagina 6,
Algemene Kaartenverzameling,
Archief familie Brantsen, Gelders Archief.
6. Caart van een stuk Heide Veld geleegen
agter de Bauwerij De Cluys genaamt,
door J.G. Berger, 2e helft 18e eeuw, pagina 7,
Algemene Kaartenverzameling,
Archief Brantsen, Gelders Archief.
7. Ontwerp van een park met hermitage,
door J.P. Posth, 1797, pagina 8,
Algemene Kaartenverzameling,
Archief familie Brantsen, Gelder Archief.
8. Kadastrale kaart van 1832, pagina 10,
Gelders Archief.
9. Ontwerptekening voor het park
(62,5 bij 104,5 cm, in kleur)
door Hendrik van Lunteren, 1840, pagina 11,
Bibliotheek Landbouw Universiteit Wageningen,
afdeling Speciale Collecties.
10. Ontwerptekening voor het park,
door Eduard Petzold, 1868, pagina 12,
Bibliotheek Landbouw Universiteit Wageningen,
afdeling Speciale Collecties.
11. en 12. Vijver noordzijde en terrassen zuidzijde
van Rhederoord,
ontwerp Petzold, pagina 12 en 13,
ontleend aan Rohde, Michael,
Eduard Petzold, Weg und Werk eines deutschen
Gartenkunstlers im 19. lahrhundert,
Dissertation, 1998, Hannover.

OPEN MONUMENIENDAG 2002
ZATERDAG 14 EN ZONDAG 15 SEPTEMBER

Nel/eke den Boer-Pinxter

KOOPMANSGEEST

Handel is het landelijke thema van Open Monumentendag 2002.
Dit thema is gekozen omdat het 400 jaar geleden is dat de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie (VOC) is opgericht en dat de grondslag werd gelegd voor de
aandelenbeurs, die ook zijn 400-jarig jubileum viert.

Handel heeft een grote invloed op de samenleving. Geen handel zonder goede
verbindingen. Ging vroeger het vervoer nog veelal over water, ook de Hessen- en
Hanzenwegen hebben aan het floreren van de handel bijgedragen. De aanleg van
spoorwegen gaf de snelheid van het vervoer een nieuwe impuls, evenals het ver-
harden van wegen. Maar met alleen vervoer ben je er nog niet. Mens en paard
moeten onderweg ook rusten en gevoed worden. Zo ontstonden langs de ver-
schillende wegen pleisterplaatsen. Eenmaal aangekomen op de plek van bestem-
ming werden de goederen opgeslagen in pakhuizen van waaruit ze werden ver-
voerd naar de talloze markten en later winkels. Het met de handel verdiende geld
werd vervolgens geïnvesteerd o.a. in villa's, buitenhuizen en hofjes.

HANDELSGEEST IN RHEDEN EN ROZENDAAL

Al waren de dorpen in deze gemeenten niet direct handelsplaatsen toch
werd er al vroeg aardig aan de handel verdiend. In 1678 telde men een stuk of 30
herbergen in onze gemeenten. Op veel landgoederen, die langs de Veluwezoom
liggen, werd naast landbouw en veeteelt ook bosbouw bedreven. Hout, land-
bouw- en veeteeltproducten werden verkocht om met de opbrengst huis en land-
goed te onderhouden.

De handelsgeest kwam ook naar voren als men de aanwezige natuur te gelde
maakte door het stichten van watermolens, het badhuis te Laag Soeren en de vele
pensions voor de toeristen. Door het toerisme floreerde de middenstand, er kwa-
men meer winkels, banken en postkantoren. Welgestelde kooplieden kochten een
tweede huis langs de Veluwezoom of gingen er rentenieren. In onze gemeenten
zijn veel villa's gebouwd met geld dat in de handel hier of in Indië is verdiend. Zo
ook de villa's aan de Hoflaan 26 tim 36, die gebouwd zijn in opdracht van de heer
Schuijmer, een oud-Indiëganger die zelf op nummer 7 woonde. Hij had naar
verluid zijn kapitaal vergaard in de overzeese gebiedsdelen.



De IJsselwas van oudsher de belangrijkste handelsroute voor de
verschillende vrachtschepen. In Dieren werd een schippersbeurs
gehouden waar ingetekend kon worden op een vracht. Men kon
eenvoudig aanleggen bij de mooie Veerstoep. In 1829 werd het
eerste stuk van het Apeldoornskanaal geopend door Koning
Koopman Willem I om het vervoer per water te bevorderen.
Het stuk Apeldoorn Dieren werd in 1860 gegraven. Dieren had
een drietrapssluis om het hoogteverschil met de IJssel te over-
bruggen. De nieuwe sluis die hiervoor in de plaats is gekomen,
kan een hoogteverschil van 9.50 m overwinnen. Twee belangrijke
Hanzewegen, van Harderwijk naar Doesburg en van Harderwijk
naar Arnhem, liepen door de gemeente Rheden. Voor alle reizi-
gers waren de herbergen langs de wegen van groot belang. De
meeste van deze herbergen zijn, nu het reizen sneller gaat, ver-
dwenen. Maar enkele van de oude herbergen bestaan nog steeds
zoals de Roskam in Rheden, Athlone in De Steeg en het pand
Bomberghuis op het terrein van het Hof te Dieren.

Het vervoer over land nam hier pas echt een vlucht toen de Schip-
brug over de IJssel bij Doesburg ervoor zorgde dat de Hessen
met hun karren door de gemeente Rheden kwamen. Veel zwaar

beladen karren reden langs deze Hessenweg. Dit werd minder
toen Arnhem bijWestervoort een concurrerende brug aanlegde.

Op 21 juli 1820 werd de eerste steen gelegd voor de tolweg van
Arnhem naar Zutphen. Er heeft o.a. een tolhuisje gestaan op de
Middachterallee aan de linkerkant van de kerk/ sauna, dat in 1903
is verdwenen. Het Worth-Rheder tolhuisje werd in 1934 afgebro-
ken. Ook de aanleg van de spoorlijn Arnhem Zutphen in 1865
kwam de handel ten goede. De Willem Hl-lijn Apeldoorn-Dieren
werd in 1887 geopend. Het perrongebouw in Dieren, nu in ge-
bruik als station, met zijn mooie gietijzeren geklonken overkap-
ping, staat op de gemeentelijke monumentenlijst.

Het comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal is blij dat
dit jaar vele monumenten, die bij het thema aansluiten, voor het
eerst de deuren openen. Beschrijving van deze panden en de
openingstijden treft u hieronder aan. Op het Hof te Dieren zul-
len verschillende demonstraties te zien zijn, die verband houden
met de houthandel vroeger en nu op het landgoed Twickel. Veel
is gratis te bekijken, een buitenkansje voor iemand met een ge-
zonde dosis Hollandse koopmansgeest.

