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Doelstelling

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

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in
het 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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Op de hierboven beschreven his-
torische plaats hebben wij een
mooi uitzicht op het open park-
landschap van Biljoen ten noor-
den van het kasteel. Boomgroe-
pen, lanenstelsels, met daartussen
akkers en weidegronden (voor-
heen de hertenkamp), verraden de
engelse landschapsstijl, die in de
l8de en 19de eeuw veelal toege-
past werd.
De achterste bomenrij (zichtbaar
op de hiernaast geplaatste foto)
behoort tot de Ossendaalselaan,
waarmee het open parklandschap
aan de noordzijde afgesloten
werd van het daarachter liggende
bosgebied.

IN EEN CULTUURLANDSCHAP

Deel 2
Co de Bruijn

~Vanaf De Oude Jan, waar wij in het vorige nummer van Ambt
& Heerlijkheid eindigde met de bewondering van de geelster,
verplaatsen wij ons via de Overhagenseweg naar het gebied
rondom Biljoen. Een paar 100 m ten noorden van Kasteel
Biljoen treffen wij in de Beekhuizense beek het molenhoofd
van een voormalige papiermolen aan. Een waterval markeert
nu deze plek. H. Hagens schrijft er het volgende over:

Molen van Broekerhave; papiermolen aan het 'Kaarse-
makersgat'. Vermoedelijk is deze plaats, waar van de 1f5de

eeuw tot 1855 de papiermolen aan het 'Kaarsemakergat'
stond, die van de oude korenmolen van het kasteel Biljoen,
dat oudtijds Ten Broeke of Broekerhave heette. Daarmee zou
het dan de plaats zijn van de oudst bekende Veluwse water-
molen, voor het eerst genoemd in 1025 als molen van het
goed 'Bruoche'.

Gezicht op Parklandschap in engelse landschapstijl,
gezien vanaf Biljoen. Ossendaalselaan op de achtergrond



aangegeven. Op beide locaties vindt tot op
heden nog agrarische bedrijfsvoering plaats.
'Het blauwe laantje' eindigt in een T-krui-
sing met de Ossendaalselaan. Aan de noord-
kant van deze kruising ligt de ingang van de
begraafplaats van de familie Lüps van
Biljoen.

voormalige
papiermolen
Kaarsemakersgat

gezien vanuit
Biljoen, op de
voorgrond de
Zutphense-
straatweg.
Op het einde van
de laan hetg~E2:~~:==::========~:î~=~~familiegrafvanIi,; de familie Lüps
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De zanderij van Biljoen, ets van Christian Henning, ca. 1790

Eertijds was op deze begraafplaats een zandafgraving. Wij kunnen dat zien op een prent van
Cbristiaan Henning (ca. 1790). Links 015se e-prent kunnen wij een eikenlaan zien, die naar
het bosgeb ~rt aar vroeger de voortzetting was van de schaapsdrift, die van Broeker-
hav kwam. ' hebben wij te maken met een beukenlaan, die overgaat in een eikenlaan
en uitkomt aan de ldzijde van de Grote vijver van Beekhuizen. Deze laan vormt met de
cascade aan de noordzijde van de vijver een zichtas.

M eze 'uitle komen wij te~egpt in de tijd van Johan Frederik Willem van Spaen (1746-
1827), die op Beekhuizen het ~ders Arcadië tot stand bracht in de engelse landschapsstijl.
Het lig chter in mijn bedoel in een andere kant uit te gaan en sluit af met een verklaring
die ik hoorde over de naam van Het Blauwe laantje. Aan het einde van de 19de eeuw tot in de
20ste eeuw stond er in Velp een gasfabriek. Een afvalproduct was as en sintels van de cokes,
dje ges ookt werd voor het v: rkrijgen van gas. Onverharde wegen uit die tijd werden nogal
eens verhard met deze as en sintels, die een blauwgrijze kleur hadden. Het zou een moge-
lijke verklaring kunnen zijn.



RECONSTRUCTIE WlLOGRAAF

Ossendaalselaan en omgeving

In het begin van deze aflevering noemde ik deze laan reeds,
zijnde de afsluiting van het parklandschap met het bosgebied
daarachter. Wij wandelen in westelijke richting om zo de
lammerenbrug te bereiken. Dit is de plaats waar de Beekhuizense
beek de Ossendaalselaan kruist en zijn daarmee eveneens bij
de ingang van het Nationaal Park Veluwezoom. Wij gaan in
deze omgeving een drietallocaties nader te bekijken, die een
recente natuurontwikkeling te zien geven die de moeite waard
is. Alvorens dit te doen maken wij een uitstapje in de
Ossendaalselaan en zijn naaste omgeving.

Wij zien hier onder andere restan-
ten van een vroegere wildgraaf.
Een wildgraaf was een opgewor-
pen aarden wal met daarop een
hekwerk, soms ook wel een stru-
weel. De benodigde grond voor de
aarden wal van 90 cm hoog werd
verkregen door aan de boszijde
een gracht (Wildgraaf = Graben)
te graven van enige meters breed
en 90 cm diep.Een hekwerk van

90 cm hoog kwam op de aarden wal Hierdoor ontstond een
hoogteverschil 2.70 meter. Daarmee werd het een moeilijke
opgave voor edelhert, ree en wild zwijn om het cultuurland aan
de andere zijde te bereiken. Zo'n wildgraafkwam destijds voor
langs de Veluwezoom vanaf Dieren tot aan Wageningen, maakte
daar een haakse bocht in noordelijke richting en liep vervol-
gens achter de dorpen Bennekom en Ede naar Lunteren toe.
Restanten van deze wildgraaf zijn op verschillende plaatsen
nog terug te vinden, Ze werden in de 17de eeuw aangelegd. Aan
de Snippendaelse weg in Nationaal Park Veluwezoom is een
kopie aangelegd van een stukje Wildgraaf.

Tussen de Ossendaalselaan en het bosgebied ligt links een ver-
laten akker, die omgevormd wordt tot een schraal grasland. Dit
perceel ligt hoger dan de smalle bosstrook die aan de laan grenst.
Je kunt spreken van een zekere terrasvorming. Voor wat de ak-
ker betreft is het jammer dat enkele niet meer algemene akker-
onkruiden zoals slofhak, leeuwenklauwen akkerviooltje daar
zullen verdwijnen, maar daar staat tegenover dat een schraal
grasland te zijner tijd andere interessante flora en fauna ele-
menten zal kunnen opleveren.
Zoals gezegd er is sprake van een zekere terrasvorrning die
wijst op menselijke activiteiten uit het verleden.



Wij keren terug naar de bosrand achter de
voormalige akker. In een gedeelte daarvan
groeien een flink aantal haagbeuken. Wel-
iswaar geen opgaande bomen maar het zijn
wel haagbeuken. Dit is een indicatie naar
de ontwikkeling van een rijker bostype. Een
eiken - haagbeukenbos is het nog niet, maar
toch. Westhoff vermeldt in zijn publicatie
van 1958 dat slechts hier en daar een haag-
beuk voorkomt aan de oostelijke Veluwe-
zoom. Het zou mij niet verbazen dat bij een
verdere inventarisatie meer haagbeuken ge-
vonden zullen worden. Een andere interes-
sante vondst is de bergvlier, niet ver verwij-
derd van de vindplaats van de haagbeuken.
Beiden zijn vertegenwoordigers uit het een-
traal-europese floragebied. We zullen op dit
gebied nog meer tegenkomen.

Graslandje met beek gezien vanafmolenhoofd

Ossendaalselaan vanuit oostelijke richting

De laanbeplanting.

