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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-
se~ijk 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 Gelders Archief Arnhem 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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Bestuur

Voorzitter
E. Olde Rikkert
Sophiastraat 42
6882NL Velp
Tel 026 3646618

Secretaris
H. van Dijk-Abbink
Brernlaan 12
6891 AJ Rozendaal
Tel 026 3635857

Penningmeester
Ledenadministratie
J. de Ruiter
Kerkstraat 6
6883 HT Velp
Tel 026 3647206
Bank Postgiro 1164291

Bestuursleden
H. Bruil
A.H. van Manen
M.A.B. Poorthuis
W.M.J. de Wit

Velp
Dieren
De Steeg
De Steeg

Ambt en Heerlijkheid

Is een uitgave van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal
Vers hijnt 4 keer per jaar
),"urnmer 138, december 2002
ISB)," 1~ ";-3362

Redactiecommissie
J_ de Bruijn. H. Brui!, F. van Heusden,
1..\1. ten Holte-Oerlemans,
PJ..-\. Kamper ren J.P. Rijnbende

Redactieadres
J. de Bruijn
Hogeweg 14B
6S 1 EC Velp
Tel 0_6 3640 30

Abonnement
I;; combinatie met lidmaatschap
o dhei kundige Kring
Individuele leden € 18 per jaar
Echtparen of
sarr.e wonenden
Losse nummers
inclusief
verzendkosrec

per jaar

€ .; per s

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-
automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

Vormgeving
P.1.A Karnper ST

Druk
Paverds Printshop Velp



Inhoud

2 Nieuwjaarswens( en)
Walter de Wit

4 Boekbespreking
Walter Jansen

4 Bestuursmededelingen
Helga van DUk-Abbink

5 Tweehonderd jaar archief-
beheer in Gelderland
Nelleke den Boer-Pimcter

6 Het leven en werk van
schoolmeesterkoster
J.A. Slempkes
C.C.A. Beumer - UJ. Malser

25 Kerk met Pastorie
van Rozendaal
Iris Contant

31 'Hof te Dieren ,

in de late Middeleeuwen
Deel 3
Friis Tesser

mIflI)

Een adres voor
alle regionale
archieven: Het
Gelders Archief
te Arnhem

Meester Slempkes
was ook auteur
van vele lees-
en leerboeken

De historie van de
Kerk van Razendaal
zichtbaar aan het

De band tussen
het Sticht Gos/ar
en 'Hof te Dieren'



A~ weer- ee-v [ao:« toeqevoead. CU"UI\I~ V[/k0 ~orL0.
VOOt" 01"W CLl10vve0YV~cu:;t.VcUfr [acc« vnet- he:t- ovevUjd:-0vv VCl/V\l
ee-v ~ gewcu:;t.Vde,ev~ Uil,; VCl/V\lhe:t- K~7v fl~ de- op~
0YVo-vtde.v~ VCl/V\lee-v vUeM.MJ0'poUt;iR-kb pClvr"t'ljtAtv Nederlavxd,
e0YV~ ~cUv VCI/V\Ihe:t- tevvoy~ 0YVvele/ ~0'

~~ dce: e0YVCUep0' of ~ ~0P~ ~uJv
etclt;tev~0YV hebb-0vv op 01"W ~

WeLt voo+ 01"W etMr- ~orfkc}v ~eveMe0Vde.-Yv VCl/V\l~ ~
~lI:J'vv, whe:t-feM:hoeveeLevveuv~ op ~todv
~01<,e; ~~ vu;v 50 of 100 [aa« ~ beuiaard.
w ~evv. Z{ft0YV de- ~~ ~ !Atv 01"W coi.Lec;Ltef
~ ~ de. dood. VCl/V\lpv~ K~} of w he:t-
~0' ~~ vnet- veel. VJILOe(;t0'tevUff' te: v~ tAtv ~offU;j-0'
CNVcJûe>v0YVof op ~ k,v~v~ CV -y~?

Evv welk: mo-gcly1v ~or~ feM: heeft he;t ~0YV
Jcu:;t.VtAtv ~ ~0' ~of cio-0vvopwaacevv of w memoroloei.
~ 01111 vC0J;~ t0' worde.-Yv tAtv orw coi.Lec;LL4 ~?
lv1 ~ he:t- feM: dat: he:t- totale: OvYchief veuv de. V~-
~ Kv~ voortCU"Ul\l op~ Ligt" tAtv het: Geider» Avchief
t0' A vnhe,m; 0YVook. alleeev J1ItCtCt.V daar ter ~ Ligt"?
Vf dcu: ev e0YVvûe«MJ0'K:hoo{; wordt" ~~ op cV0' PIM-1.t're-
V {,ey0YV?pcv,yovev 50 of 100 [acu: ~ m,e,yvdcvvv mo-gcly1v ec-v o-tMi0'

~ vnet- de: ~UCtt-'t-0 veuv ~ JCNV0YV~ wcu:;t.Vop
~ he:t- ~eLtLo-vv 0YVde. w.fej;CNVUN~CU"UI\I~
vf ~vv de: o-ntw~ op he:t- tevveUv VCNV\lhe:t- vOOt"~
bejcu:;t.VcierU:~ RhedeYhof vnet- &iJvv h{M:orfkc}v ~ lfoI.f vol-
~ o-vtde.v ~ ~ ~etclt;t 0YVLeft0YVW0' alleenaal.
op dct:t ev weer- Vliet" ee4'l; b-eeld.hepcUe,vul; ~ vevLo-v0YV~



ti (,fto-r-fb 0VlI ~~ ~ t"lj~ vtO-CÜ{t 0111; "t0 Wo-r-Cl,e,vv"tot:
e0YV ~0 he,y~~ vevvv ~ dat- er ooit' W~ of "tot: e0YVm&-
~ dat- met" veel/ ~ 0VlI ~0 &ew(i(.,C(..V~W ~0t1/. tie;(;
~ dat- ~ ooit' e0YVhM;to-r-~ feit" eAIl/of ~ ~ 1IfVl! Laat:
01I1.{Ymet" ~0 ~ kijk.-evv vu;u;ur de. wereld. 0111; 01I1.{YJ1.ee,vv.
WeU: ev VUV W of VlOff Uv ~ ik; ook: het: ~ vUeM.w~ heeft
~ Cl.À/vcvru::tf het: ~ e0V\! hM;to-r-~ W(i(.,C(..VCl.f!/Uv ~

tie;(;w vu;vvv o-vt&'0VlI vooral/ vu;vvv de. V~ ~cU:t.-e1r' o-V/III~
W(i(.,C(..VCl.f!/Uv e0V\! vv~ ~cu:;Uu.m;"t0 o-rtd.e.Y~ 0VlI"t0 W(i(.,C(..Vcl,e.y0t1/.
V(J.,(;{:/v w het: hM;to-r-~ ~ Cl.À/vevcLw0f1.0V\l voordat- het:
~ dat- het: biho-ude-vv ~ moet"0VlI Wo-r-ci0rv, "tot: de: ~
doo-v~~w.

f0Vll ~ voorbeeld- vevvv ~ laotste. ~~ W ~0VlI

t"lj~ de: Lctct.t}t~ e->qJcnUt..0 ovev het: veev~ vevvvRhedew.
<9p het: ~ dat- ev VlOff WeU:"t0 ~ W% vonderv W0 het:
veev~ met" o-vt&'alleev V\iet" ~Lflv ~ 0VlI "t00YVhet: e0V\!-
~ W~ W~ ~"t0 ~ dat- iet» cl,e.yg-eLy4 ~ kovv

~ew.

tie;(;~lM.M" vevvv de. <9~ Kv~ R~ -
R~ w~ Cl.À/hcu;w Ledevv e0V\! ~ 0VlI ~

vUeM.w j (;{,,(MI" "to-e:
tie;(;~lM.M" vto-cUg;t UI "t0V~ uu: 0111; cderr te. 1IfVl! op UW ~~

0VlI er daadwevkeUjlv ~ op toe-te. ~ dat- 01I1.{YhM;to-r-~ evf-
~ V\iet" door de- wvu;vvv vevvv de. ~ Vevlov0Vll ~



JA Siempkes
Licht in de verte
Een verhaal van de Veluwse heide
ISBN 90-74679-10-2
Prijs euro 14,50
Uitgeverij Stichting Jac. Gazenbeek
Oorspronkelijke uitgave
1914, Thieme-Zutphen
Bewerkt door M.J. Matser

De belangstelling voor mythen en sagen lijkt afgelopen
jaren toegenomen en daarmee de interesse in verhalen
over 'vroeger'. Verhalen van vroeger waren vaak 'naturalis-
tisch': de werkelijkheid wordt beschreven 'naar de werke-
lijkheid', alle ellende en dagelijkse zorg worden beschreven
zonder veel opsmuk en zonder al te veel 'gefantaseer' .
In 'Lichtin de verte' komen deze twee dingen samen: de
behoefte aan mythen en sagen ('het licht')en de beschrijving
van dagelijkse beslommeringen en belevenissen.Als lezerzit
je er bovenop, mede door de vele dialogen in het boek.

Gelukkig heb ik een exemplaar van de originele uitgave
kunnen inzien. Direct valt op dat in het origineel de toon
anders is, misschien wat 'plechtig'. Niet alleen de spel-
ling is verouderd, ook de zinsbouw is anders dan wij
gewend zijn. In een bewerking gaat onvermijdelijk iets
verloren. Toch heeft de heer Matser in zijn bewerking het
origineel nauwgezet gevolgd. Het Nederlands van deze
bewerking leest prettig en het boek doet door de taal
niet gedateerd aan.
Feit blijft dat 'Licht in de verte' het best omschreven kan
worden als 'streekroman' en dat is niet ieders genre. Daar-
naast heeft schoolmeester Siempkes niet zelden de be-
hoefte om ons te onderwijzen: 'De Veluwse hei is een gol-
vend terrein. Dorre zanden, zonder samenhang, zonder
grondwater of leem, vormden er ooit eindeloze vlakten.'
Het doet echter geen afbreuk. Met deze heruitgave
wordt 'Licht in de verte'aan de vergetelheid onttrokken.
Het is een aanrader voor iedereen met belangstelling
voor het leven op de Veluwe, begin vorige eeuw.

Boekhandel Jansen & de Feijter
Walter Jansen

BESTUURSmededelingen
Het bestuur heeft met leedwezen kennis geno-
men van het overlijden van oud-bestuurslid
Gerard Krikhaar. Als penningmeester heeft de
Heer Krikhaar veel voor de Kring betekend. Wij
hebben Mevrouw Krikhaar en haar gezin gecon-
doleerd met zijn heengaan.

Nu de archieven van de gemeente Rheden en Rozendaal en het
archiefvan de Oudheidkundige Kring naar Arnhem zijn verhuisd
is het bestuur bezig al onze 'bezittingen' te inventariseren en daar
een goed onderkomen voor te vinden. Dit in overleg met oud-
bestuurslid / archivaris Wim Meijerink en de consulent van het
Gelders Oudheidkundig Contact.

De provincie Gelderland heeft onze medewerking gevraagd voor de
Cultuurhistorische Beleidskaart. Met behulp van deze beleidskaart
wil de provincie Gelderland de cultuurhistorische kwaliteit van het
landschap een plaats geven in het ruimtelijke beleid.

In januari 2004 bestaat onze Oudheidkundige Kring 50 jaar.
Inmiddels is er een lustrumcommissie geformeerd onder leiding
van bestuurslid Walter de Wit. Er zijn al een aantal plannen voor
deze bijzondere gebeurtenis.

Voor uw agenda:
Woensdag 22 januari 2003 zal Sjef Hendrikx in het kader van het
Jaar van de Boerderij een lezing over dit onderwerp geven. Dit zal
zijn in Culturee! Centrum Theothome te Dieren, aanvang 20.00 uur.

De Winterexcursie op zaterdag 22 februari gaat naar het Hof te
Dieren, waar wij worden rondgeleid door Ron Blom. Veel van wat
op zijn lezing van 5 november j.l. naar voren is gekomen, zullen wij
dan inwerkelijkheid kunnen aanschouwen. Aansluitend brengen
wij nog een bezoek aan de Grote of Martinikerk te Doesburg, zie
bijgaande uitnodiging.

De Algemene Ledenvergadering zal op donderdag 20 maart 2003
worden gehouden. Hierover zult u nog nader bericht ontvangen.

Helga van Dijk-Abbink, secretaris



Tweehonderd jaar archiefbeheer
in Gelderland 1802-2002

Anno 2002 is er niet langer sprake van
het Rijksarchief Gelderland. In het huidige
Gelders Archief, Markt 1Arnhem, zijn sinds
1 juni 2002 naast het archief van het Rijk
en de Provincie ook de archieven van
Arnhem, Rheden en Rozendaal opgenomen.

Nelleke den Boer-Pinxter

Mr. Gerard van Hasselt was de eerste archivaris van Gelderland van 1802-1810.

Van 1810 tot 1817 is er geen archivaris meer in Gelderland.
Ambtenaren houden een beetje toezicht, maar dat is het.