ELLECOM

Boerderij met wagenschuur,
Binnenweg 32
De boerderij is gebouwd in de 18de eeuw
en heeft een wolfdak van riet en pa=en.
In de voorgevel zijn vensters met luiken
en zesruit-schuiframen. Op het erf staat

een wagenschuur van gepotdekselde houten delen. In
deze schuur wordt op zaterdag om 11.00 uur en om
14.00 uur een diapresentatie gehouden door de heer
N. de Winkel over de middenstand van Ellecom in de
eerste helft van de vorige eeuw.
U kunt het huis aan de buitenkant en de omliggende
tuin bekijken.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Winkelpand, Binnenweg 46-48
Dit pand is in 1845 als een huis ge-
bouwd met het huidige Unicef winkel-
tje als bakkerswinkel. Later werd het
pand gesplitst. Aan nummer 48 werd
omstreeks 1920 een nieuwe bakkers

winkel gebouwd. Deze was tot 1952 in gebruik.
Daarna werd het hele pand tot een groot warenhuis
verbouwd. Dit was in gebruik tot 1968.
Nummer 46 werd in 1920 tot sigarenwinkel verbouwd
in de Jugendstil. Ook werden er toen in dit pand
pensiongasten ontvangen. Na de brand van 1931 werd
de manufacturenwinkel gebouwd met de eikenhouten
betimmering en toonbank. Deze was in bedrijf tot
ongeveer 1970. Hierna woonde er de dichter
Guillaume van der Graft van 1971 tot 1978.
Openingstijd: zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur



Villa Vredehoek, kastanjelaan 1
In de vorige eeuw was er een zeer uitge-
breide middenstand in Ellecom door de
vele vakantiegasten in de pensions. Bijna
elkwoonhuis werd gedeeltelijk pension
voor wat extra inkomsten. Villa Vrede-

hoek is nu nog als enige in bedrijf. Vele bezoekers
laten zich hier op nostalgische wijze verwennen. In het
pand is een kleine foto-expositie te zien over de mid-
denstand in Ellecom in de vorige eeuwen er is een
expositie van speelgoed in bruikleen van Toy Gallery
Brummen.
Openingstijden: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

St. Nicolaaskerk, De Friedhof6
In de kerk kunt u een tentoonstelling
zien over de geschiedenis van de kerk.
Tekeningen, foto's en briefkaarten uit
zowel particuliere verzamelingen als
overheidsarchieven, waaronder nog
nooit vertoonde afbeeldingen, zullen
de verschillende stijlperioden die de kerk

kent illustreren.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Villa Dennenoord, Hofstetterlaan 8
Deze statige villa is gebouwd in 1908 in
de overgangsarchitectuur met elementen
uit de chaletstijl in de topgevels.
De invloeden van de Art Nouveau zijn
terug te vinden in de fraaie muurankers

en de stuc-ornamenten.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

VELP

Voormalig winkelpand, Dennenweg 3
Op de hoek van de Dennen- en Bosweg
vindt u dit prachtige winkelpand in Art
Nouveau stijl.Het pand is gebouwd naar
het ontwerp van de architect
J.G.A.Heineman (1889-1959).

De etalagewordt aan dewinkelkant afgesloten door glas
met kunstig geëtste randjes.De winkel heeft een glazen
plafond en een granieten vloer. Ook heeft het pand
een opvallend portiek en hardstenen Art Nouveau
versieringen langs het dak en boven de ramen. RE-
ENTER heeft de winkel nu in gebruik als cursus-
lokaal. Hier zal een expositie van schilderijen van
Stephan Konings te zien zijn.
Openingstijden:
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Watermolen,
Hendrikus Avelinghstraat 154 en
bijbehorend fabrieksgebouw,
Presidènt Kennedylaan la
De Van Lennepsmolen heeftwaarschijn-
lijk zijn naam te danken aan Roelof van

Lennep, die in 1535 Biljoen kocht met de heerlijkheid
en rechten die erbij hoorden. De korenmolen, tevens
boerderij, behorende bij de heerlijkheid, werd ver-
pacht. Oorspronkelijk had de molen een rieten dak,
maar na de laatste brand heeft men voor pannen geko-
zen. Voor de Franse tijd aanbrak was de familie
Avelingh pachter van de molen. Omdat de molen niet
al het graan kon verwerken kwam er ook een rosmolen
(molen door paard in beweging gebracht) binnen het
pand. aast graan, maalde men ook eikenschors, dat
gebruikt wordt in de leerlooierij. Aan de overkant van
de molen, op een nieuw aangekochte wei, kwam een
nieuw gebouw (nu Istoria Interieur-Decoratie) met
een stoommachine met daarboven droogzolders en
een hoge fabriekspijp op de zuidwest hoek. Later werd
de stoommachine weer vervangen door een voordeli-
ger gasmotor.
Openingstijd Van Lennepsmolen:
zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Openingstijden fabrieksgebouw:
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.



De Oude Jan, Kerkstraat 36
Eenbeukige Romaanse kerk uit de 12de

eeuw met tufstenen muren en een klein
rechthoekig koor. Een eeuw na de bouw
van de kerk werd er aan de westkant een
toren voorgezet. Later is deze toren met

bakstenen verhoogd. Aan de noordzijde vindt u een
bakstenen laatgotische kapel met een netgewelf uit
begin 1400. In de kerk is een demonstratie glas in lood
maken te zien.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

ROZENDAAL

Park en kasteel Rosendael, Kerklaan 1
Een beroemd park door de bedrieger-
ties, een prachtige schelpengalerij en een
theekoepel naar ontwerp van Daniël
Marot. Het park is in 1837 aangelegd
naar ontwerp van tuinarchitect Zocher.

In het kasteel worden rondleidingen gegeven.
Openingstijden: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Het kasteel is zondag vanaf 13.00 uur open.
U kunt park en kasteel bezichtigen tegen gereduceerd
tarief

Herenhuis Het Spijker,
Rosendaalselaan 1
Van dit deftige huis kunt u de beneden-
verdieping bekijken. Ook kunt u wande-
len door de tuin met een voormalig
bakhuisje en een 19-eeuws houten

prieeltje. Opmerkelijk is de Rozendaalse beek die door
de tuin stroomt.
Openingstijden: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot
17.00 uur

Molenschuur, Rosendaalselaan 3
Aan de voet van de Koningsberg ligt
het schilderachtige molenhuis met wit-
gepleisterde gevels. Het is nu een
ambachtshuis en u kunt er enige crea-~=='"" tieve activiteiten die men er bedrijft aan

schouwen zoals: het spinnen van wol, stofferen van
meubels en het bierbrouwen.
Openingstijden:
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