Nadat de heer lH.W. Lüps in 1867 eigenaar was geworden van
Beekhuizen ging de beuk erin. Veel naaldhout, waaronder grove
den (pijnbomen) en fijnspar, die destijds in 18de eeuw waren
aangeplant door lW.F. van Spaen in zijn lustoord Het Gelders
Arcadië, waren kaprijp en gingen voor de bijl. Zo ook loof-
hout, waaronder de bomen aan de Ossendaalselaan. Deze wer-
den naar alle waarschijnlijkheid vervangen door kersenbomen.
Een fraai gezicht moet dat geweest zijn in het voorjaar, een
witte bloesempracht als afsluiting van het zuidelijk gelegen
open parklandschap. De Velpse historicus Kerkkamp veronder-
stelde dat de kersenbomen langs de Beekhuizenseweg gestaan
zouden hebben. maar dat lijkt mij niet juist. Immers tot op
vandaag de dag staat er nog een kersenboom aan de Ossen-
daalselaan, die dit voorjaar prachtig gebloeid heeft. Een nazaat
van de kersenbomen uit de 19de eeuw.
De kersenbomen hebben het als laanboom overigens niet zo
lang uitgehouden, want in 1896/97 werden aan de Ossen-
daalselaan amerikaanse eiken geplant. Na ruim 100 jaar is er
nog een flink deel van over die in voor- en najaar hun prachtige
bladkleur tonen. Mooi constructiehout zal het nooit worden,
het trekt krom als een hoepel.
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Het kappen van bomen op Beekhuizen leverde de heer Lüps in de
z= helft van de 19de eeuw veel kritiek op van de Velpse bevolking.
De dichter Bernard ter Haar vertolkte dit onder meer als volgt:

Waar ge u vertoont, verschijnt ge als schrik- en onheilsbode
Een huiv'ring rilt door 't woud en grijpt de bomen aan
Die daar in slanke rijen staan.
Als opgeschreven ten doode.
Die ras de hakbijl neer zal slaan,
Die, waar ge nader treedt, hun blaadrenkroon doet zakken,
En 't laten ruischen door hun takken:
'Zij groeten u, die sterven gaan! '.

En ook het slot van dit poëtisch protest liegt er niet om:

Gij hakt en houwt naar lust, gij scheert de heuv' len kaal
En ware 't in uw macht ook 't vergezicht te koopen
Niet lang zou 't ons voor de oogen staan
Gij zoudt ook 't Kleefsen gebergte slopen,
En d'Elterberg tot centen slaan!

Maar de familie Lüps was goed op de hoogte met de bosbouw, en zeker
met de duitse. Wanneer bomen kaprijp zijn worden zij gekapt. Zo gaat
dat met productiebos. Maar als er gekapt is wordt er ook weer inge-
plant. En zo is dat op Beekhuizen eveneens gebeurd.

Tot op heden kunnen wij nog sporen terugvinden van het beleid zoals
dat destijds gevoerd werd. De huidige eigenaar Natuurmonumenten
staat een natuurlijker beheer voor, waarbij productie naar de achter-
grond is verdwenen. Wij gaan nu maar eens kijken waar dat onder
andere toe leiden kan en komen zo terecht bij: Natuurontwikkeling in
een cultuurlandschap. Overigens in het voorgaande is dit thema ter-
loops al enige malen ter sprake gekomen. In het kader van bovenstaand
thema gaan wij drie kleine gebieden nader bekijken.

1. Bosontwikkeling op de zuidwest helling van de Keienberg
2. Bosontwikkeling en vegetatieontwikkeling aan weerszijden

van de Ossendaalse aan, oostelijk van de Lammerenbrug.
3. Vegetatieontwikkeling van een kleinschalig grasland langs

de Beekhuizense beek tussen bosrand en het molenhoofd
van de voormalige watermolen het Horst je.

Bemard ter Haar

Bosontwikkeling op de zuidwest helling
van de Keienberg

In de geschiedschrijving over Beekhuizen wordt de
Keienberg vaak genoemd. Van offerplaats in het verre
verleden tot een prachtig uitzichtpunt over het rivieren-
gebied van Rijn & IJssel in de tijd van het Gelders
Arcadië in de 18de en 19de eeuw. Wel zestien paden kwa-
men op de Keienberg tezamen. Daarnaast is op en om
de Keienberg een Warande geweest. Dat is een gebied
waarin konijnen beschermd werden voor jacht-
doeleinden.

Wij bepalen ons tot de huidige bosontwikkeling op de
zuidwest helling.
In de 2de helft van de tachtiger jaren van de vorige eeuw
werd het bos aan de voet van de helling langs de
Beekhuizense beek gekapt in verband met villabouw.
Het bos bestond uit els, gewone esdoorn, wat noorse
esdoorn en wilg.



Stormwinden kregen tijdelijk vrij spel en menige grove den werd
geveld. Dit betekende dat op de beboste helling meer licht be-
schikbaar kwam door de gevallen bomen enerzijds en anderzijds
door licht uit het beekdal. Meer licht genereert onder andere meer
mineralisatie (omzetting) in de humusrijke bovenlaag en de leem-
houdende zandige bodem daaronder. Beschikbaarheid van voe-
dingsstoffen nemen toe en daarmee de slagingskansen van het kie-
men van zaden. Kruiden, struiken en bomen pakken zo hun kans.
Het is verrassend te zien dat dit inderdaad gebeurd is en er zich nu
een gemengd loofbos met ondergroei aan het ontwikkelen is.

De gesloopte Velpsche Melkinrichting aan de voet van de Keienberg

Het bos was ongeveer 40 jaar oud en was ontstaan nadat de
Velpsche melkinrichting daar zijn poorten moest sluiten, kort
na de Tweede Wereldoorlog. In 1989 werden de nieuwe wonin-
gen opgeleverd. Aan de voet van de Keienberg was door de
bouw een kaal terrein ontstaan, waardoor de wind vrij spel kreeg
op het hoger gelegen hellingbos. Hierin was de grove den een
dominante soort.Daarnaast kwamen daar beuk en zomereik voor
en waarschijnlijk de wintereik. Natuurlijke verjonging was in
dit bosgedeelte nauwelijks aan de orde.

Aan boomsoorten kunnen genoemd worden: Berk, beuk, zomer-
eik, wintereik, bastaarden van zomer- en wintereik, amerikaanse
eik, gewone esdoorn en noorse esdoorn. Een opvallende ver-
schijning is de hulst in dit gemengde bos, de bedekkinggraad
is reeds behoorlijk en neemt nog toe. De verklaring dat de toe-
name van hulst veroorzaakt zou worden door de aanwezige
hulstbomen in de nabijgelegen villatuinen is op zijn minst
arbitrair.



In de nederlands oecologische flora wordt over hulst het vol-
gende opgemerkt: Hulst de meest 'atlantische' van de grotere
houtgewassen, is inheems in West- en Zuid-Europa en het Atlas-
gebied. Als wintergroene boom is hij gevoelig voor strenge
vorst; ook verlangt hij een betrekkelijk regenrijk klimaat.
Bekend in Nederland is dat de hulst met name in Drenthe, de
Noord- Veluwe en in Zuid Limburg op het plateau van Vaals
reeds lange tijd voorkomt. Kijken wij naar de neerslagcijfers in
deze gebieden, dan is die gemiddeld hoger dan elders in het
land. Opvallend is
dat de hulst op
meerdere plaatsen
in ons land toe-
neemt. Reageert!
profiteert de boom
wellicht op een
klimaatverande-
ring? Op de zuid-
west helling van de
Keienberg doet hij
goed zijn best.
De struiklaag en
boompjes van de
tweede etage is ge- Hulst
varieerd. Wij tref-
fen er krenten-
boom, lij sterbes,
hazelaar, vuilboom
en amerikaanse
vogelkers aan. Uit
de kruidlaag zijn
tenslotte nog en-
kele interessante
soorten te noemen:
de ruige veldbies, die niet algemeen is, en de bramensoort:
Rubus laciniatus, die in Beekhuizen het laatst werd waargeno-
men in 1917. Voorts groeit er veel bosbraam, de gekweekte
vorm van de gele dovenetel, schaduwgras, bochtige smele en
stekelvarens. De soortenlijst is zeker niet volledig, maar het
moge duidelijk zijn dat er zich een bostype ontwikkelt dat
significant rijker is dan het voorgaande.

Bosontwikkeling en Vegetatieontwikkeling aan weerszijden
van de Ossendaalselaan, oostelijk van de Lammerenbrug

Wij bepalen ons eerst tot het beukenbos, noordelijk van de
laan en gelegen aan de voet van de Keienberg. De bomen zijn
allen ongeveer van gelijke leeftijd, monotoon van opbouw.
Toch is er sprake van enige verandering, want daar waar enkele
bomen gesneuveld zijn, ontstonden lichte plekken in het ge-
sloten bos. Op deze plekken zien wij een massale verjonging
van beuk met daartussen een paar hulstbomen en hier en daar
een zomereik. Maar een gemengd loofbos zal het op korte ter-
mijn niet worden. De ondergroei van kruiden bestaat uit de
gekweekte vorm van gele dovenetel, die afkomstig is uit tui-
nen, lieve vrouwe bedstro, een interessante soort van het rij-
kere loofbostype. Op dezelfde plaats bloeide twee jaar achter-
een de blauwe akelei, maar deze is helaas weer verdwenen.
Typisch zo'n soort uit het centrale europese floragebied, die in
dit overgangsgebied verschijnen en verdwijnen (Westhoff
1958).