Op 1januari 1817 wordt W.H. de Roos aangesteld voor een periode van drie jaar.
Maar die termijn haalt hij niet, want na een paar maanden is hij al overleden.

Hij wordt opgevolgd door Isaac Anne Nijhoff, boekhandelaar en uitgever te Arnhem.
Nijhoffwas een soort wonderkind, werd op 21-jarige leeftijd archivaris en bleef dat 46 jaar lang tot
aan zijn dood in 1863.

Na diens dood wordt hij opgevolgd door zijn zoon Paulus Nijhoff. Deze Paulus wordt ook de eerste
gemeentearchivaris van Arnhem. Maar hij houdt zich ook bezig met de inventarisatie van de
archieven in Nijmegen, Doesburg, Hattem en Doetinchem. In 1867 overlijdt hij plotseling op 46-
jarige leeftijd. Opnieuw breekt een rommelige tijd aan in het archiefwezen.

Het is een komen en gaan van functionarissen. Verschillende verenigingen en stichtingen in
Gelderland bemoeien zich met de benoemingen van de archivarissen en willen dat 'hun' kandida-
ten naar voren worden geschoven. Deze handelwijze leidt tot diverse rellen waaraan zelfs de
minister te pas moet komen.

In 1877 werd het provinciaal archief omgezet in het Rijksarchief in Gelderland. De huidige direc-
teur van het Gelders Archief, Frank Keverling Buisman, was de achtste rijksarchivaris in Gelder-
land en vermoedelijk de vijftiende archivaris op rij sinds de benoeming van Gerard van Hasselt.



Wie was J.A. Slempkes

Johannes Antonius Slempkes werd ge-
boren op 17 maart 1872 te Velp als zoon
van Gerrit Slempkes en Maria Hendrika
Peters. Hij huwde 12 november 1897 met
Hendrika Caro.

Slempkes woonde vanaf zijn aanstel-
ling als schoolmeester koster tegen de
steile helling van het Rozendaalse beek-
dal tegen de Koningsberg in het school-
meestershuis 'Heuveloord' (gebouwd
1856) op ongeveer 50 m van het school-
gebouwtje, dat later de naam Torck-
school kreeg. Het pseudoniem meester
Bergman, die hij in zijn publicaties ge-
bruikte, (en de naam Berghuis, in het boek:
'Licht in de verte') -isdaarvan afkomstig.

M.J. Malser

HET LEVEN EN WERK VAN

SCHOOLMEESTERKOSTER

J .A. SLEMPKES

Gedwongen door doofheid moest
meester Slempkes in 1930, op 58 jarige
leeftijd, ontslag nemen. Hij was 2 jaar
hulpmeester, 5 jaar meester en 33 jaar
hoofd der school geweest. In 1953 ging
Slempkes naar Haarlem, waar hij 24 maart
1959 op 86 jarige leeftijd overleed.

De (kerk en de) school

De school in Rozendaal is gesticht
door baron Lubbert Adolf Torck en werd
door hem in 1758 officieel geopend. De
school was gehuisvest in het woonhuis
van de eerste schoolmeesterkoster Jan
Schuylenburg in de voormalige herberg
'Het Leyenhuis' gelegen aan de Kerklaan
pal naast de kerk, waarvan de bouw be-
gonnen was in 1754 in opdracht van de I

6

baron. De voormalige herberg is in 1759
vervangen door een nieuw huis voor de
schoolmeesterkoster, tegenwoordig het
pand de 'De Hut' naast het huidige ge-
meentehuis.

De heren van Rosendael waren eige-
naar van kerk en school, verantwoorde-
lijk voor de gebouwen en inrichting en
bemoeiden zich met de aanstelling en be-
taling van dominee en meester. De kerk
hield toezicht op de school. Om naar het
beroep van meester te solliciteren moest
de kandidaat ten overstaan van de kerken-
raad uit de bijbel lezen, een psalm zingen
en een stukje schoon schrijven. Over on-
derwijskundige kwaliteiten sprak men
toen nog niet en dat liet dan ook vaak te
wensen over.



i.A. Slempkes

De aanstelling gebeurde met instemming
van de kasteelheer.

Er werd hoofdelijk onderwijs gegeven
en alle kinderen zaten in één groep bij
elkaar in dezelfde ruimte. Na het instellen,
van een Commissie op het Lager Onder-
wijs in 1795 en het instellen van het Mi-
nisterie van Onderwijs in 1798 werd in
1806 de Lager Onderwijswet van kracht.
Er werden nu meer toelatingseisen ge-
steld: de kandidaat moest ook in staat zijn
zinnen te ontleden, een dictee te maken
en rekensommen op te lossen. Het klassi-
kale onderwijs werd ingevoerd. Daartoe
werden er drie groepen gevormd: beginners,
gevorderden en meer gevorderden. De groe-
pen zaten nog wel bij elkaar in één ruimte.

•



'De Hut'
Kerklaan

L=-~ ""'::=::::::::== ....:.J Rozendaal

Omdat de huisvesting te wensen overliet werd er in
1812 een nieuw schoolhuisje tegen de woning van de
schoolmeesterkoster gebouwd. In het begin van de 19de

eeuw werd een begin gemaakt met de klankmethode om
te leren lezen. Het kwam in de plaats van de spelmethode.
Het duurde nog tot het midden van die eeuw voordat
overal met de klankmethode werd gewerkt.

In 1842 liet Assueer Lubbert AdolfTorck (wegens de
slechte toestand van het oude gebouw) een nieuwe school
bouwen op de huidige lokatie echter nog zonder de trap-
gevel. Het bestond uit een grote ruimte waarin aan onge-
veer 80 kinderen onderwijs in drie afdelingen kon wor-
den gegeven. De wc's waren buiten. In 1857 werd door de
wet op het Lager Onderwijs de school aan de zorg van de
gemeente toegewezen en werd het een Openbare School.
Maar omdat de baron van Rosendael ook de burgemees-
ter van Rozendaal was (tot 1934), bleef zijn invloed gel-
den, bleef de combinatie schoolmeesterkoster bestaan en
bleven de dagopening en de godsdienstlessen. In 1861 I

werd A.I. Donck als eerste schoolmeesterkoster aan de
Openbare School te Rozendaal aangesteld.

Het vakkenpakket van lezen, schrijven en rekenen,
werd uitgebreid met vormleer, Nederlandse taal, aard-
rijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en zingen.
Verder moest er een tweede onderwijzer of hulp-
onderwijzer bijkomen; de school moest volgens de



onderwijswet bij meer dan 30 leerlingen over twee onder-
wijzers beschikken.

lA. Slempkes (25 jr.) werd de opvolger van meester
.-\.1.Donck in 1897. Hij was daarvoor al2 jaar hu1pmeester
geweest als opvolger van Donck's zoon, die enkele jaren
met zijn vader had gewerkt, en had al enige ervaring op-
gedaan in Arnhem. Hij werd aangenomen op de voor-
waarde dat hij de akte gymnastiek zou halen. Slempkes
zou de school gaan leiden in een tijd, waarin grote veran-
deringen plaats vonden.

Het eerste
schoolgebouw op
de huidige lokatie

In 1901 werd de leerplichtwet ingevoerd, die een einde
maakte aan de kinderarbeid in en om huis, winkel en/of
boerderij. Daardoor gingen er meer kinderen naar school
en werd de omvang van een groep zo groot - meer dan 65
leerlingen - dat er een onhoudbare situatie ontstond.

In 1902 werd de school daarom stevig verbouwd: de
grote ruimte werd verdeeld in twee lokalen, met een gang
en toiletten binnen. De school werd ook gebruikt als oefen-
ruimte door de muziekvereniging en er werd catechisatie
in gehouden.

Door de toename van het aantal leerlingen verdween
echter de tussenmuur in 1905 weer om extra plaats te
maken.



Met het invoeren van de leerplicht werd er ook her-
halingsonderwijs geregeld: men kon er 's avonds nog wat
bijleren. Slempkes gaf dat onderwijs, maar er was weinig
belangstelling. Hij gaf privé-onderwijs aan de dochters
van F.J.W baron van Pallandt, elke dag voor schooltijd.

Het onderwijs was meer dan ooit onder-
hevig aan vernieuwingen. Het moest aan-
sluiten bij de belangstelling en de bele-
vingswereld van het kind. Dat kon bereikt
worden door aanschouwelijk onderwijs.
Aan de hand van platen en voorwerpen kon
het onderwerp de kinderen duidelijk ge-
maakt worden. Denk hierbij aan de platen
van Hoogeveen, de beroemd geworden
figuren Ot en Sien en het leesplankje 'aap,
noot, mies' .

Ook ging men naar buiten, eerst in de vorm van school-
wandelingen, later schoolreisjes. De drie hoogste klassen
gingen aanvankelijk naar omliggende plaatsen, zoals:
Dieren, Doesburg of Nijmegen. Later ook naar Amster-
dam, Den Haag of Rotterdam. En naar zee: Zandvaart of
Scheveningen.

In 1930 moest meester Slempkes zeer tot zijn spijt,
gedwongen door doofheid ontslag nemen.

Door het uiteenvallen van het landgoed door de erven
Van Pallandt is in de loop van de vorige (20ste) eeuw veel
veranderd. Door de verkoop van veel onroerend goed had
de kasteelfamilie in het dorp weinig zeggenschap meer
Over. De laatste baron was al niet meer tot burgemeester
van Rozendaal benoemd en van het collatierecht werd in
1939 afgezien, 15 jaar nadat bij wet het recht daartoe de
familie al ontnomen was.



De school werd in 1938 nogmaals (meest inwendig)
verbouwd, aangepast aan de toen geldende eisen. Door
inkwartiering en oorlogshandelingen aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog was de school tijdelijk niet
bruikbaar. School werd gehouden in de raadszaal van het
gemeentehuis en, toen dat ook gevorderd werd, op het
kasteel.

In 1946 werd de school hersteld en weer in gebruik
genomen. In 1950 werden de school, het meestershuis en
de grond door de gemeente gekocht en kwam er een einde
aan de lange bemoeienis van de vorige eigenaren. Als
dank daarvoor werd in 1954 aan het gebouw de naam:
'Torekschool' gegeven. De school groeide uit tot een 6-
klassige school en er moesten noodlokalen bijgezet wor-
den. Die uitbreiding leidde tot nieuwbouwplannen, die
in 1972 werden gerealiseerd. De oude school kwam op
de gemeentelijke monumentenlijst en wordt nog tot op
heden voor diverse doeleinden gebruikt.

Torckschool



Koster

De koster had onder meer het beheer over de kerk en
de zorg over het schoonhouden van het gebouw. Hij had
de taak het overlijdensregister van de gemeente Rozen-
daal bij te houden, met de daarbij behorende admini-
stratieve taken zoals het uitschrijven van rekeningen.
Bovendien leidde hij de begrafenissen. De koster was in
de kerkdienst eveneens voorlezer en voorzanger. Hij stond
voor in de kerk onder de preekstoel achter de lessenaar.
Omdat de kosters taken nogal wat tijd vergden gingen de
kinderen 's zaterdags niet naar school.

Slempkes maakte bij zijn benoeming tot school-
meesterkoster bezwaar tegen de combinatie met koster,
maar die bezwaren werden niet gedeeld. Er zat er voor
hem niets ander op dan die extra functie op zich te ne-
men. Bij de opvolging in 1930 door A. van Doormwer-
den de kostertaken gescheiden van de schooltaken.

Wie was 'meester' Slempkes?

Slempkes was een onderwijzer met hart voor zijn werk
en met hart voor zijn leerlingen. Gezien de tijd waarin
Slempkes leefde en werkte was hij misschien wel een 'be-
tere' meester dan zijn voorgangers in Rozendaal, maar de
opleiding die hij had gevolgd en de eisen waaraan hij
moest voldoen waren ook behoorlijk zwaarder en hoger
dan in de voorgaande eeuwen!

Slempkes had zich in zijn studietijd 'als de beste van
de klas' onderscheiden, wat terug te vinden is in de klin-
kende aanbeveling van plaats genoot Ybe Ybes, die een
brief schreef naar de burgemeester baron Torck van
Rosendael om hem als 'hulpmeester' aan de Rozendaalse
school geplaatst te zien.

Geboren in 1872 was Slempkes nog jong (18 jr.) toen
hij in 1890 begon. Twee jaar is hij gebleven, want hij kon
'meester' worden in Arnhem.



In 1897 kwam hij naar de Rozendaa1se school terug.
Hij had een goed vooruitzicht: een vast jaarsalaris, een
eigen woning met tuin, vlak bij school en in een ver-
trouwde omgeving. Hij werd gekozen uit 37 kandidaten.

Vanaf 1897 tot aan 1930 was Slempkes 'hoofd der
school'. Eerst nog ter zijde gestaan door meester Nijen-
huis, die om gezondheidsredenen ontslag moest nemen.
In 1903 kreeg hij een onderwijzeres naast zich: juffrouw
Pater, die ook handwerkles kon geven, waarvoor tot dan
toe steeds iemand apart werd gevraagd. Zij loste een steeds
terugkerend probleem op. Juffrouw Pater werkte (tlm 1920)
17 jaar met Slempkes samen en haar opvolgster juffrouw
Beumer (tlm 1930-38) 10 jaar.