De Herenkerk, Kerklaan 17
Een kerk uit 1758 met een bijzonder
fraaie Jugendstilmuurschildering uit
1905 en een Leichel-orgel uit 1890.De
restauratie van de kerk is net achter de
rug. Er is in de kerk een foto-expositie te

zien van de werkzaamheden. Ook is er een muziek-
programma verzorgd door amateur-muzikanten.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

DE STEEG

R.K. Parochiekerk, Maria ten
Hemelopneming, Hoofdstraat 15
De kerk uitl927 is een ontwerp van de
architect J. Stuyt en karakteristiek voor
z'n tijd. Het bakstenen bouwwerk is
opgetrokken op een kruisvormige plat-
tegrond die aan de achterkant halfrond
is afgesloten. De ramen van het schip

zijn voorzien van glas in lood. Er zijn boekjes met een
rondleiding plus toelichting in de kerk.
Openingstijd: zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

De Carolinahoeve, Carolinahoeve 1
Deze prachtig gelegen achttiende-eeuwse
hoeve werd gebouwd in opdracht van
prinses Anna, weduwe van Willem IV
Tot 1973 was hij in gebruik als boerderij
en pension en nu als pannenkoeken-
boerderij.



Er is een foto-expositie te zien over de uitgevoerde
restauratiewerkzaamheden voordat de hoeve een
nieuw leven begon als restaurant. Men kan de
Carolinahoeve bereiken wandelend of fietsend vanaf
de parkeerplaats de Lappendeken. Op beide Open
Monumentendagen kan men zich ook, tegen een ver-
goeding, laten brengen (op de hele uren) oflaten ha-
len (op de halve uren) door de paardentram vanaf of
naar de parkeerplaats De Lappendeken.
Openingstijden hoeve:
zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17. 00 uur
De paardentram rijdt op beide dagen
van 12.00 uur tot 17.00 uur

Kasteel Middachten en zijn tuinen,
Smidsallee
Het hoofdgebouw was oorspronkelijk
een laat middeleeuws omgracht kasteel.
Het huidige kasteel dateert uit het eind
van de 17de eeuw. Het is nog steeds een

landgoed in de ware zin van het woord; het bestaat
uit: bossen, boerderijen en agrarische gronden, met
daarin een park en een kasteel. Het interieur van het
kasteel behoort tot de 100 mooiste van ons land. De
tuinen rondom het kasteel werden aan het begin van
de zo- eeuw opnieuw in een formele stijl aangelegd
naar ontwerpen van Poortman en André. De 18de

eeuwse structuur werd daarbij steeds gehandhaafd.
In 1983 vond een renovatie van de tuinen plaats. Men
treft nu in de tuin onder andere aan: oorspronkelijke
beelden uit 1725, een groentheater, barok latwerk
rondom de tennisbaan, een oranjerie, een kruidentuin,
een rozentuin en leifruit.
Openingstijden:
zaterdag en zondag het park van 10.30 uur tot 16.30
en het kasteel van 13.00 uur tot 16.00 uur
Een combinatiekaartje voor park en kasteel is
verkrijgbaar tegen half tarief

RHEDEN

Dorpskerk, Dorpsstraat 51
Deze Gotische kerk uit de lSd, eeuw
heeft een Romaanse toren, die al in de
13de eeuw gebouwd is. De kerk heeft
twee monumentale Meere-orgels.
In het koor is een tentoonstelling

genaamd Credo, de Geloofsbelijdenis van Anneke
Kaai, te zien.
Openingstijd' zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

DIEREN

Herenhuis, winkel en pakhuis,
Hoflaan 1
Dit markante pand werd gebouwd rond
1898 in opdracht van de graanhandelaar
en kruidenier J.A. Brinkhorst. De archi-
tect is vermoedelijk de latere Delftse

hoogleraar Henri Evers. Het huis is gebouwd op de
kelders van een vroeger huis. De rijke in neo-renais-
sance tijl uitgevoerde puien hebben een natuurstenen
plint. De pilasters zijn versierd met diamantkoppen,
kandelabers, festoenen en leeuwenkoppen. Het oor-
spronkelijke winkelinterieur is grotendeels bewaard
gebleven. De wanden van gang en trappenhuis zijn
voorzien van geschilderde panelen met omlijstingen
van gestileerde bloem- en plantmotieven. De trap en
de deuromlijsting zijn voorzien van een imitatie hout-
beschildering: een vaker toegepaste techniek om goed-
koop hout te verrijken. Dit interieur is voor zover
bekend het enig gaaf bewaard gebleven voorbeeld
hiervan in de gemeente Rheden. In het pand is het
mogelijk thee te drinken met eventueel een stuk taart.
Openingstijd: zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur



De Dierense Toren, Hogestraat 12
Van de voormalige Mariakerk staat alleen
nog de toren overeind. Deze is in 1924
gebouwd, zo'n 30 jaar later dan de kerk
zelf, naar ontwerp van architect W. te
Riele. In 1974 is het schip van de kerk
afgebroken. Tegenwoordig wordt de
toren gebruikt als vergaderruimte en

dergelijke. Via de galmgaten heeft men een prachtig
uitzicht op Dieren en het IJ ssel-landschap. In de
torenkamer is een diaklankbeeld over het Hof te Die-
ren te zien
Openingstijden:
iflterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Bedrijf/winkel De Welkoop,
Zutphense straatweg 42
Met de voorgestelde sloop van de ge-
bouwen van De Welkoop zou er een
einde komen aan 300 jaar graanmaalderij
op deze plek. Behalve de maalderij bevat

het complex ook graansilo's en een winkel. Met het
ontwerp van De Welkoop, uitgevoerd in 1939, leverde
de architect J.G.A. Heineman een bijdrage aan de archi-
tectonische ontwikkeling van (agro-) industriële ge-
bouwen. Deze stijl is verwant aan de stijl van 'Het
nieuwe Bouwen' en 'De Nieuwe Haagse School'. Tij-
dens de Open Monumentendagen zijn er rondleidin-
gen door het gebouw. Er is bovendien een tentoon-
stelling gewijd aan het agro-industriële erfgoed met
o.a. foto's van De Welkoop tijdens de bouwfase van
1937 tot 1939.
Openingstijden:
zaterdagen zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Schweer bey der Beckehof,
Harderwijkerweg 66-132
Dit fraaie complex werd omstreeks 1910
gebouwd in opdracht van de Neder-
duits eh Hervormde Gemeente
van Amsterdam. Dit als resultaat van

een schenking van de Amsterdammer Schweer bey der
Becke die zijn geld verdiend heeft in de beurs- en

onroerendgoedhandel. Hij was gehuwd met de uit
Dieren afkomstige Wilhelmina Ockers.
Als architect werd CB. Postumus Meyes aangetrokken.