De erosie van de zuidhelling van de Keienberg is de laatste
jaren toegenomen mede vanwege de activiteiten van de atb's.
Meer leemhoudend zand, half verteerd blad en lössfracties
worden tijdens hevige regenbuien onder aan de Keienberg in
het bos gedeponeerd. Een vorm van solifluctie wordt dit ge-
noemd. Het resultaat is enige verrijking van de bodem. Een
gedeelte van het genoemde bodemmengsel passeert tijdens de
zware regenbuien de Ossendaalselaan en komt zo aan de zuid-
kant van de laan terecht. Hier heeft nog een verdere cumulatie
van bodemvruchtbaarheid plaats, die om een verklaring vraagt.
In de eerste plaats hebben de afgelopen jaren enkele grote bo-
men van amerikaanse eik het veld geruimd door kap en wind-
worp. Een plek met veel licht ontstond. Op dezelfde plaats
werd tot ongeveer 8 jaar geleden tuinafval gestort uit tuinen in
de naaste omgeving van het natuurgebied. Voeg daaraan het
bodemmengsel van de Keienberg toe en de cumulatie naar een
grotere bodemvruchtbaarheid is verklaard.

De wijze waarop de vegetatie hierop reageert is voor iedereen
duidelijk zichtbaar: een explosieve ontwikkeling van brand-
netels! Het voorkomen van zoveel brandnetels zou de schijn
wekken dat er uitsluitend een ruigte vegetatie is ontstaan, maar
dit is de schijn die bedriegt. Want er heeft een ontwikkeling



Gele kornoelje
Cornus mas

plaats die zeer de moeite waard is. In de eerste plaats ontwikkelt zich, weliswaar
kleinschalig, een gemengd loofbostype, dat duidelijk verschilt van hetgeen hiervoor
beschreven werd. De bestaande boornlaag, voor zover nog aanwezig bestaat uit zwarte
els, langs de beek, amerikaanse eik als laanboom, gewone esdoorn en een zoete kers.
Op de open plek komen de volgende soorten jonge bomen en struiken voor: hazelaar,
vlier, zomereik, wintereik, beuk, haagbeuk, es, amerikaanse eik en gewone esdoorn.
Langs de bosrand staan: meidoorn, spaanse aak, vlier, kardinaalsmuts, rode kornoelje,
es, hulst en gewone esdoorn. Vlakbij de beek staat sinds enige tijd een grauwe wilg,
met daarnaast waarschijnlijk de hondsroos, de vondst van een jong lindeboompje is
van recente datum. Als klim/slingerplanten komen in de bosrand hop en heggenrank
voor. Als laatste houtig gewas wil ik de gele kornoelje (rode lijst 4) noemen, die
destijds waarschijnlijk met tuinafval is meegekomen. Sprekend over tuinafval ko-
men wij bij plantensoorten uit de kruidlaag terecht, waarvan het belangwekkend is
dat zij hier groeien en voor een deel de concurrentie met de brandnetels tot op heden
weten vol te houden. Een opsomming van alle plantensoorten, waarvan velen
kruidachtig, zou te ver voeren.

In het kader van een inventarisatieopdracht (het bestuderen van een biotoop) door
een lid van de IVN in 2002, werden in dit gebiedje en het aangrenzende graslandje
langs de beek meer dan 80 plantensoorten gevonden en de lijst was nog niet volledig.
Enkele krenten uit deze boeiende pap zal ik noemen. Allereerst enige soorten die wij
tot de stinsenplanten zouden kunnen rekenen: holwortel, sneeuwklokje, wilde hyacint
en de donkere ooievaarsbek (rode lijst 3). De nu volgende groep soorten heeft betrek-
king op hetgeen ik al eerder uiteengezet heb over het voorkomen van plantensoorten,
die voorkomen op de rand van hun verspreidingsareaal, wij hebben het dan over
centraal europese soorten. Ik noem: de gevlekte dovenetel, éénarig parelgras (rode
lijst 4), bosgierstgras, en grootbloemmuur. Wij stoppen met een verdere opsomming
van soorten, die eveneens de moeite waard zijn. Eén ding hebben zij echter allen
gemeen, het zijn voor een groot deel planten die zich thuis voelen in het rijkere
gemengde loofbostype, waarin de boomsoorten, zomer- en wintereik, haagbeuk en
beuk een belangrijke rol spelen.

Alvorens het graslandje langs beek te gaan bekijken, passeren wij de vindplaats van
het knikkend nagelkruid (rode lijst 1). E. Weeda schrijft hierover in de oecologische
flora: "Knikkend nagelkruid groeit in vergelijking met gewoon nagelkruid (komt
hier ook voor) op gemiddeld vochtiger en iets minder lommerrijke plaatsen, maar is
in het vlakke Nederland in lichte loofbossen en beschaduwde sloot- en waterkanten
te vinden. Het is eigenlijk een plant van oude beekdalbossen, waarvan het Beek-
bergerwoud het laatste was." Knikkend nagelkruid kan ook wel samengroeien met
oeverplanten zoals gele lis en moeraszegge. Welnu deze groeien vlakbij onze vind-
plaats. Knikkend nagelkruid (Geum rivale) heb ik hier ongeveer 10 jaar geleden
ontdekt en breidt zich langzaam uit. De fauna rijkdom heb ik niet genoemd, maar ook
op dit terrein vinden boeiende processen plaats.



Een klein tipje van de sluier oplichten is wel aardig. Biotoop bosrand en graslandje: vlinders:
kleine vos, dagpauwoog, citroenvlinder, atalanta, gehakkelde aurelia, landkaart je, oranje tip
en koolwitje. Voorts vogels: goudvink, groenling, vink, winterkoning, heggemus, roodborstje,
groene specht, merel, zanglijster, boomklever, boomkruiper, fluiter, koolmees, pimpelmees,
staartmees, zwartkopmees, buizerd, torenvalk, kauwtje, raaf (overvliegend) enz. enz.

Vegetatieontwikkeling van een kleinschalig grasland langs de Beekhuizense beek tussen de
bosrand en het molenhoofd van de voormalige watermolen Het Horstje

Het graslandje is gesitueerd op een talud met een helling naar oost- en westzijde. De oostzijde
is interessant, maar zou bij een verschralingbeheer waardevoller kunnen worden.Het grasland
kan het beste in tweeën gesplitst worden, omdat de vegetatie in de oeverzone ongeveer 50 -
75 cm breed van de beek duidelijk verschilt met de rest van het talud. Er zijn gradiënten van
nat naar droog.

IWaterval Het Horst je

Papiermolen
Het Horslje, 1909 ~------------------~------------------------------------~

De oeverzone
In de afgelopen jaren heeft zich in de oeverzone een ontwikke-
ling voorgedaan in een richting van een plantengemeenschap
die het Dotterbloem-verbond (Calthion Palustris) benadert. Drie
diagnostische soorten die behoren tot de kensoorten van dit
verbond, komen nu voor, dit zijn: de dagkoekoeksbloem,
moerasrolklaver en de dotterbloem. Het zal boeiend kunnen
zijn om te volgen welke kant het op zal gaan. Verrassend is dat
hier een aantal soorten in de oeverzone van de beek voorko-
men, die door Westhoff (een zeventigtal) genoemd worden als
uitsluitend nabij de Beekhuizerbeek, en hun voorkomen dan-
ken aan de vochtige ten dele voedselrijke bodem. Enkele soor-
ten vermeld ik hierbij: wijfjesvaren, moerasrolklaver, penning-
kruid, watermunt, valeriaan en beekpunge.