Auteur Slempkes

Slempkes heeft vooral in het begin van zijn loop-
baan veel verhalen voor de jeugd geschreven. Uit zijn
bibliografie is die voorkeur af te leiden. Hij schreef en
vertelde prachtige verhalen, zoals: 'Licht in de verte'
(1914) en 'Het drijvende vlot' (speelt in wor). Leerlin-
gen van Slempkes herinnerden zich later nog goed dat
hij een begaafd verteller was. Diverse keren zijn verha-
len opgenomen in Stavast, een tijdschrift voor jongens:
'Kool uit de kelder van de Sabelpoort' en 'Des Konings
druiventros' (1928). Slempkes' voorliefde voor historie
is af te lezen van allerlei verhaaltitels zoals: 'De levens-
geschiedenis van Miehiel de Ruyter' (1907), 'De vier
Heemskinderen' (1929) en 'De zinrijke avonturen van
de vos Reinaerde' (jaartal onbekend).
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In de jaren twintig versche-
nen er ook allerlei lesboekjes van
zijn hand voor taal, rekenen, na-
tuurkunde en geschiedenis. Spe-
ciaal voor de T" klas schreef hij
boekjes om de overgang naar het
vervolgonderwijs te vergemak-
kelijken! Ervaren als hij was, als
'meester van een kleine school' ,
schreef hij een boek over
pedagogie voor onderwijzers aan
kleine scholen. Slempkes had een
groot aandeel in festiviteiten,
welke in Rozendaal of Velp
plaatsvonden. Voor dergelijke
gelegenheden schreef hij talloze
gedichten en toneelstukken.

De vroegst bekende voorbeelden daarvan zijn: 'Uit
den Fransehen tijd' en 'Na twintig jaar lijdens weer vrij'
ter gelegenheid van de lOO-jarige herdenking van de be-
vrijding van Velp en Rozendaal door de Pruisische troe-
pen van generaal van Bülow op 25-11-1813.

Hij begeleidde de kinderen in het kasteelpark, waar
door de baron met zijn personeel het Koninginnefeest
(Wilhelrnina) werd georganiseerd, met spelletjes en een
draaimolen.

Tijdens het Kerstfeest in de kerk vertelde hij zijn zelf-
geschreven kerstverhalen.

Voor de wegwerker en de lantaarnopsteker schreef hij
Nieuwjaarswensen, die zij 'gedrukt' huis aan huis brach-
ten voor een fooi en een borrel.

Een later beroemd geworden toneelspel was: 'Delvend
omhoog!' , opgevoerd bij de ingebruikname van het Open-
luchttheater bij de Pinkenberg (1934).

De wijze waarop Slempkes schoolmeester was, was
niet uniek.



Er waren veel dorpsscholen in ons land en de scholen
in Gelderland liepen niet echt voorop in de ontwikkeling
van het onderwijs. Wel had Slempkes, zoals veel onder-
wijzers, een eigen methodiek. Zo gebruikte hij geen rap-
porten, maar gekleurde kaarten die hij uitreikte aan leer-
lingen die goed presteerden.

Slempkes onderscheidde zich door zijn sociale be-
trokkenheid bij de dorpsgemeenschap en de autoriteit
die hij had op grond van zijn functie. Voeg daarbij zijn
taak als koster en zijn plaats in het dorp is duidelijk.

Dat hij moeite had met bepaalde werkzaamheden die
bij zijn beroep hoorden, stak hij niet onder stoelen of
(kerk-) banken. Slempkes kon niet goed zingen. Als voor-
zanger in de kerk speelde hem dat parten en het liefst liet
hij dat aan anderen over. Het voorlezen ging hem aanvan-
kelijk goed af, maar naarmate hij ouder werd en doof,
werd dat moeilijker. Het is niet voor niets dat hij wegens
zijn doofheid zijn werk moest neerleggen.

Ondanks dat ging hij verder
met schrijven. Slempkes schreef
het lijvige maar prachtige werk:
'Sagen en sproken van het oude
Gelre", (1932) en daarna:
'Goedroen de Koningsbruid' ,
(1934).

Jaren achtereen schreef hij-ar-
tikelen in de Velpse Courant
('Rosendaalsche Oudheden',
omstreeks 1938) en in de Rozen-
daalse Kerkbode ('Sprokkel-

hout', van 1939 tot 1942).
Zijn laatste werk was, na 'Rozendaals Rampentijd' ,

(1947), een laatste versie van 'Delvend omhoog!', (1948).
Opnieuw vallen de onderwerpen van zijn werk op:

geschiedkundige onderwerpen.
Misschien wel juist door zijn doofheid leefde

Slempkes in het verleden, dat hij lezen, bestuderen en
verwerken kon op zijn eigen manier.
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Nogmaals 'meester' Slempkes

Meester Slempkes was aanvankelijk een streng, maar
ook een bewogen onderwijzer, gedreven in bepaalde op-
zichten, maar gericht op de belevingswereld van de kin-
deren. Hij kon goed met kinderen omgaan. Ordeproblemen
had hij niet. Tijdens de laatste jaren van zijn onderwijzer-
schap merkte hij niet veel van het rumoer in de klas van-
wege zijn doofheid, maar daar werd doorgaans 'gelukkig'
geen misbruik van gemaakt.

Zijn verhalen zijn eenvoudig, zijn verteltrant makke-
lijk, informatief en niet erg moralistisch. De beschrijving
van het leven aan de Imbosch in het boek: 'Licht in de
verte', rond de 20Ste eeuwwisseling is realistisch. Zo ging
hij ook met zijn werk en zijn leerlingen om.

Slempkes was als geen ander op de hoogte van het
wel en wee in de gemeente Rozendaal. Hij kende de ge-
huchten Terlet, Plagdel en De Imbosch, omdat hij kinde-
ren daar vandaan in de schoolbanken had zitten. Kinde-
ren die 7 km moesten lopen om naar school te komen.
Kinderen die onder eenvoudige omstandigheden leefden,
letwel: niet armoedig! Slempkes laat daar geen twijfel
over bestaan: " ... niemand heeft het slecht op Rozen-
daal ... " laat hij in zijn boek de baron zeggen, die het als
zijn plicht zag de mensen op zijn grondgebied een mini-
maal, maar niet een armoedig, bestaan te bieden.

Het hele landgoed Rosendael, het dorp Rozendaal en
de gemeente Rozendaal waren het eigendom van de ba-
ron, met alle bebouwing daarop. De bewoners werkten
geheel of gedeeltelijk voor het kasteel en vormden daar-
door een hechte gemeenschap. Ziehier nogmaals het so-
ciale kader waarin Slempkes zich bewoog. Slempkes heeft
zich zijn hele werkzame leven verdienstelijk gemaakt
voor de dorpsgemeenschap. Zijn betrokkenheid kwam
deels voort vanuit zijn functie en deels vanuit zijn be-
langstelling. Hij was een gewaardeerd en gerespecteerd
man. Met recht een notabele van het dorp.



Dominees

Tobias van Westerheene Pzn.
Dr. Johannes Diderik Bierens de Haan
Johannes Cornelis van Dijk (proponent)
Jacobus Gouverneur
Arie Braakman (proponent)
Willem Oorthuys
Dr. Poppo ten Have

1863 -1899
1901 - 1906
1907 -1921
1921 - 1936
1938 - 1942
1943 - 1948
1948 - 1952

dominees tijdens het leven van i.A. Slempkes

Kasteelbewoners

Lubbert Adolf Torck
Assueer Jan Torck
Reinhard Jan Christiaan Torck
Assueer Lubbert Adolf baron Torck
Ada Catharina Torck
Reinhard Jan Christiaan van Pallandt
Frederik Jacob Willem van Pallandt
Willem Frederik Torck van Pallandt

1758 stichting school
1812 en 1842 nieuwbouw
1902 en 1905 verbouwing
1938 opknapbeurt
1946 herstel oorlogsschade

1721-1765
1765 -1793
1793 - 1810
1810 - 1843
1843 - 1854
1854 - 1899
1899 - 1948
1948 - 1978

Bronvermeldingen
Mevr. Van Zuyverden - Poortman:
De school van het dorp Rozendaal, 1973.
W. Schennink:
Van koster tot kosteloos onderwijs,
225 jaar onderwijs in Rozendaal, 1983.
Catalogus Thieme, schooluitgaven.
C.C.A. Beumer, familiefoto's en boekenverzameling
C. de Kruijf: Beeldmateriaal.
Partikulierbezit: Poesiealbums
M.J. Matser: studiemateriaal betreffende J.A. Slempkes.
Diverse bronnen.
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IJ. A. SL.EMPKES

Bibliografie J.A. Slempkes

Verhalen, toneelstukken en boeken

1. Van een jongen die klimmen kon
Levensgeschiedenis van M.A. de Ruyter,
aan kinderen verteld, 1907.

2. De zinrijke avonturen van de vos Reinaerde

3. Uit den Fransehen tijd
Een vertelling van grootmoe voor de jongste
feestelingen, 1913.

4. Na twintig jaar lijdens weer vrij!
Historische feestklanken
voor de rijpere jeugd, 1913.



5. Licht in de Verte
Een verhaal van de Veluwse hei, 1914.

6. Het drijvende vlot
Uit de reeks: Ons boekenplankje, deel 11.
zonder jaartal (speelt in WOl)

7. Kool uit den kelder van de Sabelpoort
Artikelen uit Stavast,
tijdschrift voor jongens, 1928.

8. Des Konings druiventros
Artikelen uit Stavast,
tijdschrift voor jongens, 1928.

9. Het verhaal van de vier Heemskinderen
Met illustraties, 1929.

10. Sagen en sproken van het oude Gelre
Fluisteringen - angstgedachten -
beeldingsgaven - bijgeloof, 1932.

11. Goedroen de koningsbruid
Een vroegeling van Hollands kusten, 1934.

12. Delvend omhoog!
Velp voorheen en thans. Historisch tafereel en-
spel. Op te voeren bij de ingebruikneming van
het Openluchttheater, in de zomer van 1934.

13. Sprokkelhout
Rozendaalse historiën,
mei '39 - november '41,1989.

14. Rozendaais Rampentijd
1940 - 1945, 1947.

15. Delvend omhoog!
Velp voorheen en thans, 1948.
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Tekening uit het boek Boeiende Stof, lessen in natuurkennis

Schoolboekjes

1. Boeiende stof
Afgepaste lessen in Natuurkunde
pre deel: Zonnetijd, 1926
200 deel: Dorre dagen, 1928

2. Kernen au boeiende stof
Uit het gebied der natuurkennis
Eerste jaarserie
Tweede jaarserie

3. Twintig eeuwen
Geschiedenis van het Nederlandse volk,
lees- en vertelstof voor huis en school
Deel I, tot 1648
Deel IT, 1648 - 1926
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4. Gehele getallen
Een rekenboek voor de lagere klassen
van de Volksschool
Drie deeltjes A en drie deeltjes B
Antwoordenboekje

5. Gebroken getallen
(Wie zoekt zal vinden), een rekenboek voor
de hogere klassen van de Volksschool
Drie deeltjes A en drie deeltjes B
Volledige Antwoorden op de drie deeltjes

6. Denkend schrijven
Taalwerk voor de Volksschool.
Delen A en B (tweede en derde leerjaar)
Delen I, 11 en III (vierde, vijfde en
zesde leerjaar)

7. Rijpende vrucht
Slotstukjes voor het 7de leerjaar en
het vervolgonderwijs,
aansluitend bij de taalboeken:
Denkend schrijven

8. De laatste loodjes
Slotstukjes voor het 't= leerjaar en
het vervolgonderwijs
DelenAenB
Antwoordenboekje

9. Kleine scholen.
Een proeve van practische paedagogiek
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Openingsgedicht voor
zijn dochter Rietje in haar
poesie-album



Gedicht van meester Slempkes in het
poesie-album van leerlinge Hentje Heesbeen



Grafvan de
familie J.A. Slempkes,
geschonken door de
familie Van Pallandt
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Gedichten van meester Slempkes in de poesie-albums van Jopie Boerstal
en van Dina Boerstal, dochters van de Rozendaalse smid.
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KERK MET PASTORIE

VAN ROZENDAAL

Een korte bouwgeschiedenis

Iris Contant

Afgelopen september was het precies 250 jaar geleden dat Lubbert AdolfTorck
(1687-1758), de eigenaar van kasteel Rosendael, het plan ter sprake bracht,
een eigen predikant aan te stellen in Rozendaal. Dat deed hij in een vergade-
ring van Rhedense ambtsjonkers. Het zou de eerste stap worden tot het kerkge-
bouw met pastorie, dat thans aan de Kerklaan staat (afbeelding 1) en toebe-
hoort aan de Protestantse Gemeente Rozendaal. I) Torck liet deze oorspronke-
lijk Hervormde kerk vanaf 1754 in snel tempo bouwen; nog in datzelfde jaar
.werden kerk en pastorie gedekt met leien. In 1758 was ook het interieur vol-
tooid, zoals in de kerkzaal nog steeds is te lezen onder het wapen van Lubbert
AdolfTorck en zijn vrouw Petronella Hoorn. (afbeelding 2)