" . ~ ~ .
Hij gebruikte de 17 en 18 eeuwse hofjes ill Amster-
dam en Haarlem als inspiratiebron.
De bijbehorende tuin werd ontworpen door de tuin-
en landschapsarchitect nF. Versteeg in de Nieuw-
Architectonische tuinstijl.
Er zijn gedurende het weekeinde rondleidingen ver-
zorgd door de bewoners waarbij onder meer de kerk
en enkele interieurs te zien zijn.
Openingstijden:
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Hof te Dieren, Kerkallee 2 Ellecom
Arnhemsestraatweg Dieren
Na vier eeuwen in bezit te zijn geweest van
de 'Duitsche Orde', kwam het Hof in 1647
in handen van Stadhouder Willem IT. Zijn
opvolger, Koningstadhouder Willem 111

liet het huis en de tuin verfraaien. In de Franse tijdwerden de
bezittingen van het Huis van Oranje verbeurd verklaard.
Rustiger tijden breken aan wanneer in 1824 het inmiddels
afgebrande huis wordt herbouwd door de, op Kasteel
Twickel bijDelden wonende, familieVan Heeckeren van
Wassenaer. Er wordt volgens de principes van het Engelse
Landschapspark een nieuwe tuin aangelegd. In 1944 brandt
ook dit huis af. De ruïne wordt in de jaren 60 gesloopt Het
park bleefbehouden en is volop in restauratie.

Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar
'handel'. Daarom wordt op het terrein bij de boswachter-
woning Kerkallee 2 informatie gegeven over de verschil-
lende vormen van handel op het landgoed van de Stich-
ting Twickel. Zo is er onder meer te zien hoe men vroeger
met paarden de boomstammen uit de bossen haalde.
Maar ook andere hand els-producten, zoals groenten uit
de tuinen en de honing krijgen aandacht. Aan de hand
van fotomateriaal, getoonde gereedschappen en demon-
straties wordt duidelijk; hoe het was en hoe het nu is. Er
wordt deze dagen koffie geschonken door de!VN.
Openingstijd:
zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur



LAAGSOEREN

Badhuis Soeria (Bethesda),
Badhuislaan 9
In 1849 kocht Pieter Nicolaas Jut van
Breukelwaard een landgoed in Laag
Soeren om er een badinrichting te ope-
nen naar Duits voorbeeld. Waarschijnlijk
is dit het eerste kuuroord in Nederland.
Het gebouw bestaat uit een classicistisch

hoofdgebouw gebouwd in 1849 door de Suspense
opzichter van Waterstaat B.Berkhoud. De vleugel aan
de westzijde is gebouwd door J. Brink Evers uit
Ellecom tussen 1884 en 1885. Hij heeft toen ook de
ingangspartij verbouwd. De oostelijke recreatievleugel
werd ca. 1917 waarschijnlijk gebouwd door G.J.Uiter-
wijk in de nieuw historiserende bouwstijL Deze be-
vatte de nieuwe ingang aan de Badhuislaan. De hui-
dige achtergevel van Soeriawas oorspronkelijk de
voorgeveL Het geheel wordt omringd door een En-
gels landschapspark met oude en bijzondere bomen.
Op het landgoed vind u ook het Priesnitz monument
en de villavoor de geneesheer-directeur.
Soeria is in de huidige vorm voor het laatst open! Er is
.een tentoonstelling te zien met (opgegraven) voorwer-
pen die iets over de geschiedenis van Soeria vertellen.
Openingstijden:
zaterdagen zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur

Expositie gemeentehuis Rheden
Hoofdstraat 3De Steeg

14 augustus tot en met 13 september 2002

De Alliantie heeft naar aanleiding van de monumenten, die te
bezichtigen zijn op de Open Monumenten Dagen, een expositie
ingericht. Er is getracht het verleden en heden van deze bijzon-
dere bouwwerken op de een of andere manier in beeld te brengen
middels fotoboeken, foto's, oude ansichtkaarten en dergelijke.
Openingstijden gemeentehuis:
maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur

BESTUURSmededelingen
Ons lid de Hr. M.J. Matser uit Zwolle bericht ons dat

er een heruitgave komt van het boek 'Licht in de Verte'
van JA Siemkes (1872-1959),uitgegeven doorW.J.
Thieme & Cie te Zutphen in 1914 .Het boek geeft een
beeld van de omstandigheden, waarin de bewoners van
de Imbosch aan het begin van de twintigste eeuw leefden.
Imbosch-kenner de Hr. Matser heeft het boek bewerkt en
het geheel in eigentijdse spelling gezet. De Stichting Jac.
Gazenbeek is met de laatste voorbereidingen bezig.
De prijs zal waarschijnlijk 12,50 euro bedragen.
Informatie: bij het Gazenbeek Centrum,
Stationsstraat 37,6741 DH Lunteren, tel.: 0318- 484235
E-mail: stichting@jac-gazenbeek.myweb.nl

Het Gelders Oudheidkundig Contact, organiseert dit
najaar weer een aantal cursussen:
1. Verzamelen en beheren van historische documentatie.
2. Sporen in het landschap, kastelen en kasteelterreinen

in de Graafschap.
3. Genealogie voor beginners.
4. Oud schrift voor beginners.
5. Ontwikkelen en beheren van een website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Gelders Oudheidkundig Contact,
Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, tel.: 0575-511826,
E-mail: stggoc@wxs.nl / Internetwww.erfgoedgelderland.nl

Voor uw agenda:
Woensdag 25 september zal Drs. R.P.GA Voskuil
uit Oosterbeek een lezing houden getiteld:

Geallieerde luchtfotospionage boven Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog

De lezing vindt plaats in de Parkstraat 3 te Velp, zalen-
complex van de 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.

Met vriendelijke groet,
Helga van Dijk-Abbink, secretaris

mailto:stichting@jac-gazenbeek.myweb.nl
mailto:stggoc@wxs.nl
http://Internetwww.erfgoedgelderland.nl


'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser

Deel 2

DE BAND MET HET STICHT GOSLAR

Oude archiefstukken bevatten dikwijls een schat aan informatie. Dankzij een oor-
konde uit 1168, waarin wordt meegedeeld dat keizer Frederik Barbarossa graaf
Engelbert van Berg beloont met een leen in Dieren, worden wij op het spoor gezet
van een van de oudste geschiedenissen in de zuidoost Veluwezoom. l) Weliswaar is er
in het protocol alleen sprake van een 'possessio', een bezitting, maar uit een oor-
konde van een jaar later blijkt dat het over een 'curtis', een hof, gaat. Het woord 'hof'
heeft meerdere betekenissen. Wanneer wij het begrip zoals het hier wordt gebruikt,
willen omschrijven, zouden wij om een hedendaagse term te gebruiken kunnen zeg-
gen dat het een agrarisch productiecentrum was, bedoeld om landbouwgewassen te
kweken en te oogsten. Met het oog daarop waren verspreid over het land een aantal
hoeven gebouwd. In de grootste en meestal centraal gelegen hoeve woonde de eige-
naar of beheerder. Met de grond die daarbij hoorde, was dat de eigenlijke 'hof'. De
rest van het land werd bewerkt door horigen die er hun eigen bedrijf(je) hadden. Zij
waren verplicht een deel van de opbrengst aan de eigenaar of beheerder af te staan.
Voor wat betreft rechten en verplichtingen waren zij onderworpen aan het hofrecht.