Het talud.
Het drogere gedeelte van het talud herbergt een vegetatie van
een matig voedselrijk milieu. De bedekkinggraad van de gras-
sen is hoog, maar een aantal kruiden ontbreekt niet en biedt
mogelijkheden naar een meer soortenrijk plantengezelschap.
Een aantal soorten die op dit moment voorkomen zijn: glans-
haver, witbol, vossenstaart, straatgras, ruw beemdgras, veld
beemdgras. kropaar. vogelmelk, pinksterbloem, scherpe boter-
bloem, gewone ereprijs, kruipend zenegroen, veelbloemig veld-
bies, speenkruid. vingerhelmbloem enz.



Afronding

Naast historische notities is met name in het tweede gedeelte
het accent meer naar de natuurontwikkeling gelegd. Dit is in
overeenstemming met de status die Beekhuizen nu heeft: Een
natuurgebied, waarin natuurlijke processen kansen krijgen zich
te ontwikkelen. Elke periode kent zo zijn accenten. In de 18de

en 19de eeuw was hierbij de Ossendaalselaan de hoofdingang
naar het Gelders Arcadië van Van Spaen. Een aangelegd park-
landschap met tal van attracties, vermaard in de wijde omge-
ving. Nu, ruim tweehonderd jaar later, zijn andere attracties in
de aanbieding maar evenzo de moeite waard.
Begon ik deze aflevering met het molenhoofd van de verdwe-
nen watermolen van Broekerhave van Biljoen, ik neem afscheid
van u bij het molenhoofd van de verdwenen papiermolen Het
Horst je, dat in 1921 werd afgebroken. De klaterende waterval
in de Beekhuizense beek nodigt uit tot een poëtische terugblik
naar die tijd van de romantiek.

Waar de bedauwde varens blinken,
Te middernacht, in verlichte schaduw,
Komen de schuwe reeën drinken
Ieder hert bemint
En de nachtegaal die is moe van paren,
Hij vliegt neer en drinkt u,
Hij wiegt op een diamanten varen,
En vliegt op en zingt u.

Werumeus Buning 1891-1958

Het beekje van Beekhuizen

O! mogt ik in dit rustig oord
Met hem dien ik bemin, mijn dagen weg zien rollen!
Doch ijdle wensch! .... Vaar, beekje wel!
Gij laafdet mij zo vaak door uwe frissche teugen;
'k Mag voortaan moede of dorstig zijn,
'k Zal altijd vruchteloos naar uw verkwikking smachten.

E.M. Post, 1755 - 1812
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Nijver Dieren is de titel van een boek, dat de Oudheidkundige
Kring Rheden/Rozendaal deze zomer uitgeeft. Het behandelt
de nijverheid van de afgelopen eeuw in het oorpronkelijke dorp
Dieren, dat omsloten wordt door de IJssel en de Spoorlijn.
De auteurs Frans N as en Harrie Wegman hebben met hulp van
Jan Tummers meer dan zes jaar archiefonderzoek verricht om
het beeld zo compleet mogelijk te maken. Het boek is vorm-
gegeven door Peter Kamper sr.Alle vier zijn lid van onze Kring;
men zou kunnnen spreken van een boek uit eigen stal.

Er is getracht om alle activiteiten van zowel personen als bedrijven in beeld te brengen. Het is
dan ook een kloek boek geworden met de afmeting 30x30 cm en 132 pagina's.

In het boek is een pandenregister opgenomen van ruim 300 panden, waarin op de een of
andere wijze een nijverheid heeft plaatsgevonden, met vermelding van de geschiedenis van zijn
bewoners.

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek wordt er een expositie gehouden op 16 en 17
augustus in de voormalige Hervormde Kerk aan de Kerkstraat te Dieren. Op de expositie kan
men niet alleen het boek kopen, maar ook kennis nemen van al het materiaal, soms zeer oud,
dat wegens plaats gebrek helaas niet gebruikt kon worden.

De verkoopprijs bij boekhandel Bruna in Dieren en Jansen en De Feijter in Velp bedraagt
€ 19,50. Het boek is daar vanaf zaterdag 16 augustus te verkrijgen.
Voor de leden van de Kring bedraagt de prijs € 17,50.
Indien u als lid hiervan gebruik wilt maken, dan maakt u € 17,50 over op Postgirorekening
1164291, ten name van de Oudheidkundige Kring Rheden/Rozendaal te Dieren: Het boek
wordt dan zo snel mogelijk na 17 augustus thuis bezorgd.
De thuisbezorging geldt alleen voor leden die in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem
wonen. Voor leden buiten deze gemeenten wordt het boek per post toegezonden. Hiervoor
dient aan verzendkosten € 7,00 extra te worden overgemaakt.



'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser

DeelS

OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG
vervolg

In ons land was het koningsgoed vooral te vinden langs de grote rivieren, in het
kustgebied van Zeeland en Zuid-Holland en in een later stadium in Noord-Holland, bij de
Utrechtse Vecht en de Gelderse IJssel. Het koninklijke bezit ten zuiden van de Neder- Kromme
en Oude Rijn (de voormalige Romeinse rijksgrens) ontstond voor het merendeel in de 6de en
7de eeuw ten tijde van de Merovingische koningen. Het koningsgoed boven de grote rivie-
ren is van latere datum en dateert veelal uit 8ste eeuw, de Karolingische tijd. Dit laatste is voor
ons van belang in verband met de ontstaansgeschiedenis van de Hof te Dieren.

DE FRANKISCHE VEROVERING VAN HET DELTAGEBIED

In de Merovingische periode vormde het noordelijke deel van Toxandrië, de thuis-
basis van de Salische Franken, een soort niemandsland. Kort na 630 drong de Merovingische
koning Dagobert I (629-639), vermoedelijk vanuit de Hettergouw en Nijmegen waar een

Het ontstaan van het konings- "I
goed 'Hof te Dieren' kan in
verband worden gebracht met
het optreden van Karel Martel
in onze streken in het begin
van de 8ste eeuw. Daarom in
deze aflevering aandacht voor
die markante figuur en het
koningsgoed ten noorden van
de Rijn. De feitelijke totstand-
koming van de Hof op het
koningsgoed is van latere
datum. Daarover gaat het in
de volgende aflevering.



koninklijke residentie was, I) dit gebied binnen en maakte zich
meester van het castellum Trajectum, het grensfort Utrecht, dat
eens Romeins bezit was geweest, en waarschijnlijk ook van het
castellum Levefanum, het fort in het zuidelijke deel van Dore-
stad."

In het castellum Trajectum stichtte Dagobert een kerkje ten
behoeve van de in het fort gelegerde Frankische soldaten, naar
D.P. Blok veronderstelt." De bediening van dit kerkje, dat
toegewijd was aan St. Maarten, vertrouwde hij toe aan bisschop
Kunibert van Keulen met het verzoek dit heiligdom tot uit-
gangspunt te maken voor het bekeringswerk onder de Friezen.
Wij mogen ervan uitgaan dat de bisschop de koning op de
veldtocht vergezelde en ter plaatse aanwezig was toen deze
afspraak werd gemaakt.

Uit een brief d.d. 753, die Bonifatius een jaar voor zijn geweld-
dadige dood te Dokkum (dat toen nog niet bestond) aan paus
Stephanus II (752-757) schreef, weten wij dat bisschop Kunibert
aan de opdracht om onder de Friezen te gaan missioneren geen
gehoor heeft gegeven. Daarom vroeg Bonifatius aan paus
Stephanus (124 jaar na dato) het kerkje niet aan de bisschop
van Keulen, maar aan Willibrord toe te vertrouwen.

Het is niet bekend of Dagobert I zijn veldtocht in westelijke
richting voortzette. Wel weten wij dat de Friezen zich rond 650
van het fort Utrecht meester maakten en het kerkje van St. Maar-
ten verwoestten. Het duurde jaren voor de bestuurders van het
door twisten verscheurde Merovingische rijk in staat waren tot
een reactie.

In 687 nam Pippijn I1, behorend tot de Oost-Frankische adel,
gewelddadig de regering in handen. Niet lang daarna kwam hij
naar het noordelijke deltagebied om orde op zaken te stellen.
Omstreeks 695 versloeg hij de Friezen bij het castrum Dorestad
en veroverde "Frisia Citerior", het Friese land aan deze zijde (=
ten zuiden) van de Kromme en Oude Rijn.