In het voorjaar van dit jaar 2002 is een belangrijke restauratie van het kerkge-
bouw voltooid, waarbij vooral de muren en het dak werden hersteld. De daar-
toe geplaatste steigers en hier en daar een opengelegde vloer boden een goede
gelegenheid voor enig bouwhistorisch, constructief en bouwfysisch onder-
zoek."
Een van de doelstellingen van het onderzoek was, veranderingen entoevoegin-
gen aan het gebouw door de jaren heen te verduidelijken. Daarbij werd ook
gezocht naar antwoorden op vragen die menigeen in Rozendaal al eerder over
deze merkwaardige kerk had gesteld, vragen over de wel erg sobere gevel



LEGENDA AFBEELDING 3 en4

1. Kerkzaal
2. Tochtportaal
3. Gerfzaal of consistoriekamer
4. Serre
5. Haardkamer
6. Tuinkamer
7. Hal
8. Woonkamer

8a. Gang
9. Keuken
10. Slaapkamer
11. CV-ruimte
12. Berging
13. Toegang orgel
14. Berging
15. Mogelijk geplande toren,

zie laatste zin van dit artikel

Kerklaan

West

8

1

8a
3

Afbeelding 2, Het alliantewapen van Lubbert Adolf
Torck en Petronella Hoorn aan het orgelbalkon

aan de straatzijde, die wel als de achter-
gevel wordt beschouwd, over de date-
ring van de kleine tochtportaaltjes en
over de aanbouwen aan beide zijden van
de pastorie. Hieronder zullen we dan ook
een reis terug maken in de tijd, naar het
midden van de is= eeuw, om vervol-
gens de pastorie in Rozendaal te zien
groeien, een groei die ook schematisch
in beeld is gebracht (afbeelding 3).

De "klompenhokjes"
Een blik op de huidige plattegrond van
het gebouw (afb. 4) verraadt al de oor-
pronkelijke rechthoekige vorm uit de
tijd an Lubbert Adolf Torck (afb. 3,1).
Deze wordt gevormd door zware twee-en-

eenhalfsteens buitenmuren. Men betrad de kerk toen reeds door de tocht-
portalen. de zogenaamde "klompenhokjes" aan de noordzijde (afb. 1).
Dat de tochtportalen vanaf het begin aanwezig waren, is af te leiden uit
het metselwerk van bijvoorbeeld het westelijk tochtportaal, dat naad-
loos doorloopt en dat voor de restauratie geen sporen van inboetingen
van stenen vertoonde. Tevens zijn de witte wandtegeltjes van de
lambrisering in dit portaal, dat traditioneel wordt aangeduid als de
toegang voor de kasteelbewoners van Rosendael, een aanwijzing om-
dat zij een uiting zijn van een modetrend uit die tijd.

Oost

3

Afbeelding 3, ontwikkelingsfases van het gebouw



Afbeelding 4,
huidige plattegrond van kerk en pastorie,
met dank aan VBW-Architekten Velp

Afbeelding 5, aan het metsel-
werk van de kerkzaal en van het
tochtportaal is af te leiden dat het
gelijktijdig gebouwd is

6

5

6



Afbeelding 6, de zuidelijke gevel van de pastorie

Een groeiende pastorie
Boven de kerk bevindt zich een grote zolderverdieping, die zich uit-
strekt tot over de pastorie. In de vroege fase van het gebouw kunnen
we de zolder nog niet tot het woonhuis rekenen, hoewel er later en-
kele slaapkamers zouden worden ingericht. De heel symmetrische
pastorie aan de zuidzijde van het gebouw (afb. 6) had op elke van de
drie woonverdiepingen slechts twee vertrekken die aan weerszijden
van het trappenhuis lagen en telde daarmee zes kamers. De eerste
aanbouw verrees al heel spoedig na de voltooiing van het hoofd-
gebouw aan de oostzijde daarvan (afb. 3,11). De aanbouw is uitge-
voerd in hetzelfde metselwerk; wel is het venster op de verdieping
later aan beide zijden verbreed.

In symmetrie met de aanbouw in het oosten, ontstond vóór 1817 een
tweede aanbouw aan de andere zijde, eveneens met een lessenaardak
(afb. 3,1II). Deze aanbouw moest worden gesloopt toen men in 1881 de
huidige "tuinkamer" bouwde." Sporen van de gesloopte aanbouw
kunnen we nog steeds zien tegen de wand van de pastorie (afb. 7).4)
Een tweede overblijfsel van deze voormalige aanbouw aan de west-
zijde vinden we in de kelder. De achterwand van de vrij smalle kelder-
ruimte onder de tuinkamer laat de conclusie toe, dat hier een aanbouw
stond die vergelijkbaar was met de aanbouw aan de oostzijde. Wel
strekte deze aanbouw zich iets verder in noordelijke richting uit. Zo
werd een voormalige buitendeur van de huidige zogenaamde "gerf-
kamer" (de consistoriekamer in het hoofdgebouw) de toegang tot het
nieuwe vertrek.

Keukens en haarden
Onder de gerfkamer bevindt zich de oudste kelder. Aan-
gezien de zes woonruimten van de oorspronkelijke pas-
torie nauwelijks geschikt waren voor een keuken, kun-
nen we veronderstellen dat de keuken zich in de kelder
bevond, die werd verlicht door drie kelderramen, zoge-
naamde koekoeken. Door de bouw van een kamer aan
e zijkant van de pastorie werden twee van deze ven-
ers di htgemetseld (afb. 8). Bovendien werd de stook-

plaa door de bouw van de tweede kelder onbruikbaar.
Dit alles in aanmerking nemend kunnen we nog een
andere aanbouw in dezelfde bouwfase plaatsen. Deze
outs ond wederom vóór 1817 aan de oostzijde, in het
verlengde an de oudste aanbouw met het lessenaar-
dak afb. -,.III). In het vertrek op de begane grond zijn
nog sporen herkenbaar van een keuken: een schouw-
balk en witte tegeltjes. Er werd ook een nieuw rook-
kanaal ge- hapen.

Afbeelding 8,
twee dicht-
gemetselde
koekoeken met
daartussen een
doorgang naar
de kelder onder
de tuinkamer

Afbeelding 7, witte randen op het metselwerk verraden
de daklijn van de eerdere aanbouw aan de westgevel



Afbeelding 10,
het rookka-
naal van de
tuinkamer,
nu staat hier
een nieuw
keukenblok

Overigens had ook de nieuwe hoge tuinka-
mer van 1881 (afb. 3,IV) een stookplaats, ver-
moedelijk met een gietijzeren voorzetkachel.
Deze bevond zich links naast het keukenblok
dat nu door de kerkgemeente wordt gebruikt.
De schoorsteenmantel is nog te zien op oude
foto's." Deze stookplaats verklaart ook een
merkwaardig troggewelf in de kelder (afb. 9);
het is een haardgewelf. Bij de onlangs vol-
tooide restauratie werd het rookkanaal in de
tuinkamer tijdelijk blootgelegd (afb. 10).
Van de woonvertrekken hebben we alleen de
haardkamer en de serre aan de westelijke zijde
nog niet genoemd. Deze zijn in één fase ont-
staan met een fraaie dubbele schuifdeur als
verbinding (afb. 3,V). Beide ruimten uit de
vroege Jugendstilperiode werden al in mei
1902 ingetekend op een kadastrale kaart.'?

De prachtige open haard is in-
gepast tussen de steunberen van
de kerkmuur. (afb. 11)
Overigens heeft de gerfkamer
ook een mooie stookplaats, die
bij de restauratie weer is terug-
gebracht in een oudere vorm, die
we echter niet als de oorspron-
kelijke mogen beschouwen. De
hoge nis bood plaats aan een
kolomkachel, maar dergelijke
kachels waren rond 1758 nog
niet gebruikelijk. De kachelnis
is rond 1800 te dateren.

Afbeelding 11,
de openhaard in de haardkamer met Jugendstil-tegels

Meer verborgen vensters
Vooral deze laatste ingrepen aan het gebouw waren groot. Het helder gelede uiterlijk met steunberen en grote, bij een
kerk passende ramen, ging enigszins verloren aan ruimte en comfort in de pastorie. Daarvan getuigt ook de eerder-
genoemde aanbouw met de keuken aan de oostzijde (afb. 3,111),waardoor twee kerkvensters werden dichtgemetseld.
In de kerk is er geen spoor meer van te zien, wel echter op de zolder van de aanbouw: ijzeren brugstaven maken
duidelijk dat de oorspronkelijke kerk was voorzien van glas-in-loodvensters (afb. 12). De beide dichtgemetselde
vensters zijn kleiner dan de andere: ze zijn smaller en eindigen veel verder boven het vloemiveau. Daarmee komen
we bij een belangrijke, hier nog niet genoemde wijziging in de kerkzaal.
In 1880 werd een nieuw orgel aangekocht van de orgelbouwer Ehrenfried Leichel. Het werd geplaatst op een nieuw
orgelbalkon, dat van buiten af bereikbaar werd via een trapopgang tegen de oostgevel (afb. 3,IV). Daarvoor moest
een baldakijn boven de herenbanken wijken. De drie zuiltjes onder het orgelbalkon zijn overblijfselen daarvan.
Het oude orgel stond in de hoek links van de preekstoel en dat verklaart tevens waarom de beide dichtgemetselde
kerkvensters minder hoog zijn: kennelijk stond dit orgel op een balkon.

Afbeelding 12,
dichtgemetseld
kerkvenster op de
zolder van de aan-
bouw aan de oostzijde

Afbeelding 9,
haardgewelf
in de kelder
onder de
tuinkamer



Een oude keldertrap
Tussen het oude orgel en de preekstoel bevond zich vermoede-
lijk nog tot de verplaatsing van het orgel een deur naar de kerk.
De banken in deze hoek laten die conclusie toe. De deur kwam
dan uit op een gang, die thans is opgegaan in de woonkamer
van de pastorie. Bij een gang mogen we ook een buitendeur
veronderstellen. Die moet zich in de eerste bouwfase (afb. 3,1) in
de dikke oostelijke muur van het hoofdgebouw hebben bevon-
den, maar werd later verplaatst naar de aanbouw (afb. 3,ill). Van-
uit dezelfde gang bereikte men via een deur een hardstenen trap
die naar de kelder leidde, die zoals gezegd vermoedelijk de
keuken was. Resten van deze trap bevinden zich nog onder de
veel steilere houten trap die thans naar het trappenhuis leidt
(afb. 13). Deze en andere wijzigingen van het trappenhuis kun-
nen we in de jaren 1910-1920 plaatsen (afb. 3,VI).

Afbeelding 13,
resten van de
stenen keldertrap

Noten

Ingangen
We kunnen ons nu afvragen wie vroeger welke van de deuren
naar de kerkzaal waarvoor gebruikte. Over de "klompenhokjes"
is reeds gesproken en de traditie dat "het kasteel" het portaaltje
met de deftige witte tegeltjes gebruikte, lijkt wel op waarheid te
berusten."
De predikant had zijn eigen toegang tot de preekstoel, halver-
wege de trap in de hal van de pastorie. Zijn gezin kon de kerk
betreden via de gerfkamerdeur. Aangezien aan de andere zijde
het orgel stond. i bet niet denkbeeldig dat de dichtgezette deur
werd gebruikt door de organist en waarschijnlijk ook door de
ouderlingen, die zi b daarvoor in de vroegere consistoriekamer
konden verzamelen.' Om hun plaatsen te bereiken liepen de
ouderlingen dan om de gehele doop tuin heen naar een deurtje
in de dooptuin. Het tweede deurtje aan de voorzijde van de
eikenhouten doopruin is namelijk pas later ingezaagd, toen de
predikant verkoo via de deur van de buidige gerfkamer en een
nieuwe eikenhouten trap zijn preekstoel te betreden.
Met de ingebruikname van de huidige gerfkamer door de kerk-
gemeente werd de al verdwenen deur naar de kerk inderdaad
overbodig. De organi t had immers al in 1880 zijn eigen toe-
gang gekregen in het verlengde van de noordgevel, die we on-
danks het sobere uiterlijk. toch stellig als de voorgevel van de
kerk moeten be ohouwen - een gevel die mogelijk al sinds bijna
250 jaar wacht op een toren om hem op te luisteren en om het
gehele gebouw in de rooilijn an de Kerklaan te plaatsen!"

een korte voordracht in de kerk op 12 apriljl.
3. Bosch 1998, p. 80.
4. Deze aanbouw komt al voor op de "Kaart
van de Gemeente van Rosendaal [...lvolgens
de perceelsgewyze plans voor het Kadaster" van
1817. Rozendaal is al vroeg opgemeten. Zie ook
Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Rozendaal.
Tekst en Kadastrale gegevens, Arnhem 1989.
o.a. pp. 26-27, 30.
5. Bosch 1998, p. 27.
6. Kadaster Arnhem, map Rozendaal Hulp-
kaarten 1-125/300-915, hulpkaart nr. 78/80, op-
gemaakt mei 1902, kadastraal nr. 787.
Nieuw is dan ook de trap voor de huisdeur aan
de oostzijde.
7. In de 19deeeuw verkoos de familie VanPallandt

weliswaar tijdelijk door de pastorie ter kerke te
gaan (vriendelijke mededeling van mw. A.LM.
Akkermans-Praagman, die daarover nog ge-
proken heeft met oude Rozendalers ).
. De vroegere consistoriekamer is nu woon-

kamer (samen met de verdwenen gang). Over
het gewijzigde gebruik van de kamers zie
Bosch. pp. 27-28.
9. Deze oplossing voor het raadsel van de
noord gevel gaf Boukje Overbeek door verge-
lijking met de NH Kerk in Terborg, die op
vergelijkbare wijze is voorzien van twee in-
gangen, waartussen pas 300 jaar na voltooiing
van de gevel een centrale toren werd geplaatst.