De Kaiserpfalz in Goslar
met op de voorgrond de
ruiterstandbeelden van
links keizer Wilhelm I en
rechts Friedrich I Barbarossa

Het herstel van het 'Hof te Dieren'
roept de vraag op naar de histori-
sche waarde ervan. Respect voor
het verleden maakt deel uit van
het programma dat de Stichting
Twickelheeft ontwikkeld om het
terrein opnieuw in te richten.
De geschiedenis van het Hof is ons
grotendeels bekend, maar over de
beginperiode zijn wij minder goed
geïnformeerd. Frits Tesser was be-
reid zich daarin te verdiepen. Van
zijn hand verscheen in nummer
136 van Ambt en Heerlijkheid het
artikel 'Engelbert van Berg'.
Deel twee 'De band met het Sticht
Goslar' is een vervolg.



"

Keizer Hendrik III (1039-1056)

"Nigro erat sed venusto aspectu, statura procerus.
Nam ab umero et sursum eminebat omnes populum."

"Hij had een donkere huid, maar zijn uiterlijk was innemend.
Hij was rijzig van gestalte, want hij stak met kop en

schouders boven het volk uit."

Latijnse citaat uit:
A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands,
deel III, pagina 620, noot 10.

Omdat de 'curtes' in onze streken klein waren, werden
de horigen meestal niet belast met 'herendiensten', dat wil zeg-
gen dat zij niet verplicht waren om naast het werk op het eigen
land ook werkzaamheden te verrichten op het land van de mees-
ter. De beperkte oppervlakte van het terrein stelde de eigenaar
of beheerder in staat zelf de grond bij de 'saal' (hoofdboerderij)
te bewerken." Maar er waren uitzonderingen. E. Heringa ver-
telt in 'Tynsen op de Veluwe', dat horigen van het kapittel van
St. Marie te Utrecht twee dagen (per jaar?) "servitutes" moesten
verrichten "op de grond van de hof waaronder het goed be-
hoorde". Ook de volschuldig eigenen van de commanderij van
St. Jan te Dieren (ons 'Hofte Dieren'!) moesten twee dagen per
jaar 'in den bouwe' werken."

De kleinschaligheid van de 'curtes' maakte het mogelijk dat in
een buurschap (villa) meerdere hoven tegelijk konden voorko-
men. Dat kan ook in Dieren het geval zijn geweest. De Hof van
graaf Engelbert van Berg was er in ieder geval een van oudere
datum. Vóór de belening in 1168 had de Hof toebehoord aan
het Sticht? Goslar in Midden-Duitsland. Over die hof willen
wij het in dit tweede deel van de geschiedenis van 'Hof te
Dieren' hebben met daarbij de vraag wat voor een instelling dat
Sticht is geweest en hoe het heeft gefunctioneerd.



DE VERTEGENWOORDIGERS

De eerste keer dat wij van het Sticht Goslar hoorden,
was in de oorkonde van 1168, die in de vorige aflevering van
deze serie in zijn geheel werd aangehaald en weergegeven. Wij
kwamen daarin Adelohus tegen die proost wordt genoemd en
markgraaf Albert, die als kerkvoogd optrad. Van Adelohus is
bekend dat hij een zoon was van de graaf van Dorstadt, zuide-
lijk van Wolfenbüttel. In 1160 werd hij domheer te Hildesheim
en in datzelfde jaar proost van het Stift St. Simon en Judas in
Goslar. Hij moet een goed beheerder zijn geweest want in 1169
werd hij tevens proost van het Stift op de Petersberg aan de
oostkant van Goslar. Drie jaar later werd hij bisschop van
Hildesheim, waar hij in 1190 overleed. Als bijzonderheid kan
nog vermeld worden dat hij een promotor van de Romaanse
bouwkunst in Nedersaksen was en een groot aandeel heeft ge-
had in de wederopbouw van de Michaelskerk in Hildesheim en
de voltooiing van de Sint Godehardus aldaar. In Goslar zelf was
hij bouwheer van het nonnenklooster Neuwerk. Van markgraaf
Albert weten wij alleen dat hij voogd van het Stift is geweest.
In die hoedanigheid moest hij opkomen voor de civiele rech-
ten van de stichting. Overigens was St. Simon en Judas een
rijksstift en stond daarmee onder het gezag van de rijksover-
heid.

DERUILOVEREENKOMST

In de oorkonde van 1168 lezen wij dat de ruil van de
bezittingen de instemming had van alle kapittelleden:
"consensu delecti nostri Adelohi prepositi et omnium fratrum",
(de ruil vond plaats) met instemming van onze beminde proost
Adelohus en alle broeders. De goederen waarvan sprake is, lig-
gen in Brunsdorp en Scolenis en samen zijn zij evenveel waard
als de hof te Dieren. Alles schijnt goed geregeld te zijn. Toch is
de ruil na enige tijd ongedaan gemaakt, want een jaar later
wordt op de rijksdag te Bamberg, om precies te zijn op 23 juni
1169, bekend gemaakt dat het Stift St. Simon en Judas in ruil
voor de hof te Dieren een aantal boerenhoeven krijgt in Winde-
hausen, Urbach en Bie1en in het district Nordhausen. De vorige
ruilovereenkomst schijnt vergeten te zijn, althans er wordt in
deze nieuwe oorkonde met geen woord over gerept. Wat is er
gebeurd? Waarom werden de locaties gewijzigd?
Zie voor de ligging van deze plaatsen de kaart na pagina 28.

De oorkonde van 1169 draagt alle kenmerken van een ambte-
lijk stuk. De direct bij de ruil betrokkenen, Adelohus en de
kerkvoogd Albert, worden niet met name genoemd. Er is slechts
sprake van 'de broeders' en 'de proost'. Niettemin is het een
belangrijk document, niet alleen vanwege de vermelding van
de nieuwe bezittingen, maar ook omdat informatie wordt gege-
ven over het waarom van de ruil van de hof te Dieren. Boven-
dien wordt het verdienstelijke optreden van graaf Engelbert
van Berg opnieuw vermeld. Het document bevat zoveel nieuwe
gegevens dat het de moeite waard is er kennis van te nemen.
Daarom volgt nu de vertaling van de Latijnse oorkonde van 23
juni 1169.



In naam van de heilige en ondeelbare Drieeenbeid
Frederik, door de welwillendheid en de genade van God Keizer van het Heilige Roomse Rijk.