Daar bleef het niet bij. Pippijn vroeg de Ierse missionaris
Willibrord, die in 690 vanuit Engeland naar het "Frankenrijk"
was gekomen, de Friezen in "Frisia Citerior" tot het christen-
dom te bekeren. Om de zending meer allure te geven werd
Willibrord eind 695 in Rome tot bisschop gewijd. Daar kreeg
hij te horen dat zijn standplaats (zetel) Utrecht was, zoals
Bonifatius had bepleit. Van Pippijn ontving de nieuwe bis-
schop het castellum Trajectum met de restanten van het Sint-
Maartenskerkje, dat spoedig werd herbouwd. Alle ingrediën-
ten waren nu aanwezig om missie in westelijk Nederland tot
een succes te maken. De bekering van alle Friezen leek een
kwestie van tijd.

HET KONINGSGOED
TEN ZUIDEN VAN DE LIMES

Door de verovering van het gebied ten zuiden van de
limes, de oude Romeinse rijksgrens, werd het aantal konink-
lijke bezittingen aanzienlijk uitgebreid. Naast de castelIa
Levefanum en Trajectum kwamen de Franken ook in bezit van
de grensforten: Fectio (Vechten), Vleuten, Laurum (Woerden),
Nigrum Pullum (Zwammerdam), Albaniana (Alphen),
Praetorium Agrippinae (Valkenburg), Lugdunum (Katwijk). De
opsomming vraagt enig voorbehoud omdat vermoedelijk niet
alle vestingwerken ten tijde van de verovering in goede staat
verkeerden. Maar wat de tand des tijds had doorstaan werd
benut als verdedigingslinie tegen de Friezen.
Ook de vestingwerken elders zoals te Meinerswijk, Nijmegen
en Maastricht behoorden tot de Romeinse erfenis.

Naast forten, waterlopen en wegen bestond het koninklijke
bezit uit grote en kleine stukken land, wat wij het konings-
goed in eigenlijke zin willen noemen zoals wij al eerder be-
pleitten. Historici als N. Böck en D. Geuenich, zijn van me-
ning dat "de hele regio van Maas, Rijn en Yssel" in de Franki-
sche tijd kroondomein van de koning is geweest."



Langs de IJssel zijn de oudste kerspelen
gelegen; hier treffen wij ook de meeste
namen aan, welke van Frankische in-
vloed getuigen. In de IJsselstreek vin-
den wij ook de koninklijke bezittingen,
welke weliswaar eerst in later tijd ver-
meld, misschien toch teruggaan op oud
Karolingisch bezit.
Dit alles, kerspelen, plaatsnamen en ko-
ninklijk bezit, hoopt zich op in het
IJsselgebied, dat in dezen tijd de 8ste

eeuw gecultiveerd wordt.

B.H. Slicher van Bath,
Mensch en Land in de Middeleeuwen
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• kleine gebieden
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KAART VAN HET FRANKISCHE KONINGSGOED IN DE LAGE LANDEN



Dit lijkt iets te veel van het goede omdat geen rekening wordt
gehouden met het allodiale bezit van de adel dat in het rivieren-
gebied aanwezig moet zijn geweest, zoals overal elders." Bij
hun veroveringen lieten de Franken het eigen bezit van de
adellijke families meestal ongemoeid omdat het voor de rust in
de nieuw verworven gebieden van belang was met de lokale en
veelal invloedrijke elite op de goede voet te staan.

Hoe groot het koningsgoed is geweest, is moeilijk na te gaan.
Dat het veelomvattend moet zijn geweest en vooral in de buurt
van de grote rivieren was te vinden, maken de vele land-
schenkingen duidelijk die vanaf de tweede helft van de 9de

eeuw door de koningen aan kloosterinstellingen en particulie-
ren werden gedaan. Terecht heeft D.P. Blok bezwaar aangete-
kend tegen de opvatting dat alle grond die de geestelijkheid in
de Karolingische tijd ontving, uit het konings goed afkomstig
zou zijn. Een door hem ingesteld onderzoek naar de herkomst
van de vroegste donaties aan de abdij Werden (ten zuiden van
Essen) laat zien dat alle schenkingen die het klooster einde s=
eeuw ontving, op naam staan van edellieden en gegoede perso-
nen." Eerst later zijn de koningen er toe overgegaan bisdom-
men en abdijen met grond te verrijken. Daarbij speelden poli-
tieke motieven vaak een belangrijke rol. Zo is het goed moge-
lijk dat de abdijen in Noordwest-Frankrijk grond in het
Nederrijnse gebied kregen om de Westfrankische aanspraken
op Beneden-Lotharingen kracht bij te zetten."

Ook privé personen ontvingen schenkingen uit het konings-
goed, vooral zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk
maakten voor de zaak des konings. 'Fideles' werden zij ge-
noemd, de koningsgetrouwen.
Wanneer wij eind s= eeuwen daarna horen van graven die over
zeer veel grond beschikken zoals graaf Wrachari die in 794
land in Wichrnond overdroeg aan de priester Liudger, dan kun-
nen wij er zeker van zijn dat het overgrote deel van het bezit uit
koninklijke schenkingen bestond, c.q. afkomstig was uit het
koninklijk grondbezit.

Minder fraai was wanneer koninklijke bezittingen onrechtma-
tig waren verkregen. Het gaat daarbij over konings goed, dat
eigenmachtig was toegeëigend. Een bekend voorbeeld is het
bezit dat de Pippijnen-familie, de Pippiniden genaamd, in Lim-
burg en de omgeving van Luik had weten te verwerven. Profi-
terend van hun hoge functie aan het hof (verschillenden waren
hofmeier) en de zwakheid van de laatste Merovingische konin-
gen waren zij erin geslaagd aan weerszijden van de Maas een
groot goederencomplex op te bouwen dat gedeeltelijk in Lim-
burg, maar vooral in het land van Herstal en Jupille (boven
Luik) te vinden was.
Toen Pippijn ITI, na de afzetting van koning Childerik III, in
751 zelf koning werd. werd het familiegoed aan de Maas bij het
nationale koninklijke bezit gevoegd.

Ten zuiden van de Rijn was konings goed onder meer te vinden
langs de Noordzeekust. Zolang de Friezen de riviermonden
van Maas en Rijn beheersten was het vrijwel niet mogelijk
producten uit de Maasstreek en het Rijnland naar Engeland te
exporteren. De verovering van Frisia Citerior had naast de
vastlegging van de Frankische noordgrens dan ook mede tot
doel om de tran porten van en naar Engeland veilig te stellen.
Om dit te bereiken werden op strategische punten langs de
scheepvaartroute konings goederen aangelegd, immuniteits-
gebieden waar alleen de koning recht van spreken had. Dit
verklaart waarom op Walcheren, bij de mondingen van Maas
en Rijn en in bet Westland hele gebieden te vinden waren die
koninklijk bezit waren. Door het nemen van deze en andere
maatregelen kwam de handel met Engeland weer op gang, voor-
lopig althans want de Friezen lieten zich moeilijk gezeggen.

DE STRUD OM DE MACHT

De geschiedenis van het konings goed ten noorden van
de Rijn is minder complex. Hier geen Merovingische bezittin-
gen. Wat er aan koningsgoed te vinden was, was afkomstig uit



de tijd van de Karolingen. Mogelijk is er in de lOde eeuw bij de
IJssel en in Friesland, enig familiegoed van de Ottoonse kei-
zers geweest, maar dit is niet relevant voor de geschiedenis die
ons bezighoudt.

De man die de grondslag legde voor het konings goed boven de
grote rivieren was Karel Martel.
Toen Pippijn II in december 714 overleed, dreigde in het Fran-
kische rijk anarchie te ontstaan. Kort voor zijn sterven had
Pippijn zijn kleinzoon Theodoald tot opvolger benoemd. Ei-
genlijk had zijn eigen zoon Grimoald hem moeten opvolgen,
maar deze was in april 714 slachtoffer geworden van een ven-
detta en in de buurt van Luik vermoord. Aangezien Grimoald
Pippijns enige zoon was (een eerdere zoon, Drogo, was in 708
overleden), kwam alleen kleinzoon Theodoald, zoon van
Grimoald, voor de opvolging in aanmerking.