1. Zie voor de ontstaansgeschiedenis van de
kerk en de aanstelling van een eerste predi-
kant: J.c. Bierens de Haan, Rosendaal, Groen
Hemelt jen op Aerd, Zutphen 1994, p. 142 e.v.
en C.M.H. Bosch, Uit het archief van de Her-
vormde Kerk te Rozendaal. 1757-1997, Rozen-
daal 1998, pp. 5-7,10-12,15-16.
2. Dit onderzoek is verricht in het kader van
de opleidingen Bouwhistorie en Restauratie
(Hogeschool Utrecht) door mw. ing. B.T.
Overbeek, dhr. ing. B.D. van Schaik, mw. S.
Snelders en mw. 1. Contant, de auteur van dit
artikel. Bij deze dank aan Boukje Overbeek
en Ben van Schaik voor de mogelijkheid on-
derzoeksgegevens en foto's te verwerken in
dit artikel. De aanleiding voor dit stuk was



De palts te Goslar, oorspronkelijk
een jachtslot, werd in de eerste helft

~K1.,~ii'll!';iIA van de l l" eeuw door de Salische
koningen en keizers uitgebouwd tot
een indrukwekkend paleis dat ook de
Hohenstaufen tot residentie diende.

'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser
Deel 3

DE BAND VAN HET STICHT GOSLAR
vervolg

HET STICHT SINT SIMON EN JUDAS

De bouw van de dom van Goslar staat op naam van koning Hendrik lIL Wanneer met
de bouw is begonnen, valt niet met zekerheid te zeggen. Er bestaat geen stichtingsoorkonde
omdat de keizer zijn eigen onderneming niet met een officieel document hoefde te bevesti-
gen. Maar naar alle waarschijnlijkheid werd met de werkzaamheden al spoedig na de ambts-
aanvaarding in 1039 een begin gemaakt. De bouw omvatte de dom, het kapittelhuis met eet-
en slaapzaal, "monasterium" genaamd, en de domschool. Het geheel wordt in het Middel-
hoogduits weergegeven met 'Stift', waarvan de Nederlandse vorm 'sticht' is, nog terug te
vinden in onder meer 'stichting'. 'Sticht' duidt op een geestelijke vereniging tot samenwer-
king (coöperatie) met inbegrip van de bijbehorende gebouwen. In dit verband wordt gespro-
ken over een 'Reichsstift, Exemtsstift, Domstift, Stiftskirche, Stiftsherr (kanunnik)' enz.

In deze aflevering wordt nage-
gaan wanneer de hof te Dieren
in handen is gekomen van het
Sticht Sint Simon en Judas in
Goslar. Meer dan een vermoe-
den is er niet, want er is geen
schenkingsoorkonde. Tevens
wordt het functioneren van

, het Sticht belicht, waarbij het
optreden van de proost bij-
zondere aandacht krijgt.
Naar aanleiding van een reac-
tie van een onzer lezers wordt
de aflevering besloten met een
correctie in de vertaling van de
oorkonde van 1169, gevolgd
do~r enkele aanvullingen.



De eerste keer dat van het Sticht in Goslar melding wordt ge-
maakt, is in een keizerlijke oorkonde uit 1047. Hendrik II11aat
daarin weten dat hij aan de kerk van Goslar een landgoed
(praedium) schenkt "in loco Gerstiti", in de plaats Jerstedt, 4
km noordwestelijk van Goslar. Hij doet deze schenking uit liefde
tot God en ter bevordering van het eigen zieleheil en dat van
zijn geliefde echtgenote Agnes, de verheven keizerin. Ook de
ouders worden gememoreerd. De kerk waaraan de schen-
king wordt gedaan, heeft hij, Hendrik, van de grond af
opgebouwd: "quam a fundamento constituimus". 1)

Uit een later document blijkt dat "hebben opge-
bouwd" niet de betekenis heeft van een vol-
tooid verleden tijd, maar betrekking heeft
op wat er tot dan toe aan nieuwbouw is
gerealiseerd. De kerk is op het moment
van de schenking nog niet klaar.

Reconstructietekening van de
basiliek Sint Simon en Judas,
gebouwd einde eerste helft
van de l t" eeuw. De hoofd-
ingang is in de richting van
het keizerlijke paleis.
De voorhal aan de zuidzijde
werd vijftig jaar later gereali-

'--__ =------------' seerd.

De inkomsten werden verkregen uit de
bezittingen van de kerk, waarmee zij wa-

ren verbonden. Gewoonlijk werd daarbij on-
e heid gemaakt tussen de inkomsten uit het

tri t .erkelijke bezit, de 'dos ecclesiae', en de op-
breng ren uit het kapittel vermogen. Uit beide

inkomstenbronnen ontving de kanunnik zijn persoons-
gebonden toelage. de prebende (lat. praebere = verschaffen),

die hem in taat relden de religieuze werkzaamheden die zijn
ambt bepaalden pli htsgetrouw te vervullen.

Het heiligdom in wording, was
toegewijd aan de Maagd en
moeder Gods Maria en aan de hei-
lige Simon en Judas. Hun gedachtenis
op 28 november was tevens Hendriks ge-
boortedag. De keizer beschouwde beide apos-
telen als zijn beschermheiligen. Is het verwonder-
lijk dat hij hun naam verbond aan de onderneming
waarvan hij de initiator en bouwheer was? 2) In de oor-
konde wordt verder vermeld dat de inkomsten van het land-
goed in Jerstedt niet alleen voor het onderhoud van de kerk
zijn bestemd, maar ook bedoeld zijn voor de broeders die aan
de dom zijn verbonden en daar God dienen "sub canonica
regula", volgens de levensregel van de kanunniken die in 816
op de rijkssynode van Aken werd goedgekeurd. De regel is
bedoeld voor seculiere geestelijken die in gemeenschap leven
en verbonden zijn aan een grote kerk. De bepalingen vertonen
veel overeenkomst met de kloosterregel van de monniken, maar
het grote verschil is dat kanunniken hun eigen goederen en
inkomsten mogen behouden.

De voornaamste taak van iedere kanunnik was de dagelijkse
conventuele viering van de Eucharistie en de deelname aan het
koorgebed he taande uit gebeden, lezingen en het reciterend
zingen van pen. Voor dat koorgebed kwamen de broeders
acht keer op een vastge telde tijd in de kerk samen: de eerste
keer bij her ingaan van de nieuwe dag om 2 uur 's nachts voor
de metten, daarna in de vroege morgen voor de lauden, vervol-
gens door de g voor de kleine uren (prime, terts, sext, none)
om te eindigen met de completen na eerst in de late namiddag
de vespers te hebben gebeden. Een niet onbelangrijk element
in de viering van de Eucharistie en ook in het koorgebed, met
name bij de completen. was de gedachtenis van de weldoeners
en overledenen.



De gemeenschap van kanunniken, kapittel geheten, was meer
dan een geestelijk ornament van de plaatselijke kerk. Door het
dagelijkse gebed voor weldoeners en overledenen werd de
garantie geschapen dat hun zielenheil telkens opnieuw bij God
werd aanbevolen. Dit gegeven was voor keizer Hendrik III zo
belangrijk, dat hij bij zijn paleis in Goslar een dom liet bouwen
waaraan een aantal kapittelheren werd verbonden. Zoals in Aken
waar het karolingische paleis met het Marienstift een eenheid
vormden, werden ook in Goslar wereldlijke macht en geeste-
lijke waarden bijeengebracht in de "Pfalzstift", een geheel van
paleis en sticht.

Het is niet bekend hoe groot het aantal kanunniken in de begin-
jaren van het sticht is geweest. Parallelle voorbeelden zijn
moeilijk te geven. Het kapittel van de Sint-Walburgiskerk in
Zutphen telde in die tijd twaalf kanunniken. 3) Het lijkt voor
de hand te liggen dat het kapittel van Sint Simon en Judas meer
leden telde omdat het Sticht een koninklijke schepping was en
een manifestatie van 's keizers vroomheid en macht. Hendrik
IIImaakte de samenstelling van het kapittel tot een persoon-
lijke aangelegenheid. Wanneer hij op zijn dienstreizen een
geschikte kandidaat ontmoette, nodigde hij hem uit om kapittel-
heer in Goslar te worden. Een bekend voorbeeld is Benno, die
leraar was aan de domschool in Speyer. Op Hendriks verzoek
werd hij kanunnik van het Sticht Sint Simon en Judas. Eenmaal
in Goslar ontpopte hij zich als architect, was tegelijk 'magister
scholarum' aan de domschool te Hildesheim en werd tevens
domproost en 'vicedorninus' (econoom) van het sticht in die
stad. In 1051 nam hij in gezelschap van de keizer deel aan de
veldtocht tegen de Hongaren. Daarna was hij met behoud van
de eerdere functies tevens beheerder van de rijksgoederen in de
buurt van Goslar. In 1067 werd deze talentvolle kanunnik bis-
schop van Osnabrück. 4)

Om het kapittel in staat te stellen aan zijn doelstelling te be-
antwoorden was het nodig dat het geen financiële zorgen kende
en de kanunniken verzekerd waren van een vast inkomen. Het
eerder geschonken goed in Jerstedt was voor het algehele on-
derhoud van dom en kapittel niet voldoende. Daarom volgden
meer schenkingen. In maart 1049 verblijdde de keizer het sticht
met het dorp Ihersleb (Giersleben), 10 km. oostelijk van
Ascherleben, tussen Maagdenburg en Halle. 5) In de oorkonde
herhaalde Hendrik, wat hij twee jaar daarvoor had gezegd, na-
melijk dat de bouw van de kerk van Sint Simon en Judas zijn
werk was, alleen waren de bewoordingen nu anders:
"monasterium.quod a fundamento incepimus aedificare", het
sticht (dom, kapittelhuis enz.) dat wij van de grond af bezig
zijn te bouwen. De werkzaamheden zijn in 1049 nog niet beëin-
digd. In de oorkonde wordt verder gestipuleerd dat de schen-
king gebruikt moet worden volgens de afspraken die daarover
zijn gemaakt. Het is de bedoeling dat alle kanunniken van de
inkomsten profijt hebben.

In 1050 krijgt het Sticht de beschikking over bezittingen in
Egeln en Etgersleben bij Maagdenburg, in Adersleben, ooste-
lijk van Halberstadt, en Sollnitz, zuidelijk van Dessau. In 1052
volgt Vallendar aan de Rijn bij Koblenz en Mengede in West-
falen. In de laatste oorkonde wordt gezegd dat de werkzaam-
heden in Goslar zijn beëindigd: "quoddam monasterium in
Goslare a nobis constructum". 6) De bouw van de dom is vol-
tooid en het kapittelhuis met bijbehorende gebouwen is klaar.

DE FEESTELUKE INWUDING

Er heeft lange tijd onduidelijk bestaan over de datum
van de wijding van de dom. De 'Annalista saxo', de Saksische
annalist van die tijd noemt 1050 als wij ding sjaar, maar Lam-
bert van Hersfeld, een tijdgenoot, heeft het over 1051. Beiden
melden wel dat paus Leo IX (1049-1054), neef van Hendrik III,
die drie maal in Duitsland op bezoek is geweest, niet de



consecrator van de dom was (zoals het volksgeloof wilde), maar
aartsbisschop Hermann van Keulen (1032-1056), de vertrou-
weling en medestander van de keizer. 7) Onderzoek heeft uit-
gewezen dat de laatste informatie juist is en dat de wijding van
de dom plaatsvond op 2 juli 1051.

Beeltenis van
Hendrik III op
sarcofaag in
de Ulrichkapel.