Wij verklaren nadrukkelIjk dat God ons op grond van de keizerlijke waardigheid de taak heeft gegeven om tot Zijn
eer en tot heil van ons keizerrijk, daarbij de voetstappen volgend van de gelrlkzalige koningen en keizers die ons Wn
voorgegaan, bijzonder zorgzaam te zijn voor Gods kerk en meer in het bijzonder voor die kerkgemeenschappen
die door het uitzonderlijk voorrecht van hun tuaardigbeid onder onze macht uallen en die door hun zeer toegeJJJijde
gebeden voortdurend Gods goedertierenheid en mededogen voor het welzijn van ons en het hele rijk afsmeken.
Wij hopen immers dat de inspanningen, die wij met veel toewijding omwille van de eeuwige gelukzaligheid voor
die kerken verrichten, zeer tot ons zielenheil zullen b~ïdragen. Daarom moge het aan de huidige tijd waarin Christus
en wij koning Wn, evenals aan degenen die na ons komen, bekend Wn dat u.'ij, die welwillend onze blik richten op
de roemvolle dienstverlening van de keizerlijke kerk van Goslar die aan God en de mensen behaagt, deze kerk lief-
devol omhelzen en aan haar, die door doorluchtige koningen en keizers met uitzonderlijke titels werd onderschei-
den en met privileges werd verrijkt, de eer toekennen die overeenkomt met haar n/aardigbeid.

Welnu, in ogenschOtlJvnemend het ongerief van een bepaalde hof van genoemde kerk gelegen in de bl:lurschap, ge-
naamd Diedren (Dieren), die onregelmatig bijdraagt aan de inkomsten van de broeders vanwege de (te grote) afstand
tussen de plaatsen en de veelvuldige onverdraaglyke opdringerigheid van inhalige lieden, hebben wij op advies van
onze meest gerenommeerde vorsten, edelen en deskundigen van het keizerrijk, tuier namen onder dit document
worden genoemd, in ruil voor die hof (te Dieren) aan de kerk zelf boerenboeoen geschonken te Windehausen,
Urbach en Bielen die vallen onder het beheer van Nerdbassen met al wat daarbij hoort, te weten: bouwland en
graslanden, bossen en weidelanden, water en waterlopenJ toegankelijke en ontoeganke/y"ke gebieden, en dit door
toedoen van Hendrik, hertog van Beieren en Saksen, voogd van die goederen die roor de kerk van Goslar Zeventien
pond aan muntgeld opleveren, zestien pond voor de broeders om vrij te besteden en één pond voor de proost ter
compensatie van (de inkomsten van) van de kerk van genoemde hof die speciaal aan de proost toekwamen.

Wij nu, indachtig de bereidwillige dienstverlening van graaf Enge/bert van Berg, hebben hem in keizerlijke wel-
willendheid met bovengenoemde hof te Dieren be/eend. Wij besluiten derhalve bij vaststelling van een wet m:et
eeuJvigdurende geldigheid dat reeds genoemde graaf Zich mag verheugen in het blijvend bezit van genoemd
leengoed en dat de kerk van Goslar door rechtvaa.rdige ruil de eerder genoemde goederen in alle rust en vrijheid
z.onder schade of beperking voor altijd zal behouden en bezitten.



Daarom verordenen wij voor nu op grond uan ons keizerl?/ke gezag en bepalen voor de toeeoms: met behulp
van een doeltreffende straf dat er trouw op moet worden toegezien, dat niet een of ander geestelijk of wereldlijk
persoon het Zich aanmatigt tegen deze onze verordeningen verzet te plegen of met geweld afbreuk te doen aan
bovengenoemde ruil. Als iemand daar toch toe overgaat, moet hij honderd pond goud betalen, vijftig aan ons Hof
en evenveel aan de Kerk van Goslar.
Ter eeuJJJigebevestiging van deze zaak hebben wij dit document vooreien van de afdruk van het keizerlijk zegel en
het bekrachtigd. met ons onderschrift en zegel (van de zegelring).

Getuigen hiervan zijn: Christiaan aartsbisschop van Main'(; Philipp aartsbisschop van Keulen, Wichmann aarts-
bisschop van Maagdeburg, Herold bisschop van Würzburg, Hendrik hertog van Beieren en Saksen, Konrad
paltsgraaf van de R?jngouw, Albert markgraaf van Saksen en zijn zonenOttp m Hermann, Otto markgraaf

c van Missina (Missm?) en diens broers Thèoderik t(iarkgraaf en Dedo graaf, Otto paltsgraaf van cWittelsbach en
Wn broer Frederik, Lodvik landgraaf van Thüringen, U lrik gl"aaf van Lenzburg, Emigo graaf van Leiningen,
Markward van Cró'mbach, Warnar van Bonnlond, Anselm van Düren, Wilhelm. voogd te Aken en vele anderen.

Zegel van Heer Frèderik, de meest onoverwinttelijke keizer van het Heilige Rooomse Rijk.

Ik) Heinricb kaliselier, vertegenwoordiger van Christaan aartsbisschop van Maittz sta ervoor in
(dat dit documimt tiaar waarheid is opgemaakt):

c· Verleden in het je{-à.r1169 van 'sl::lcren Men~fitlJrdingJ op de tweede indicatifb. tijdens de regering van . Frederik,
zeer roemrijk keizer van het Heilige Roomse RijkJ".~inhet 1Se jaar van zyn heerschappij, het 16e van zijn kttzerschapJ
gegeven tijdens een plechtige zifting van dejJóJdag te Bamberg, op de ge dag voor de eerste dag van juli. 5j



D e nieuwe oorkonde is een correctie van
de vorige uit 1168: het kapittel van St.

- Simon en Judas krijgt in plaats van de
goederen in Brunsdorp en Scolenis nu een aantal boerenhoeven
in het district Nordhausen. De oorkonde laat er geen misverstand
over bestaan dat het initiatief voor de ruil is uitgegaan van de
Stiftbewoners. De reden: de afstand tussen Goslar en Dieren is te
groot, controle op het functioneren van de hof is niet goed moge-
lijk en de reis heen en terug brengt teveel risico's mee.

HOGER BEROEP

Het zijn de proost en de voogd geweest die de kwestie
van de ruil aanhangig hebben gemaakt bij het keizerlijke Hof.
Het moet Adelohus als beheerder van het stiftverrnogen een
doom in het oog zijn geweest dat de hof te Dieren zo weinig
rendabel was. De onvrede over de winstderving zal overigens
al langer hebben bestaan. De beslissing om de Hof uit handen
te geven is niet van de ene op de andere dag genomen. Daaraan
moet een reeks van negatieve ervaringen zijn voorafgegaan.
Recente gebeurtenissen hebben alle aarzelingen ter zijde ge-
schoven. De maat is vol: men wil van de Hof af. De stap die
vervolgens wordt gezet, is opmerkelijk te noemen: de proost
en de voogd doen een beroep op het keizerlijke Hof om het
Stift ter wille te zijn en mee te helpen de kwestie tot een oplos-
sing te brengen. Het Hof stemt daarmee in.