De gang van zaken tekent de machtspositie die de hofmeier
(grootmeester van de palts en voornaamste raadgever van de
koning) aan het hof innam. Hoewel 's konings dienaar bepaalde
Pippijn wie hem na zijn dood als hofmeier zou opvolgen. Daar-
bij speelde de erfelijkheid van het ambt (toen al!) een doorslag-
gevende rol.
Pippijns eigenmachtige optreden bleef niet zonder gevolgen.
Er ontstond grote beroering onder de Franken en de ogen van
velen waren gericht op Karel, de onwettige zoon van Pippijn.
Hij moet een sterke persoonlijkheid zijn geweest. Zijn doortas-
tende manier van optreden bezorgde hem in de 9de eeuw de
bijnaam "Martellus" , dit is "de Hamer" : Karel Martel of, wan-
neer wij de vertaling aanhouden, Karel de Hamer.

De weduwe van Pippijn, Plektrud, die met lede ogen zag dat
Karel de zijde van de tegenstanders koos, liet hem in Keulen
gevangen nemen. Maar Karel wist te ontsnappen en ging over
tot gewapend verzet. De burgeroorlog, die daarop volgde, werd
beslecht in zijn voordeel. In 718 was er nog een conflict met
Eudo, hertog van Aquitanië (tussen Loire en Garonne) dat ein-

digde met de slag bij Soissons (halverwege Compiègne en
Reims). Ook hier was Karel de winnaar.

KAREL de HAMER

Verzekerd van zijn positie als hofmeier zag Karel het als
zijn voornaamste taak het Frankische rijk uit te breiden en van
veilige grenzen te voorzien. Door de interne strijd was de aan-
dacht van de bestuurders afgeleid van de buitengewesten. Frie-
zen en Saksen profiteerden daarvan. Onder leiding van hun
aanvoerder, koning Redbad, trokken de Friezen na de dood van
Pippijn de grens over, namen het fort Utrecht in, verwoestten de
kerken en bezetten de kuststreek. Ook de Saksen lieten zich
niet onbetuigd. De stamverwante Westfalen afkomstig uit de
streek rond Dortmund waar zij zich in 694/95 hadden geves-
tigd, trokken de Rijn over en vielen de Hettergouw binnen, het
gebied tussen Rijn en Maas ten zuiden van de Duffelgouw
(Land van Kleef)."
De indringers dreigden het noorden van het Frankische rijk
volledig te ontwrichten. Karel de Hamer aarzelde geen mo-
ment. Direct na de overwinning op hertog Eudo bij Soissons
viel hij met zijn leger het Ruhrgebied binnen, versloeg de West-
falen en Engern en drong door tot aan de Weser.

Na deze strafexpeditie waren de Friezen aan de beurt. Ook in
het Nederlandse deltagebied werden korte metten gemaakt met
de tegenstanders. Dorestad en Utrecht werden heroverd, Hol-
land werd bezet evenals Friesland waar de Frankische troepen
oprukten tot aan de Lauwers. Het was zo'n snelle opmars dat
het moeilijk is het juiste verloop ervan te reconstrueren. D.P.
Blok veronderstelt dat toen, in 718, ook de Veluwe deel van het
Frankische rijk werd." Voor ons die op zoek zijn naar de oor-
sprong van de Hof te Dieren is dit een interessante informatie.



DE ANNEXATIE VANDE VELUWE

Traditioneel kennen wij in ons land na de Volksverhui-
zing drie bevolkingsgroepen: de Franken in het zuiden, de Frie-
zen in het westen en noorden en de Saksen in het oosten. De
opdeling leek tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw van-
zelfsprekend en historisch betrouwbaar, hoewel over de Saksi-
sche aanwezigheid in het oosten van ons land duidelijke me-
ningsverschillen bestonden. Voor- en tegenstanders vielen over
elkaar heen zoals blijkt uit de lezing van prof. B.H. Stolte "Het
probleem van de Saksen" uit 1965, die gepubliceerd werd in de
Annalen van het Thijmgenootschap. 10)

Het was prof. D.P. Blok die aan de bekende driedeling een
nieuwe categorie toevoegde. In 1968 vestigde hij de aandacht
op het Midden-Nederlandse gebied waar in de 5de/6de eeuw
geen Franken, Friezen of Saksen woonden maar "resten van
Bataven, Franken oude stijl en andere groepen, waarvan wij
niet weten hoe zij zich noernden't.l!' Dit gebied werd aan de
noordkant begrensd door de gouw 'Suifterbant' (= noordelijk
land), gelegen aan de zuidkust van het Almere (de latere Zui-
derzee), en aan de zuidkant door de gouw 'Teisterbant' (= zui-
delijk land) in het rivierengebied ten westen van Tiel. De bena-
mingen moeten door de bewoners van het middengebied gege-
ven zijn, niet door de Franken voor wie de beide gouwen 'noor-
delijke' regionen waren. De bewoners konden dus geen Fran-
ken zijn.

Ook waren zij geen Friezen, zoals op te maken valt uit de naam
Vreeswijk (= Friezenwijk) vlakbij Nieuwegein. 'Vreeswijk' geeft
aan dat er niet ver van Utrecht een wijk was waar Friese kooplui
woonden. Voor de bewoners van het middengebied, die wij
gemakshalve 'Midden-Nederlanders' noemen, waren zij bui-
tenstaanders, mensen die van elders kwamen wat de naam Vrees-
wijk al aangeeft.
Evenmin kon er sprake zijn van Saksen. De IJsselvallei was van
oudsher de grens, dit is de scheiding, tussen het oostelijke

gebied dat onder Saksische invloed stond en het westelijke
deel dat meer Frankisch georiënteerd was.
De conclusie lag voor de hand: de bewoners van Midden-Ne-
derland bezaten een eigen identiteit en waren de vierde
bevolkingsgroep in de Lage Landen naast de Franken, Friezen
en Saksen. Maar waaruit die identiteit had bestaan en wat de rol
van de Midden-Xederlanders is geweest in de vaderlandse ge-
schiedenis was niet duidelijk.

In zijn proefschrift 'De Veluwe in de Vroege Middeleeuwen',
Amsterdam 198..t werkte Hendrik Heidinga de conclusie van
prof. Blok, verder uit, Zijn stelling is dat het "onbekende land"
zoals hij Midden-I "ederland noemt, identiek is met
'Chamavenland' (het land van de Germaanse stam der Chamaven),
dat in de middeleeuwse bronnen 'Hamaland' wordt genoemd.
In de eerste eeuwen van onze jaartelling omvatte Chamavenland
de provincie Utrecht, de Veluwe en de Betuwe. 12) In de daarop
volgende periode wijzigde zich de situatie. In de T" eeuw be-
stond Hamaland uit Flethetti (Utrechtse Heuvelrug en omge-
ving), mogelijk Xerdingland (het Gooi) en de Veluwe. Een eeuw
later werd Hamaland. dat intussen de status van gouw had ver-
kregen, uitgebreid met het oostelijk gedeelte aan de overzijde
van de IJssel.
De uitbreiding van Hamaland vond dus niet plaats vanuit het
oostelijke deel richting het westen, zoals tot dan toe werd aan-
genomen, maar van west naar oost, vanuit Midden-Nederland
in de richting van de Achterhoek. Dat de gouw Hamaland zich
zo ontwikkelde. hing samen met de Frankische veroveringen
in de loop van de 8s:e eeuw, oostelijk van de IJssel. 13)

De studie van Heidinga is niet onomstreden. Michel Groot-
hedde, die bekend staat om zijn archeologisch en historisch
onderzoek in en rond Zutphen, kan zich in de zienswijze vin-
den. In 1996 schrijft hij: "In het gebied dat we 'Midden-Neder-
land' zouden kunnen noemen, wordt tegenwoordig een vierde
stamverband herkend. namelijk dat van de Chamaven of
Hamalanders" .14)



u de herkenbaarheid van de Midden-Nederlanders duidelijke
contouren krijgt, kan iets meer over hun bestaanswijze gezegd
worden. Vermoed wordt dat zij al in de T" eeuw onder invloed
van de Franken stonden. Helemaal vreemd is dit niet. Niet al-
leen waren de Franken hun naaste buren, er bestond ook een
nauwe etnische en culturele verwantschap tussen beide vol-
ken. In dit verband is het veelzeggend dat op de Tabula
Peutingeriana, een kopie van een Romeinse landkaart uit de
4de eeuw, de Chamaven vermeld worden met de toevoeging
"qui el Pranci", wat door D.P. Blok vertaald wordt met "die ook
Franken worden genoemd".
De nauwe binding met de Franken bracht met zich mee dat de
-zelfstandigheid van de Chamaven (Hamalanders), wonend aan
de periferie van het grote Frankische rijk, beperkt was.