De kerkwijding trok veel belangstelling.
Er waren kardinalen, aartsbisschoppen,
bisschoppen, abten "so vele alze 73 in
dem tale (in getal)" zegt de kroniek van
het Sticht Sint Simon en Judas. De kei-
zer zelf zorgde voor enkele belangrijke
relikwieën: het gebeente van de patroon-
heiligen Simon en Judas, dat "gepulver-
sert" was (tot stof vergaan), "dat hovet
(hoofd) sancti Servacii (van Maast-
richt)", "de reliquien sancti Matthie",
Hendrik had er "ein grod rike vorwerk
(pachthoeve)" voor over om deze reli-
kwie te kunnen bemachtigen. 8) De kro-
niekschrijver geeft nog meer voorbeel-
den. De lijst is lang. Ludwig Wieland,
die de "Chronik" opnieuw uitgaf, tekent
daarbij aan dat de historische waarde van
de vermeldingen gering is omdat in het

verslag veel vrome overdrijving schuil gaat. Dit mag waar zijn,
maar tegelijkertijd valt uit de berichtgeving op te maken dat de
keizer het Sticht een warm hart toedroeg.

Historici zeggen dat Sint Simon en Judas Hendriks "Lieblings-
stift" was. Paleis en sticht in Goslar hadden zijn voorkeur. Dat
dit niet overdreven is, moge blijken uit het feit dat hij tijdens
zijn regeerperiode 21 keer in Goslar op bezoek kwam, waarmee
deze plaats boven aan de lijst staat van de door hem bezochte
paltsen en steden. Na Goslar komt Regensburg waar Hendrik
16 keer naar toe trok, daarna volgt Speyer met 12, Mainz en
Aken met 9, Keulen met 8 keer enz.

Voor de keizer w het belangrijk om op hoogtijdagen in Goslar
aanwezig te zijn en daar deel te nemen aan de kerkelijke vie-
ringen. Her tekent de goede verhouding die er bestond tussen
hem en he kapittel. Uit de Annalen van Hildesheim en de
AIteicher Annalen valt op te maken dat Hendrik in 1042, 1045,
1051 en 10':'+in Go lar het Kerstfeest vierde. In 1045 was hij er
voor her P sfee r en in 1053 en waarschijnlijk 1056 voor de
viering van Pinksteren.

:\"OG :\IEER DONATIES

De bijzondere belangstelling van de keizer voor het
Sticht Sint imon en Judas kwam ook tot uiting in de schen-
kingen na 10-1. du na de wijding van de dom. Om het onder-
houd van her heiligdom te garanderen en de levensomstandig-
heden van de kanunniken te verbeteren schonk Hendrik in 1053
het landgoed Harlingerode, 8 km. oostelijk van Goslar; in 1055
een uirgesrre ae bezitting in Giersleben, dit maal (zie schen-
king van 1 9 afkomstig uit een erfenis; nog datzelfde jaar
kreeg her Sti hr een tweede landgoed in Etgersleben (zie schen-
king van 10-0 bij 0 hersleben, zuidwestelijk van Maagden-
burg. Het protocol vermeldt dat de schenking werd gedaan,
opdat de prebende van de kanunniken "melius et utilius
augeatur", gemakkelijker verhoogd kon worden. 9)

Hendrik IY. zoon van Hendrik lIl, die op 11 november 1050 in
Goslar werd geboren en 1056 koning werd, ging aanvankelijk
in het spoor van zijn vader verder. In 1057 schonk hij een aan-
tal goederen. waarvan het Sticht al eerder cijns had ontvangen.
Waar die beziningen lagen wordt niet medegedeeld. In 1063
kreeg het kapittel het goed Reinstedt bij Ascherleben. Het ging
in dit geval om een administratieve correctie. Van de daar gele-
gen rijksgoederen had Hendrik III indertijd (de oorkonde is
niet bewaard gebleven) het "nonarn partern" , het negende deel
van de opbreng t. voor het Sticht in Goslar bestemd.



Het was blijkbaar een omslachtige aangelegenheid waarvan
Hendrik IV af wilde. Daarvoor in de plaats kwam het landgoed
Reinstedt. Eigenlijk kunnen wij hier niet van een schenking spre-
ken. Dat geldt ook voor de bezitting Sollnitz, die in 1050 door
Hendrik m aan het kapittel was geschonken, daama door ruil in
handen van markgraaf Dedo kwam en na bijlegging van het con-
flict tussen de koning en de graaf, in 1069 door Hendrik IV aan het
Sticht werd terugegeven. 10)

Met de dood van Hendrik m in 1056 is aan de reeks schenkingen
in feite een einde gekomen. Hendrik IV laat zich nog even van zijn
beste kant zien, maar dan is het afgelopen. Eerlijkheidshalve moet
hieraan toegevoegd worden dat er een ongedateerde oorkonde
van Hendrik IV bestaat, waarin hij het Sticht 21 hoeven in
Bamsdorf, noordwestelijk van Halberstadt, schenkt. 11) De ko-
ningen die na Hendrik IV kwamen hebben niets meer aan het
goederenbezit van het Sticht toegevoegd. Kennelijk was de finan-
ciële basis die door Hendrik m was gelegd en door Hendrik IV
aangevuld voldoende om het voortbestaan van het Sticht te ga-
randeren. Alleen koning Koenraad m (1137-1152) maakte nog
een gebaar in de richting van het kapittel door in 1150 twee dor-
pen te schenken, Wirschleden en Weferlingen, halverwege
Salzgitter en Schöppenstedt, "ad usum prebendarum", om de
prebenden te verbeteren. 12)

Hoogtepunt van de schenkingen was de regeringsperiode van
koning, later keizer, Hendrik Ill, van 1039 tot 1056, of beter ge-
zegd het tijdvak van de bouw van het "monasterium" c.q. de dom
en het kapittelhuis met bijbehorende gebouwen, waarmee kort na
Hendriks aantreden werd begonnen. In die periode moeten ook
andere niet-koninklijke schenkingen aan het Stift zijn gedaan.
P.J. Schuler schrijft in het Lexikon des Mittelalters onder "Goslar
IT, Stift St. Simon und Judas": "Zahlreiche Schenkungen brachten
dem Stift reichen Besitz im sächsischen Raum, aber auch in
Thüringen, bei Dortmund und Trier ein", Naast koninklijke schen-
kingen werd het Sticht ook bedacht met donaties yan particuliere
zijde. De keizer gaf het voorbeeld, anderen volgden.

Rond 1051 is waarschijnlijk ook de schenking van de hof te
Dieren gedaan. Jammer genoeg beschikken wij niet over de
oorkonde waarin deze dotatie wordt bekend gemaakt. Wij we-
ten dat een zekere Werner bezittingen in Dieren heeft gehad en
dat ook de abdij van Werden aan de Ruhr, zuidelijk van Essen,
er grond bezat, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat de hof van
een van beiden afkomstig is. Het ligt meer voor de hand om aan
een koninklijke schenking te denken temeer omdat de Duitse
koningen naar waarschijnlijk bezittingen in de IJssel-
vallei hebben gehad, zoals onderzoekingen in en rond Zutphen
hebben duidelijk gemaakt. In de volgende aflevering van Ambt
en Heerlijkheid komt de kwestie opnieuw ter sprake.

DE PROOST

De vele schenkingen van boerenhoeven, hoven, land-
goederen, buurschappen en dorpen, brachten met zich mee dat
het Sticht een organisatie in het leven moest roepen om de
bezittingen, waaronder de hof te Dieren, te beheren en exploi-
teren. Het lag in de aard van de functie dat de proost van St.
Simon en Judas zich daarmee belastte. Hij was degene die ver-
antwoordelijk was voor het beheer van het vermogen van zo-
wel de dom (dos ecclesiae) als het kapittel. Aan hem waren de
bedrijfsleiders van de wijd verspreide bezittingen rekening en
verantwoording schuldig. Uiteraard was het niet mogelijk met
alle plaatselijk verantwoordelijken geregeld contact te heb-
ben. Om de verbindingen in stand te houden, de controles effi-
ciënt te doen verlopen en de afdrachten te garanderen, had de
proost een camerarius of rentmeester tot zijn beschikking. Het
was gebruikelijk dat voor deze functie een medebroeder, een
kanunnik, werd aangezocht die door het kapittel werd geko-
zen. De aanstelling gold voor drie jaar; dat was het in ieder
geval gewoonte bij het kapittel in Zutphen. 13) Omdat de
camerarius de verbindingsschakel was tussen de centrale ad-
ministratie en de plaatselijke onderneming zullen de bewo-
ners van de hof te Dieren veelal met hem te maken hebben



gehad, maar de hoogste verantwoordelijke was toch de proost
in Goslar die namens het Sticht Heilige Simon en Judas de
directie voerde.

Zoals eerder werd opgemerkt is het niet onwaarschijnlijk dat
de hof te Dieren vanaf circa 1050 deel heeft uitgemaakt van het
goederencomplex van het Sticht. Dit betekent dat de hof meer
dan een eeuw, tot aan de ruiling in 1168, via de rentmeester met
de proost in Goslar te maken heeft gehad. Het ligt dan ook in de
lijn van dit historisch onderzoek om zijn persoon voor het voet-
licht te halen. Hoe heeft hij, de proost, gefunctioneerd? Wat
was zijn positie binnen het kapittel en zijn er buiten Adelohus,
die de ruil overeenkomst van 1168 ondertekende, namen van
andere proosten bekend die voor de geschiedenis van de hof te
Dieren van belang zijn?

Laten wij vooropstellen dat de proost niet alleen beheerder van
het stichtvermogen is geweest, maar ook de vertegenwoordiger
van het sticht bij de buitenwereld en de diplomatie. Als proost
van St. Simon en Judas genoot hij bijzonder aanzien omdat
men wist dat het Sticht in de gunst van de keizer stond en de
bescherming genoot van de paus. Het respect dat men voor de
proost toonde, werd in belangrijke mate bepaald door de posi-
tie van het Sticht. Daarom eerst iets over dit laatste.

HET PRIVILEGE VAN DE IMMUNITEIT

Toen Hendrik III in 1039 aan de regering kwam, gaf hij
kort na zijn aantreden opdracht om het paleis in Goslar te ver-
groten en opnieuw in te richten. Tegelijk liet hij op het terrein
bij het paleis hij een imposante kerk te bouwen, die later 'de
dom' werd genoemd. De onderneming kostte schatten geld:
"Ea tempestate cesar Heinricus ingentibus regni divitiis utens
in Saxonia Goslariam fundavit", in die tijd stichtte keizer
Hendrik (de palts) Goslar in Saksen waarbij hij gebruikmaakte
van de geweldige rijkdommen van het rijk. 14)

Het terrein w p het paleis en de dom stonden, lag aan de
zuidkant van de rad. rechts van het riviertje de Gose. Het was
een be loten ruimte die "Kaiserbleek" werd genoemd, het
Keizersveld. Op het gebied rustte het recht van immuniteit.

Het Latijnse woord 'immunitas' betekent: ontheffmg van openbare
lasten. vrij lling van dienst of belastingen) en dit is precies wat
"immuniteit" bedoelt te zeggen. De bewoners binnen het immuni-
teitsgebied.k 'eg 'de immuniteit' genoemd, behoefden geen lo-
kale bel . gen te betalen, konden niet tot krijgsdienst verplicht
worden en waren vrij van inkwartiering. Zij konden door de stede-
lijke overbeid niet worden vervolgd voor overtredingen binnen het
eigen gebied en hadden het recht asiel te verlenen.

Omdat de bewoners van het sticht, de kanunniken, binnen de
immuniteit woonden, verkeerden zij in een bevoorrechte posi-
tie tegenover de buitenwereld. Maar dit was niet het enige. De
bewoners werden ook bevoorrecht door de keizer. De kanun-
niken waren zijn protégés, zijn beschermelingen. Die bevoor-
rechting had wel zijn consequenties. Hendrik eiste van zijn
onderdanen loyaliteit en een hervormingsgezinde geest. Her-
vorming van het kerkelijke en geestelijke leven was een van
zijn beleidspunten, vooral waar het uitbannen van de simonie
betrof. het voor geld kopen of verkopen van geestelijke amb-
ten. Som was zijn zin voor regelgeving hinderlijk bijvoor-
beeld, wanneer hij zich met de kapittelstatuten bemoeide. Van
het kapittel St. Simon en Judas was hij overigens zelflid, zoals
hij ook kanunnik was van de kathedrale kapittels in Keulen,
Speyer en Basel.

De protectie van de keizer bracht met zich mee dat de bewoners
van het Sticht veel respect genoten. Vooral voor de proost was
dat belangrijk in zijn contacten met de samenleving.



DEEXEMPTIE
Een andere privilege waar het Sticht Sint Simon en Judas zich

op kon beroepen was de exemptie. Praktisch gezien hield dit in dat de
stichting ontrokken was aan de rechtsmacht van de plaatselijke bis-
schop c.q. de aartbisschop van Hildesheim. Dit betekende onder meer,
dat de kanunniken niet door een bisschoppelijke rechtbank veroor-
deeld konden worden. Ook had het kapittel voor zijn statuten geen
bisschoppelijke goedkeuring nodig en konden de kanunniken die pries-
ter waren zonder verlof van het bisdom in de eigen kerk (de dom)
publieke erediensten houden en de biecht van medebroeders afnemen.
Verder hoefde het Sticht aan de bisschop geen verantwoording af te
leggen over het goederenbezit en kon het naar eigen inzicht daarover
beschikken.