Waarom dat beroep op de hoogste instantie? Het antwoord zou
kunnen zijn dat de hof te Dieren een koningsgoed was, dat inder-
tijd door een Duitse koning of keizer aan het Stift was geschonken.
Nu de hof niet opleverde wat ervan verwacht mocht worden, werd
een beroep op het keizerlijke Hof gedaan om daar een ander rijks-
goed voor in de plaats te geven. De vraag is of de redenering juist
is? Was de hof te Dieren een koningsgoed? De vraag is gemakke-
lijker gesteld dan beantwoord. Wij willen de kwestie daarom voor-
lopig laten rusten en ons eerst verdiepen in de concrete problemen
waarmee het Stift St. Simon en Judas te maken had.

DE BEZWAREN

Wij kunnen ons er ongetwijfeld iets bij voorstellen wan-
neer het kapittel klaagt over de (te) grote afstand tussen Goslar
en Dieren. Zelfs wij, die toch wel iets van reizen afweten, zul-
len ons bedenken voor wij aan die tocht beginnen. De weg die
men in de middeleeuwen nam, zal niet de onze zijn. Onze
snelste verbinding is de autobaan. In vroegere tijden trok men
dwars door het Duitse land. Noordelijk van Goslar liep de
Hellweg (helwech, lichter weg), de oude Koningsweg uit de
Karolingische tijd, die via Paderbom, Dortmund en Essen in
Aken eindigde. In Paderbom werd van die weg afgeweken om
via Münster, Coesfeld, Stadtlohn, Winterswijk, Doetinchem,
Doesburg eindelijk na bijna 430 km. te hebben afgelegd in
Dieren aan te komen. De reis was niet gemakkelijk: de wegen
waren dikwijls slecht onderhouden, de bruggen niet betrouw-
baar vanwege achterstallig onderhoud en de logementen mis-
ten ieder comfort. Daar kwam nog bij dat de keuze van de
vervoermiddelen niet werd bepaald door de hoeveelheid goud-
stukken in de buidel, maar veelmeer door de vraag of in een
bepaalde streek ezels en paarden in voldoende mate voorhan-
den waren. Berichten over het tegendeel komt men in middel-
eeuwse beschrijvingen met grote regelmaat tegen.'?

Het is goed mogelijk dat in die dagen niet meer dan 40 km. per
dag werd afgelegd, of zelfs minder. Dit betekende dat men 11
dagen nodig had om van Goslar in Dieren te komen. Wanneer
wij daarbij bedenken dat men onderweg door allerlei op winst-
bejag beluste typen werd afgezet of mogelijk nog erger door
dieven van zijn geld werd beroofd dan wordt het begrijpelijk
dat het Stift St. Simon en Judas door ervaringen wijs geworden
de hof te Dieren wilde ruilen voor een bezit dat beter en veili-
ger bereikbaar was.

Het aanbod van de keizer was: Brunsdorp, geschreven als
"Brunesthorph" in het protocol, en Scolenis, "Scolene" in de
ablatief. Brunesthorph zou het dorpje Braunsdorf kunnen zijn, .
15 km. zuidwestelijk van Merseburg en met Scolene kan
Schkölen bedoeld zijn, 23 km zuidoostelijk van Merseburg.
De afstand tussen beide locaties is hemelsbreed 22 km.



De twee gehuchten zijn alleen via kronkelwegen bereikbaar.
Van Goslar naar Merseburg en vandaar naar Braunsdorf en
Schkölen is bijna 180 km. De weg is goed en het verschil met
Dieren bedraagt 250 km. Het aanbod van het keizerlijke Hof
was dus een redelijk alternatief. Toch hebben Brunesthorph en
Scolenis het niet gehaald, of beter gezegd, zijn uit het zicht
verdwenen. In plaats daarvan kwamen Windehausen (lat.
Windehusen), Urbach (Urbeke) en Bielen (Bilan) in het district
Nordhausen (Nortehusen) zuidoostelijk van Goslar. De afstand:
70 km. Een grote vooruitgang vergeleken bij het eerste aan-
bod. De proost moet een tevreden man zijn geweest!

EEN REQUIEM VOOR
BRUNESTHORPH EN SCOLENIS

De vraag waarom die verandering heeft plaatsgevonden
is echter nog steeds niet beantwoord. De lokale geschiedenis
biedt hier uitkomst. Wij moeten ons daarbij realiseren dat wij
in het land der Saksen zijn. Hendrik de Leeuw, hertog van Saksen
en Beieren, en zijn tegenstanders hadden zich in juli 1168 in
Würzburg dan weliswaar verzoend (zie artikel in vorige afleve-
ring), de rust was in Saksen allerminst teruggekeerd. De vijan-
digheid was niet verdwenen en er hoefde maar iets te gebeuren
of de vlam sloeg opnieuw in de pan. Twee maanden na Würzburg
was het zover. Onruststoker was dit keer markgraaf Albrecht
van Brandenburg die meende dat zijn zoon na het overlijden
van aartsbisschop Hardwig van Bremen-Hamburg, de beste
kandidaat voor de vacante zetel was. Hendrik de Leeuw, de
hertog van Saksen, was in die periode samen met de aartsbis-
schoppen van Mainz en Keulen op vredesmissie in Noord-Frank-
rijk. De ontevredenheid over het optreden van de markgraaf
van Brandenburg kreeg zodoende, bij afwezigheid van het ge-
zag, ruim baan. De gevoelens van onlust uitten zich in brand-
stichting en plundering. Om de heethoofden tot kalmte te bren-
gen begaf Frederik Barbarossa zich in november naar
Merseburg, waar de brandhaard was. Hij verplichtte de Saksi-
sche vorsten de wapens neer te leggen. Is hij toen op de hoogte

gebracht van de vernielingen in Brunesthorph en Scolenis? Of
hebben die verwoestingen enkele maanden later plaats gevon-
den, toen in januari 1169 de gevechten opnieuw uitbraken en
de keizer zich voor de tweede keer naar het land der Saksen
spoedde, dit maal naar de palts Wallhausen (zuidwestelijk van
Sangerhausen), om de strijdende partijen weer met elkaar te
verzoenen? 7) Zijn Brunesthorph en Scolenis toen verwoest?
Voor de keizer stond het in ieder geval vast dat het Stift St.
Simon en Judas niet de dupe mocht worden van zinloos ge-
weld. Daarom werd op 23 juni 1169 op de rijksdag te Bamberg
bekend gemaakt dat de "ecclesia imperialis" , het keizerlijke Stift
te Goslar de beschikking kreeg over een aantal (konings)hoeven
in het district Nordhausen. De .eerdere toekenning van
Brunesthorph en Scolenis behoorde tot het verleden.