ChamavenlandlHamaland tussen de 7de

en 1O" eeuw.
Het lichtere middengedeelte met Flethetti
(Eemgbied - Gelderse Vallei) en Veluwe
is Hamaland in de 7de en 8sle eeuw.
In de tweede helft van de 8sle eeuw kwam
daar het door de Franken veroverde ge-
bied oostelijk van de lJssel bij.
In de daarop volgende periode werd de
Veluwe verzelfstandigd tot gouwen werd
de naam 'Hamaland' gereserveerd voor
het oostelijke deel rond lJssel en Oude
IJssel.

Kaartje overgenomen uit: H. Heidinga
De Veluwe in de Vroege Middeleeuwen

Waarschijnlijk waren zij verplicht aan de Frankische koning
schatting te betalen. Men zou hun positie het beste kunnen
karakteriseren met die van een half autonome staat waarvan de
bewoners deels afhankelijk zijn van de machtige buurman, maar
van de andere kant hun identiteit kunnen behouden.

Toen Karel Martel in 718 het Midden-Nederlandse gebied,
waaronder de Veluwe, bij het Frankische rijk inlijfde, zal hij op
weinig weerstand zijn gestuit. De Frankische overweldigers
waren geen onbekenden en over en weer bestonden talrijke
farnilierelaties. De overname zal dan ook zonder al te veel bloed-
vergieten zijn verlopen.
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REBELLIE EN FRANKISCHE
BESTUURSNVlATREGELEN

Men krijgt niet de indruk dat de bestuurlijke en mili-
taire maatregelen die door de Franken in de veroverde gebie-
den werden genomen veel onrust hebben veroorzaakt. Zeker, er
is hier en daar verzet geweest, zoals in 734 toen de Friezen
onder leiding van hertog Bubo in opstand kwamen. In de ge-
schiedenis van Friesland dit is een pijnlijke gebeurtenis ge-
weest. De Friezen werden door Karel Martel bij de Boorne in de
buurt van Grouw verslagen.
De rebellie van de Saksen verliep anders. Hun opstandigheid
was hardnekkiger en kende een langere geschiedenis. Maar
over het algemeen moet worden vastgesteld dat de Friezen en
Saksen de weldaden en verworvenheden van de Frankische
beschaving over zich heen lieten komen en bereid waren met
de overheersers samen te werken om de economie tot een
bloeiende onderneming te maken.

Een van de redenen die er toe bijdroeg om de onrust in de
veroverde gebieden weg te nemen was de Frankische bereid-
heid om de van oudsher bestaande instellingen te respecteren.
Bij de indeling in bestuurlijke eenheden (gouwen) werd reke-
ning gehouden met de verschillende woongebieden, "die door
natuurlijke grensstroken zoals bossen en moerassen, soms ook
door rivieren van elkaar gescheiden waren" en die vaak al "min
of meer politiek-juridisch georganiseerd waren"."? De nieu-
wigheid bestond hierin dat boven de bestaande en nieuw ge-
vormde gebiedseenheden een koninklijke gezaghebber werd
aangesteld, een graaf (comes), die rechterlijke bevoegdheden
had en daarom ook wel 'iudex fiscalis' - koninklijke rechter -
werd genoemd. In die hoedanigheid was hij de voorzitter van
de rechtbank van het ambtsdistrict.

Een andere bijzonderheid van de Franken was de creatie van
koningsgoederen. Zoals ten zuiden van de Rijn op strategische
plaatsen land voor de koning was opgeëist, zo gebeurde dit

ook in de veroverde gebieden ten noorden van de Rijn. Op
deze wijze ontstonden koningsgoederen op Texla (Tessel),
Wiron (Wieringen . bij Medemelacha (Medemblik), Velsereburg
(Velsen). > -oord\\ijk (vroeger Northgo, een groot gebied ten
noorden van de oude Rijnmond), Nerdinglant (het Gooi),
Amuthon (Muiden). Lisiduna (Leusden) met bossen bij
Amersfoort en Woudenberg, Grinnes (Rhenen), Arnheym
(Arnhem). Sutfenne (Zutphen) en Daventre (Deventerj.l'" Bij
de opsomming. die niet volledig is, hoort ons inziens ook
Diedema (Dieren .

DEK~O~GENENHETKOMNGSGOED
TE:\":\"OORDENVAN DE RIJN

De totstandkoming van het konings goed in de noorde-
lijke Nederlanden i zeker voor een groot deel toe te schrijven
aan Karel Martel. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat hij de
bezittingen op Te el en Wieringen en in de kop van Noord-
Holland heeft overgenomen van de Friese koningen. Langs de
beide eilanden liep de scheepvaartroute van Friesland naar En-
geland. Het was zaak die route te beschermen. Het koninklijke
gezag, dat een ervaarbare realiteit was en ontzag inboezemde,
kon daarbij een belangrijke rol spelen. Daarom werden langs
de vaarroute bepaalde gebieden tot koningsgoed verklaard.
Dat wil zeggen dat deze terreinen buiten de grafelijke rechts-
macht vielen. omdat er koninklijke immuniteit op rustte.
Een andere. zij het secundaire reden waarom de aanwezigheid
van koningsgoed in de buurt van de scheepvaartroute van be-
lang was, was het koninklijke recht op alle wrakken en scheeps-
lading die na een torm op het strand aanspoelden. Dit is te
lezen in een 11de eeuwse kopie van een goederenlijst van de
Sint-Maartenskerk te Utrecht.'?'



Karel Martel wordt verder expres sis verbis in verband gebracht
met het koningsgoed te Velsen en het nabij gelegen Adrichem.
De kerk van Velsen en het bezit te Adrichem werden door hem
aan Willibrord geschonken. Weliswaar is de oorkonde vals, maar
de feitelijke inhoud kan juist zijn, schrijft prof. Blok in 'De
Franken'.

Van het konings goed te Muiden kan hetzelfde gezegd worden
als van het kroongoed op Tessel en Wieringen namelijk, dat het
om bezittingen gaat die waarschijnlijk vóór 718 aan de Friese
koningen toebehoorden en door Karel Martel werden overge-
nomen. Muiden bij de monding van de Vecht, was een uitgele-
zen plek voor de inrichting van een koningsgoed. Vanuit Dore-
stad voeren de Friese kooplui met hun waar via de Kromme
Rijn, de Vecht en het meer Almere naar Midden- en Oost-Fries-
land en Scandinavië.
Uit een schenkingoorkonde van 953 blijkt dat bij de monding
van de rivier een tol lag. 18) Het is niet bekend wanneer die tol
daar werd geïnstalleerd, de geschiedenis moet heel oud zijn.
De Vecht was al in het verleden een druk bevaren rivier en de
tolinkomsten moeten aanzienlijk zijn geweest.

Aan het koningsgoed te Arnhem is de naam van Pippijn III
(751-768), de zoon van Karel Martel, verbonden. Dit is de meest
waarschijnlijke veronderstelling. In 763 schonk Pippijn de
benedictijner Sint-Salvatorabdij, die hij op zijn koninklijke
grond in Prüm, noordelijk van Trier, had laten bouwen immu-
niteit voor al de domeinen die hij had geschonken of die de
abdij in de toekomst zou verwerven. Volgens L. Verkerk lijkt
het niet ondenkbaar dat het Arnhemse goed in 763 of kort daar-
voor door Pippijn zelf aan de abdij werd overgedragen. Hele-
maal zeker is dat niet. De eerste vermelding van het Prümer
abdij bezit in Arnhem dateert uit 893.19)

HET KONINGSGOED IN DE USSELVALLEI

L. Verkerk veronderstelt dat Karel Martel in 718 de Ussel
als uitvalsbasis nam voor zijn veldtocht tegen de Saksen en de
Frankische macht uitbreidde tot over de rivier.ê'" Deze voor-
stelling van zaken lijkt onjuist. Na zijn overwinning op hertog
Eudo van Aquitanë trok Karel eerst naar het Saksische West-
falen voor een strafexpeditie. Waarschijnlijk is hij toen bij
Xanten de Rijn overgestoken. Zeker deed hij dat in 740, toen
hij opnieuw tegen de Saksen te velde trok.?" Na die eerste
veldtocht in oostelijke richting, volgde de opmars westwaarts
tegen de Friezen.
Frankische machtsuitbreiding tot over de Ussellijkt in die pe-
riode niet het doel van de oorlogshandelingen te zijn geweest.
Wel is het mogelijk dat Karel Martel op de grens van het Vel-
uwegebied, dus bij de Ussel, in naam van de koning grond in
beslag nam en tot konings goed verklaarde om duidelijk aan te
geven dat de Frankische staat tot aan de Usselvallei reikte. Zo
zou hij bij Dieren in de buurt van de Ussel grond tot konings goed
kunnen hebben bestemd vanwege de strategische ligging van
het terrein bij de bocht van de rivier.