Reconstructie van de keizerlijkepalts te Goslar rond 1230
1. Mariakapel 5. Resten van de oudste kapel
2. Ouderewoongedeelte 6. Nieuwerewoongedeelte
3. Grote zaal bestaande uit 7. Ulrichkapel

parterre en eerste verdieping 8. Ridderverblijf
4. Resten van een vroegere zaal

De vrijstelling van de bisschoppelijke rechtsmacht
kwam van Rome. Alleen de paus was gerechtigd om
kerkelijke instellingen aan de jurisdictie van de bis-
schop te onttrekken en ze onder zijn hoede te nemen.
Gewoonlijk bleef het daarbij. De pauselijke beslissing
werd gerespecteerd: "Roma locuta, causa finita". Al-
leen in het geval van het Sticht Sint Simon en Judas lag
dat anders. Toen paus Leo IX (1049-1054) na zijn
verkiezing in 1049 in Duitsland op bezoek kwam, vroeg
Hendrik III hem om het Sticht onder zijn bijzondere
bescherming te nemen, meer nog hij bood hem het Sticht
als zijn eigen kerk aan. Hoewel de oorkonde waarin dit
werd vastgelegd waarschijnlijk vervalst is, 15) beves-
tigde paus Viktor II (1055-1057), die Leo IX opvolgde,
in een schrijven d.d. 1057 dat wèl authentiek is de pau-
selijke eigendomsaanspraak. Viktor schrijft:

"Keizer Hendrik heeft in dit eigenhan-
dig geschreven document de kerk (van Sint
Simon en Judas) volledig aan ons overgedra-
gen (penitus concessit per manus nostras), op-
dat zij onder het apostolische recht staande on-
. geschonden blijft en vrij van eigendoms-
aanspraken zoals dat tot nu toe in de plaats
Goslar het geval is geweest. Nu wij dit geschenk
in ontvangst nemen, hebben wij besloten die
kerk onze volledige steun toe te zeggen opdat
zij in het bezit van al haar goederen mag blij-

, ven en niet bang behoeft te zijn dat een keizer,
koning, publiek of particulier persoon haar
schade toebrengt of verlies laat lijden. Verder
achten wij het passend dat wij aan onze hoog-
verheven zoon (de keizer) en aan zijn opvol-



gers de voogdij over de heilige plaats (het Sticht) gun-
nen opdat zij altijd in staat zijn daar proosten aan te
stellen, evenwel zonder hun iets van het kerkelijke goed
te geven of hen daarmee te belenen, De bisschop in
wiens diocees het Sticht is gebouwd (bisdom Hildesheim)
heeft daarover geen enkel recht en geen enkele macht,
behalve wanneer het zaken betreft die strijdig zijn met
het bestuur van de Kerk en met de bisschoppelijke macht
zoals die in het kerkelijk recht is vastgelegd. " 16)

De oorkonde is duidelijk: Hendrik III doet afstand van Sint
Simon en Judas en vertrouwt het Sticht toe aan paus in Rome.
Sommige historici hebben in de overdracht een vorm van
usurpatie gezien van de kant van de Romeinse Curie, die het
Sticht wilde beschermen tegen wereldse invloeden. Maar Josef
Fleckenstein maakt in "Die Hofkapelle der deutschen Könige"
duidelijk, dat dit een onjuiste interpretatie is. 17) In de eerste
plaats wijst niets er op, dat de verhouding tussen paus en keizer
na die tijd verstoord is. Ten tweede heeft zich hetzelfde al eer-
der voorgedaan bij de paltskapel in Aken, die door Otto III
(983-1002) aan paus Gregorius V (996-999) werd aangeboden
zonder dat de keizer de kapel de facto uit handen gaf. Dit was
ook in Goslar het geval. Voor Hendrik III bleef Sint Simon en
Judas zijn kerk. Dat hij de paus het Sticht in handen gaf, had
ongetwijfeld de bedoeling aan de stichting een sacrale beteke-
nis te geven en dat miste uiteraard zijn uitwerking niet in de
middeleeuwse samenleving.

EEN COLLEGIAAL KAPITTEL

De laatste passage van de oorkonde brengt de exemptie
van de stichting uitdrukkelijk onder de aandacht: de aartsbis-
schop van Hildesheim staat buiten rechte ten aanzien van het
Sticht Sint Simon en Judas, alleen wanneer het zaken van alge-
meen kerkelijk recht betreffen, kan hij ingrijpen. De bepaling
maakt ook de positie van het Sticht binnen de Kerk duidelijk.

-- --------

Omdat het 'monasterium" aan de rechtsmacht van de aartsbis-
schop was omtrokken, was het kapittel van Sint Simon en Ju-
das geen kath maar een collegiaal kapittel, de dom geen
bisschopskerk of kathedraal, maar een collegiale kerk en was
het Sticht een collegiale stichting (Kollegiatstift).

Kanunniken verbonden aan een
kathedraal vormen samen een
senaat die met adviezen de bis-
schop ter zijde taat. Na zijn
overlijden kiezen zij een kapit-
telvicari om het bi dom te be-
sturen. Zijn ma ht i overigens
beperkt. want "sede vacante ni-
hil innoverur". wanneer de bis-
schopszetel va ant is, mogen er
geen vernieuwingen worden
aangebracht. Verder hebben zij
het recht van voordracht betref-
fende de bi chop kandidaten.

De kanunniken van een collegiaal kapittel bezitten al die rech-
ten niet. Omdat zij niet onder de rechtsmacht van de bisschop
vallen, hebben zij geen bemoeienis met de gang van zaken in
het bisdom. Hun taak beperkt zich tot wat wezenlijk voor het
kanunnik-zijn is: het dagelijks bidden van het officie en het
plechtig zingen van de conventsmis. De kanunniken van het
kapittel van Sint Simon en Judas horen thuis in deze categorie.
Hun kapittel was een collegiaal kapittel.

Een derde belangrijk gegeven in de oorkonde van paus Viktor
TI is de benoeming van de proost. Oorspronkelijk was de proost
het hoofd van het kapittel. Chrodegang, in 747 bisschop van
Metz, had dit in zijn regel vastgelegd en in 816 nam de synode
van Aken die bepaling over. De verkiezing van de proost be-
rustte bij college van kanunniken, het kapittel dus.



Groot-Heilig-Kruis-
ziekenhuis met cellen
voor zieken en gemeen-
schappelijke woonruimte,
gesticht in 1254.

In de loop van de tijd veran-
derde de positie van de proost.
Het beheer van de goederen van
het Sticht en de instandhou-
ding van externe contacten eis-
ten zoveel tijd, dat de voorzit-
ter van het kapittel moeilijk
aan de verplichtingen van het
kanunnik-zijn kon voldoen.
Hij vervreemdde gaandeweg
van de eigen instelling. Uit die
tijd dateert de typerende zin:
"Prepositus sive sit absens sive
presens semper iudicandus est
absens", of de proost nu aan-
wezig is of afwezig, hij wordt
geacht altijd afwezig te zijn. 18)

Zijn representatieve taakstelling en drukke werkzaamheden
vroegen vervolgens om een bij zijn functie passende woning.
Die kreeg hij; het werd de proosdij. Wat zijn aanstelling be-
treft, die kwam in handen van wereldse overheden, de rijks-
kanselier, de hertog, of in geval van het Sticht te Goslar, de
keizer. Uit de oorkonde wordt duidelijk, dat Hendrik III de
paus in alles ter wille wil zijn maar dat hij op het punt van de
benoeming van de proost van Sint Simon en Judas het recht in
eigen hand wil houden. Paus Viktor is daarin meegegaan; de
keizer wordt door hem in dat recht bevestigd.

Tot slot nog dit: de taak van voorzitter van het kapittel werd
overgenomen door een van de leden van het kapittel die voor
die functie door de overige kanunniken werd gekozen. Hij
kreeg de titel van 'deken'. Nu de proost zich vooral met ex-
terne zaken bezig hield, berustte de dagelijkse leiding van het
convent bij hem, de deken. Bovendien werd hij de pastoor

De proost van zijn kant bleef zorg dragen voor het levens-
onderhoud van de kanunniken, voor het beheer van het kerk-
en kapittel vermogen, de uitbetaling van de. prebenden en het
onderhoud van de gebouwen.

DE EERSTEN VAN EEN LANGE RU

In 'Die Hofkapelle der deutschen Könige' noemt Josef
Fleckenstein de namen van de proosten uit de beginperiode
van het Sticht. Wat opvalt is dat zij als proost maar kort in
functie zijn geweest, dat zij allemaal bisschop zijn geworden
en in nauwe relatie met de keizer hebben gestaan. De lijst be-
gint met Rumold in 1051. De wijdingsdatum van de dom (2
juli) was tevens het begin van het Sticht. Rumold was de eerste
proost. "Te Goslar" , noteert een kroniekschrijver, "waar de broe-
ders volgens de regel der kanunniken leven, stelde hij (Hendrik
lIl) een zekere priester die Rumoldus heette tot proost aan." 19)

Hij was maar kort in functie. Nog datzelfde jaar werd Rumold
bisschop van Konstanz. De keizer moet een bijzondere achting
voor hem hebben gehad, want hij vertrouwde hem de opvoe-
ding van zijn dochter Mathilde toe.

Na Rumold kwam Hezilo, een Zuidduitser, die waarschijnlijk
van Frankische adel was. Hij was gevormd in de school van
bisschop Suidger van Barnberg. De keizer stelde veel vertrou-
wen in hem en benoemde hem begin l054 tot kanselier voor
Italië. Die dubbelfunctie van proost en kanselier was maar van
korte duur. Op 8 maart van datzelfde jaar werd hij de opvolger
van aartsbisschop Azelin van Hildesheim, die onverwacht was
overleden. Van Hezilo zijn verschillende brieven bewaard ge-
bleven met name uit de jaren 1073-1075, de periode van de
Saksische opstand tegen Hendrik IV. In zijn positie als aartsbis-
schop van Hildesheim stond hij voor een moeilijke keuze. Hij
wilde niet ontrouw zijn aan de koning, anderzijds kon hij het
niet over zich verkrijgen de Saksiche vorsten af te vallen.
Hendrik interpreteerde die wijfelachtige houding als een vorm



rollen omgekeerd. Toen werd hij, Gunther, de nieuwe proost in
Goslar en nam A..nno de functie van kanselier voor Italië van
hem over, Lit de beschrijving van de eerste proosten van St.
Simon en Judas blijkt dat de keizer die post aan geestelijken
toevertrouwde die van adel waren en over de nodige talenten
beschikten, Bovendien werden zij stuk voor stuk opgenomen
in de kring van zijn directe medewerkers. Daarmee komen wij
bij het laatste onderwerp dat om toelichting vraagt.

van desertie en verbood Hezilo de uitoefening van zijn
iurisdictie in Goslar, waar 's konings paleis en het Sticht Hei-
lige Simon en Judas lag. De verzoening volgde in juni 1075 na
Hendriks overwinning op de Saksische vorsten bij Homburg
aan de Unstrut. Het bisdom Hildesheim werd niet verwoest,
maar Hezilo moest aan de koning een ongekende hoeveelheid
geld betalen: "data infinita pecunia" staat in de Hildesheimer
Kroniek. Dit alles en meer over Hezilo is te vinden bij Carl
Erdmann in 'Studien zur Briefliteratur Deutschlands im elften
Jahrhundert', Stuttgart 1938.

Door de benoeming van Hezilo in maart 1054 tot aartsbisschop
van Hildesheid kwam de post van proost van het Sticht Heilige
Simon en Judas opnieuw vrij. De opvolging was spoedig gere-
geld: Anno werd de nieuwe proost. Hij was evenals Hezilo in
Bamberg opgeleid. Hoewel van lagere adel had Hendrik III
hem wegens zijn bekwaamheid - hij was "magister scolarum" -
opgenomen in de kring van de hoffunctio-narissen en tevens
tot kanunnik van het Sticht in Goslar benoemd. In 1052 bege-
leidde hij de keizer op diens veldtocht tegen de Hongaren.
Misschien was het daaraan te danken dat hij na afloop daarvan
kanunnik van het kathedrale kapittel van Hildesheim werd. In
1054 werd Anno dus de nieuwe proost van St. Simon en Judas.
Hoezeer Hendrik hem waardeerde blijkt uit het feit dat hij twee
jaar later na het overlijden van de hoogadellijke Hermann, aarts-
bisschop van Keulen, in diens plaats tegen de wil van Keule-
naren de nieuwe aartsbisschop werd. Tevens kreeg hij toen de
functie van kanselier voor Italië.