DE (JAAR)OPBRENGST

De toekenning van het bezit in het district Nordhausen
was geen loos gebaar gebleken. De hoeven brachten geld op.
Volgens de oorkonde van 1169 kregen de broeders van het Stift
zeventien pond aan munten: zestien voor de kanunniken en
een pond voor de proost, omdat hij vanwege de ruil de inkom-
sten uit de kerk van Dieren moest missen. Een interessante in-
formatie, vooral in verband met onze eigen geschiedenis van
de hof te Dieren.

Wanneer het zo is dat de nieuwe bezittingen van het Stift even
veel waard waren als de vroegere hof te Dieren dan hebben wij
hier het bedrag aan inkomsten dat de hof, onze hof, toentertijd
moet hebben opgeleverd: zeventien pond aan munten, een be-
drag groot genoeg om daarmee (jaarlijks) een grote groep ka-
nunniken tevreden te stellen. Wij mogen daaruit afleiden dat
de hof te Dieren een niet onaanzienlijke onderneming is ge-
weest, die profijtelijk functioneerde. Dat de inkomsten de proost
niet bereikten en het geld deels in andermans zakken verdween,
is een andere kwestie.



Een tweede belangrijke informatie is dat de proost het geld
krijgt "ad compensacionem ecclesiae prefate curtis", ter com-
pensatie van de kerk van de eerder genoemde hof, "que est in
villa que dicitur Diedren", gelegen in de buurschap die Dieren
wordt genoemd. Het woord 'kerk' geeft enige problemen om-
dat het niet duidelijk is of daarmee het kerkgebouw(tje) wordt
bedoeld dan wel de kerkelijke bediening of beide. De proost
zou onkosten gemaakt kunnen hebben in verband met de bouw
of het onderhoud van het kerkje. Het kan ook zijn dat hij scha-
deloos gesteld wordt voor het gemis aan inkomsten uit de be-
diening. Een belangrijk gegeven is de kerk of het kerkje want
zo'n groot gebouw zal het niet geweest zijn en waarschijnlijk
was het van hout. Stenen gebouwen op het platteland waren
een zeldzaamheid tenzij het een abdij of burcht betrof. Het
kerkje duidt er in ieder geval op dat er in en rond de hof te Dieren
een bepaalde vorm van samenleving bestond. Mensen kwamen
bij elkaar om samen het geloof te belijden en om, meer dan wij
dat kennen, farnilienieuws uit te wisselen en de dagelijkse be-
slommeringen te bepraten.

DE VROEGSTE GEGEVENS

Of proost Adelohus de bouwer van het kerkje is geweest
(wat niet onmogelijk is want hij heeft meer kerken op zijn naam
staan, zie boven), of dat het er al langer stond, weten wij niet.
Berichten uit die tijd zijn schaars. Hetzelfde kan gezegd wor-
den met betrekking tot de hele periode dat de hof te Dieren deel
uitmaakte van het goederenbezit van het Sticht Goslar. Wij
weten niet wanneer het Sticht de beschikking over de hof kreeg,
wie de schenker ervan is geweest. De oorkonde waarin dit werd
vastgelegd is niet bewaard gebleven. Datzelfde geldt voor bijna
alle schenkingsoorkonden uit de beginperiode van het Sticht
Goslar. Alleen die van de Duitse koningen en keizers hebben
de eeuwen overleefd. Toch zijn wij niet helemaal onthand. Er
zijn verschillende andere bronnen waar wij informatie uit kun-
nen putten en die ons in staat stellen bepaalde veronderstellin-
gen te onderbouwen.
Een van die bronnen is de "Kroniek van het Stift St. Simon en
Judas in Goslar", die begint in de lOde en eindigt in de 13de

eeuw. Van de oorspronkelijk in het Latijn geschreven tekst be-
staan twee bewerkte (en ingekorte) versies: een in het Neder-
duits en de andere in het Latijn. Ludwig Weiland die de uit-
gave van beide "kronieken" verzorgde, schrijft in zijn inlei-
ding dat zij de "einzigen überreste literarischen schaffens in
dem berühmten Stifte S. Simon und Judas zu Goslar" zijn."
Verder merkt hij op dat uit de analyse van de teksten blijkt dat
bij het samenstellen van de oorspronkelijke kroniek gebruik is
gemaakt van schenkingsoorkonden: "Als quellen des verlorenen
werkes ergeben sich vor allem urkunden des stiftes, denen die
zahlreichen notizen über landschenkungen.entnommen sind,"?

In de Kroniek staan vage verwijzingen die herinneren aan de
gevers van weleer. Alleen de Duitse koningen worden met name
genoemd. Waarschijnlijk hebben de kroniekschrijvers een
'Kaiserkatalog' bij de hand gehad. De vermeldingen maken
ook duidelijk in welke tijd de meeste donaties hebben plaats-
gevonden. Dat was ten tijde van Hendrik ID, Duits koning van
1039 tot 1056 en keizer van 1046 tot 1056. Het is niet onmoge-
lijk dat in die periode ook de hof te Dieren aan het Stift St.
Simon en Judas is geschonken. Wanneer dat het geval is, heeft
de hof te Dieren van circa 1050 tot 1168, dus meer dan honderd
jaar, deel uitgemaakt van het goederenbezit van het Sticht
Goslar. Dit betekent dat het Sticht meer dan een eeuw lang in de
'curtis' te Dieren de dienst heeft uitgemaakt. Toch wel een bij-
zondere constatering.

In de volgende aflevering wordt kennisgemaakt
met de bewoners van het 'Domstift'.

Noten

1. Ambt & Heerlijkheid nummer 136, pagina 16.
2. H.P.H. Jansen, Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden,

Utrecht 1965, pagina 50.
3. E. Heringa, Tynsen op de Veluwe, Groningen 1932, pagina 64.
4. Het Sticht Goslar is de instelling die rechtspersoonlijkheid bezit.

Het Stift H. Sirnon en Judas heeft betrekking op de immuniteit met zijn
dom, de huizen met hun bewoners (de kanunniken) en de domschool.

5. Monumenta Germaniae Historica, (MGH) Frederici I Diplomata,
Hannover 1985, Bd.10, 3 Tl. no. 553.

6. J. van der Vin, Op reis in de Middeleeuwen, folder.
7. H. Hiller, Friedrich Barbarossa und seine Zeit, München 1977,

p. 227. Zie ook F. Opll, Friedrich Barbarossa, Darmstadt 1990, p. 104.
8. Chronik des Stiftes S. Simon und Judas in Goslar,

hrsg. v. L. Weiland (MGH, SS), t. Il, pagina 586.
9. Chronik, o.c., t.Il, pagina 587.



Bielen

Wmdehausen