Anno werd opgevolgd door de adellijke Gunther, die de vierde
proost van het Sticht werd. Ook hij kwam van Bamberg, waar
hij kanunnik was geweest. Zijn ontwikkeling en culturele be-
langstelling werden alom geroemd. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat de keizer hem om die reden opnam in de kring
van zijn directe medewerkers. Toen Anno in 1054 proost in
Goslar werd, kreeg hij het kanselierschap voor Italië. Na de
benoeming van Anno tot aartsbisschop van Keulen werden de

DE HOFKAPEL

'Wanneer men de auteurs erop naleest blijkt dat de
Ottoonse en Sali che koningen en keizers een hoge staats-
opvatting hadden en dat zij zich door God geroepen voelden
daaraan op een praktische manier vorm te geven. Twee dingen
springen daarbij in het oog: ten eerste dat zij voortdurend on-
derweg zijn: al hoogste gezagsdragers in het Rijk trekken zij
van de ene pal naar de andere om bestuurszaken te regelen en
om op plaatsen van hun voorkeur de hoogtijdagen te vieren;
ten tweede blij ~ dat zij steeds in gezelschap zijn van een groep
geestelijken die al hun directe medewerkers vooral op het ter-
rein van de eredienst en de administratie actief zijn. Zij worden
"capellani" I kapelaans _0) genoemd. Een aantal van hun is in
vaste dienst de overigen zijn op afroep beschikbaar. Allemaal
samen vormen zij de "Hofkapel". Voor ons is het interessant om
te weten dat meerdere van deze kapelaans ten tijde van Hendrik
III en IV en ook daarna kanunnik waren van het kapittel Sint
Simon en Judas te Goslar.

De betrokkenheid van de kapelaans bij de eredienst uitten zich
op twee manieren: zij waren de behoeders van de relikwieën
die 's konings kostbaarste bezit waren en zij moesten zorg
dragen voor de uitvoering van de kerkelijke plechtigheden.
Hoe belangrijk relikwieën waren en wat de taak van de kape-
laans daarbij was blijkt uit de gebeurtenis die zich in 1044
afspeelde na de veldslag met de Hongaren. Hendrik III was



ervan overtuigd dat hij de overwinning te danken had aan de
relikwie van het H. Kruis die de kapelaans in het leger hadden
meegedragen. Toen de strijd was beëindigd viel de koning met
alleen een boetekleed aan voor de Kruisrelikwie op de knieën,
daarin gevolgd door vorsten en soldaten, "so woUten sie dem
die Ehre geben, der ihnen einen so groszen, so wunderbaren, so
unblutigen Sieg verliehen habe: als Erwiderung der göttlichen
Gabe gelobten alle, allen zu vergeben." 21)

Tussen de verering van de relikwieën en de vieringen was een
samenhang. De dag waarop de heilige overleed en zijn of haar
gebeente was gevonden en overgebracht vroeg om plechtig
herdacht te worden. Het was de taak van de kapelaans die her-
denking tot haar recht te laten komen in een liturgische vie-
ring. Dat lukte zo wonderwel dat later ook de verzorging van
de grote kerkelijke feesten aan hun werd toevertrouwd.

Omdat de Duitse koningen alleen goed opgeleide geestelijken
in dienst namen, kregen de kapelaans naast de verzorging van
de liturgie ook opdrachten die met de kanselarij van doen had-
den. Aanvankelijk waren daar vooral monniken werkzaam, maar
in de loop van de tijd werden dezen vervangen door kapelaans
die bovendien meerdere malen met diplomatieke taken werden
belast. Ook werden zij betrokken bij bestuursaangelegenheden
en de rechtspraak.

Voorhal van de Sint Simon. en
Judas uit 1200. De Romaanse
vormgeving is terug te vinden bij
meerdere sacrale bouwwerken in
het gebied rond de Harz.

Van niet te onderschatten belang was verder hun inbreng op
theologisch en cultureel terrein. "Hendrik III hield met zijn
hofgeestelijken" , schrijft Josef Fleckenstein, "gemeenschappe-
lijke Schriftlezing en voerde geleerde discussies". 22) Onder de
kapelaans waren hofdichters en geschiedschrijvers. Bij de dood
van Koenraad 11, de vader van Hendrik III, in 1039 schreef
kapelaan Wipo een klaaglied dat aan het Hof werd voorgedra-



gen. Hetzelfde gebeurde met zijn andere gedichten zoals "Ver-
sus ad mens am regis", Gedicht op de tafel des konings.

De betrokkenheid van de kapelaans bij het Hof, het werk in de
kanselarij en hun verrichtingen op het bestuurlijke en diplo-
matieke vlak maakten van de hofkapel een werkbaar instru-
ment in handen van de koning / keizer voor de uitbouw van de
rijkskerk. In "Die Hofkapelle der deutschen Könige" laat Josef
Fleckenstein aan de hand van een aantal lijsten zien welke
bisschoppen in de elfde en twaalfde eeuw via de hofkapel de
episcopale zetel hebben verkregen. Dat waren er vele tiental-
len. Ook de vier eerste proosten van het Sticht Heilige Simon
en Judas zijn lid van de hofkapel geweest. Alle vier werden zij
bisschop en trouwe medestanders van de koning / keizer, ook
in diens kerkpolitiek.

DE KEIZERPALTS

De keizerpalts in Goslar rechts van het "Kaiserbleek" is
een imposant gebouw, dat niet de indruk wekt van een burcht,
maar eerder lijkt op een paleis. In zijn boek "Kastelen en ves-
tingen" maakt Chris Gravett een onderscheid tussen paltsen en
burchten. Paltsen zijn, in de grond genomen, paleizen. "De
open opzet", schrijft hij, "weerspiegelt het vertrouwen in de
toenmalige keizersmacht" . De "Kaiserburgen" (keizerlijke kas-
telen) contrasteren daarmee. Zij hebben een besloten karakter
en zijn bedoeld om handelswegen te beschermen. 23)

De palts in Goslar is een reconstructie uit de tweede helft van de
1ge eeuw. Keizer Wilhelm I van Pruisen en zijn regering voelden
zich geroepen het roemrijke verleden van het Heilige Roomse
Rijk gesymboliseerd in de figuur van Frederik Barbarossa te doen
herleven. Wat een paleisruïne was werd hersteld en naar zijn
oorspronkelijke staat gereconstrueerd. De heldenverering van
toen is nog voelbaar in de koningshal waar de muren zijn vol-
geschilderd met heroïsche figuren uit het verleden en Doorn-
roosje het Duitse volk symboliseert dat uit zijn slaap ontwaakt.

Maar met een beetje gevoel voor ge-
schiedenis is het toch vooral het ge-
bouw, het "Kaiserhaus" met zijn
enorme "aula regia", dat imponeert.
Het is niet moeilijk je voor te stellen
dat de Duitse koningen en keizers
daar hebben getroond en audiëntie
hebben verleend aan hoogwaardig-
heidsbekleders die de lange zaal heb-
ben moeten doorschrijden om bij de
troon te komen. Die troon is er overi-
gens nog. Hij staat in de voorhal van
de Sint-Simon en Judasdom.

Keizerstroon me:
bronten leunine UiT

l I" eeuI" en ster.en
onderbouw uit LOO.

De dom is verdwenen: wegens bouw-
valligheid in 1 19 gesloopt, maar de noordelijke hal uit 1200
is bewaard gebleven. Het is de moeite waard op die plek het
verleden aan je voorbij te laten gaan en te bedenken dat de
kanunniken in de achterliggende ruimte waarvan de contouren
op de grond staan aangegeven, Gods lof hebben gezongen en
dat even verderop het kapittelhuis moet hebben gestaan. De
band die he rond tu sen Goslar en Dieren wordt opnieuw voel-
baar, mi schien heel even, maar dat is voldoende voor ons die
op zoek zijn naar ignalen uit het verleden.

De gevel van de voorhal van de dom is van ontroerende schoon-
heid. Op de met bladerranken versierde zuil in het midden rus-
ten twee bogen. Daarbo en een dubbele rij nissen. In de bene-
denste serie de drie beschermheiligen van de dom: Simon, Ju-
das en Matthias. Ook de apostel Matthias hoort daarbij. Voor
zijn relikwie had Hendrik m veel geld over zoals de kroniek
van het Sticht ons mededeelde. De drie worden geflankeerd
door twee keizers. Oorspronkelijk moeten de figuren gepoly-
chromeerd zijn geweest. Daarboven Maria met aan beide zij-
den engelen, ooit in reliëf, nu geschilderd weergegeven. Toch
wel heel bijzonder dat Dieren ons naar Goslar heeft gebracht en
omgekeerd dat het Sticht Sint Simon en Judas in de geschiede-
nis van 'Hof te Dieren' een specifieke rol heeft gespeeld.
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(genoemde, bovenvermelde)
niet moet opgevat worden als
een bepaling van "curtis"
(hof), maar verband houdt met
het voorafgaande "ecclesie"
(kerk). "Prefate curtis" is gram-
maticaal niet onjuist, maar uit
de context blijkt dat de eigen-
lijke lezing "ecclesie prefate"
(de eerder genoemde kerk) moet
zijn en dat is de kerk van Goslar.

Zo opgevat, krijgt de zin een
andere inhoud: het pond
muntgeld wordt niet uitge-
keerd ter compensatie van de
kerk van de hof te Dieren, maar
ter compensatie van de hof
van de kerk te Goslar.

De heer R. Wientjes van het
Gelders Archief in Arnhem
liet weten dat het bij voege-
lijke naamwoord "prefate" I

Het lijdt geen twijfel dat de le-
zing van de heer Wientjes de
juiste is. De eerste vertaling
deed ons geloven dat er in het
midden van de 12de eeuw in de
buurschap Dieren een kerkje
moet zijn geweest, zoals er in
die tijd ook een godshuis in
Velp, Rheden en Ellecom was.
De verbeterde versie laat zien
dat dit wat betreft Dieren niet
opgaat; althans in de oorkonde
van 1169 wordt daar geen mel-
ding van gemaakt.

Algemeen wordt aangenomen
dat de geschiedenis van de kerk
te Dieren begint met de komst
van de Duitse Ridders in de
eerste helft van de 13de eeuw.



Plaquette van Goslar rond 1720.
De banderol vermeldt dat de stad haar
welvaart dankt aan de zilvermijnbouw op de
Rammelsberg, zichtbaar op de achtergrond.
Links daarvóór de keizerpalts. De twee torens
rechts zijn van de marktkerk Sint Cosmas en
Damiaan. De rijksadelaar in het midden is
het symbool van de keizer en zijn macht.
Tot 1253 was Goslar residentiestad van
de Duitse koningen en keizers.

De aanvankelijk private kapel I haalde zin vraagt om enige
werd in een later stadium open- I toelichting.
gesteld voor de omwonenden, I

I die daarvoor in Spankeren ter
kerke gingen. Omdat de oor-
konde van 1169 geen nieuwe I

feiten aan het licht brengt,
kunnen wij ons het beste hou- I

den aan de gegevens die tot
nu toe bekend zijn.

kend dat zij dikwijls uit waren
op persoonlijk gewin en er niet
voor terug brokken een deel
van de winst in eigen zak te ste-
ken. Mogelijk waren de meiers
in Dieren uit hetzelfde hout ge-
sneden. Bewijzen zijn er niet.
maar rekening houdend met het
feit dat vanwege de grote af-
stand tussen de hof en het cen-
trum in Goslar regelmatige con-
trole niet mogelijk was. i niet
uit te sluiten dat met de ver-
melde kwalificatie vooral de
beheerders van de hof te Die-
ren zijn bedoeld.

konde van 1169 als getuige
optrad. Het was niet duidelijk
welke plaats met "Missina"
werd bedoeld. Een oorkonde
van koning Hendrik IV uit
1064 geeft uitsluitsel. Uit de
daar gebruikte bewoording
valt op te maken dat om Meis-
sen bij Dresden gaat. In het
protocol wordt melding ge-
maakt van een "monasterium
in Misine", een sticht in Meis-
sen toegewijd was aan de apos-
tel Johannes en de martelaar
Donatus. Otto was dus mark-
graaf van Meissen en niet Mis-
sen. Zie oorkonde d.d. 13 ja-
nuari 1064 in MGH,H IV, 118.

Wij zijn geneigd om bij "in-
halige lieden" te denken aan
geldwisselaars, logementhou-
ders en tolbazen, die van de
gelegenheid gebruik maakten
om de vertegenwoordigers van
het Sticht te Goslar op hun reis
naar en van Dieren af te zet-
ten. Maar er is waarschijnlijk
meer aan de hand, zegt Ronald
Wientjes van het Gelders Ar-
chief. Met "inhalige lieden"
kunnen ook de beheerders van I

de hof bedoeld zijn.

In dezelfde oorkonde wordt in
verband met de hof te Dieren
melding gemaakt van de

I "veelvuldige onverdraaglijke
opdringerigheid van inhalige

I lieden" die samen met de (te
grote) afstand voor het Sticht I

Goslar de reden waren om de
hof in te ruilen. De aange-

Opheldering kan ook gegeven
worden over Otto markgraaf
van Missina, die in de oor-

Van meiers, zoals de beheer-
ders werden genoemd, is be-
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