Dat de Usselvallei lange tijd de scheidslijn tussen het Franki-
sche en Saksische gebied is geweest, wordt duidelijk uit de
'Vita Lebuini antiqua', de oude uitgave van het leven van
Lebuïnus, en de 'Alfridi vita S. Liudgeri', het leven de van H.
Liudger van de hand van Alfridus. Beide werkjes dateren uit
845 c. en beschrijven het leven van de twee geloofs-
verkondigers uit de eeuw daarvoor. Van Lebuïnus, die oorspron-
kelijk Liafwin heette en Angelsaks van geboorte was, wordt
gezegd dat hij predikte "in confinio Francorum atque Saxonum,
secus fluvium Isla", in het grensgebied van Franken en Saksen
bij de rivier de Ussel.?" Algemeen wordt aangenomen dat dit
rond 765 moet zijn geweest. Zijn standplaats was Huelpa (Wilp).



Vandaar uit is hij op een goede dag de IJssel overgestoken en
heeft hij bij de nederzetting aan de andere kant, Daventre
(Deventer), een houten kerkje gebouwd.
Het gebouwtje heeft er niet lang gestaan. Het werd door Saksi-
sche plunderaars, nadat Lebuïnus naar Westfalen was getrok-
ken om daar het geloof te preken, volledig verwoest. Toen
Liudger tien jaar later op die plek het kerkje herbouwde, had-
den de Franken in de tussentijd op hetzelfde terrein een verster-
king aangelegd.P'
Het moet voor Liudger een geruststellende gedachte zijn ge-
weest dat zijn godshuis de bescherming genoot van het Franki-
sche leger. De toekomst leek verzekerd. Maar tijdens het Saksi-
sche opstand onder leiding van Widukind (782-785) die zich
verzette tegen de maatregelen van Karel de Grote om de Saksen
tot onderdanen te maken, moest het kerkje het opnieuw ontgel-
den en werd het te tweeden male verwoest.

De gebeurtenissen zijn illustratief voor wat er zich rond het
midden van de 8ste eeuw in de IJsselvallei afspeelde. Na Karel
Martels annexatie van de Veluwe duurde het nog jaren vóór de
Franken het gebied oostelijk van de IJssel daadwerkelijk in
handen hadden. Wanneer de verovering een feit is, wordt het
nieuw verworven gebied gevoegd bij de gouw Hamaland aan
de linkerkant van de IJssel.
Ook het deltagebied waar de rivier uitstroomt in de Almere,
wordt Frankisch bezit en daarmee komt het hele IJsselgebied
onder Frankische controle.ê? De rivier die zo lang alleen van
betekenis was als natuurlijke grens, kreeg nu binnen het Fran-
kische bestel een economische waarde, vooral als noord-zuid
verbinding tussen het handeldrijvende Friesland en de Rijn-
en Maasstreek in het zuiden.

.....'
I

De toenemende belangrijkheid van de IJssel wekte de belang-
stelling van de Frankische bestuurders. Op meerdere plaatsen,
nu aan de oostzijde van de rivier, werd grond voor de koning
gereserveerd. Waar de Schipbeek in de IJssel stroomt (te
Deventer), ontstond een koninklijke domeinhof en hetzelfde
gebeurde bij de monding van de Berkel (Zutphen), waar ar-
cheologisch onderzoek eveneens een konings goed traceerde.

De ontsluiting van het IJsselvallei halverwege de 8ste eeuw be-
tekende voor de nederzetting Deventer dat zij kon uitgroeien
tot handelscentrum. In een later stadium volgde Zutphen dat
vooral bekendheid kreeg als regionaal bestuurscentrum.
Ook Arnhem, d.w.z. de Praest met de "vicus Meginhardi" op de
linker Rijnoever, had baat bij die ontwikkeling. Tussen de
verschillende centra ontstonden handelsbetrekkingen en er liep
links van de IJssel een koninklijke weg van Arnhem richting
Zutphen. Halverwege die weg lag het koningsgoed Dieren.
Wanneer wij op zoek zijn naar de oorsprong van 'Hof te Dieren'
dan hebben wij hier een aanknopingspunt. Het koninklijke
bezit van de grond mag teruggaan tot de tijd toen Karel Martel
de Veluwe annexeerde, de feitelijke totstandkoming van de hof
is van latere datum en hangt samen met de opkomst van Arnhem,
Deventer en Zutphen.

Noten

1. D.P. Blok, De Franken, hun optreden in het licht van de historie,
Bussum 1968, p. 27 en 59.

2. W.A. van Es, Friezen, Franken en Vikingen, in: Romeinen,
Friezen en Franken in het hart van Nederland, Van Trajectum tot
Dorestad, 50 v. Chr. - 900 n. Chr., red. W.A. van Es en W.A.M.
Hessing, ROB, Amersfoort, 1994, dl. I, hfdst. 6, p. 91.

3. D.P. Blok, De Franken, p. 27-28.



4. M. Böck en P. Geuenich, Gelre, Geldem, Gelderland.
Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre. Geldem,
2001, p. 101. Eveneens: M. Groothedde, De nederzettings-
ontwikkeling van Zutphen voor het jaar 1000, in: De Sint-
Walburgiskerk in Zutphen, Zutphen 1999, p. 16.

5. Van toepassing is de opmerking van FJ. Heynen in verband met
schenkingen uit het konings goed aan particulieren: "Es so11
damit jedoch nicht bestritten werden, dasz es auch echten d.h.
nicht aus Reichsgut ableitbaren Allodialbesitz gab". In:
Reichsgut im Rheinland. Die Geschichte der königlichen Fiskus
Boppard, Rheinisches Archiv 48, 1956, p. 25.

6. D.P. Blok, Een diplomatisch onderzoek van de oudste particu-
liere oorkonden van Werden, Assen 1960. Het onderzoek omvat
66 oorkonden van 793 tot 848. Zie ook: W. Jappe Alberts,
Geschiedenis van Gelderland tot 1492, Zutphen 1978, p. 44.

7. G. Hövelmann, Westfränkischer Klosterbesitz am untem
Niederrhein, Rheinische Vierteljahrblätter, 27(1962)35.

8. W. Kohl, Westfälische Geschichte, Düsseldorf 1983,
Bd. 1, p. 279.

9. D.P. Blok, De Franken, p. 38.

10. B.H. Stolte, Het probleem van de Saksen, Annalen van het
Thijmgenootschap, 53(1965)12-25.

11. D.P. Blok, De Franken, p. 28.

12. De eerste notitie over de Chamaven is te vinden in 'Annales',
13,54 e.v. en 'De origine et situ Germanorum', gewoonlijk de
'Germania' genoemd, cap. 32 en 34, van de Romeinse schrijver
Tacitus (ca. 55 - ca. 116 na Chr.). De laatste vermelding dateert
uit 392.

13. H. Heidinga, De Veluwe in de Vroege Middeleeuwen. Aspecten
van de nederzettingsarcheologie van Kootwijk en zijn buren,
Amsterdam 1984, p. 212-214.

14. M. Groothedde, Leesten en Eme, Archeologisch en historisch
onderzoek naar verdwenen buurschappen bij Zutphen, Kampen
1996, p. 67.

15. D.P. Blok, Teisterbant, Mededelingen der Koninklijke Acadernie
van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, dl. 26,
no. 12, 1963, p. 457.

16. D.P. Blok, De Franken, p. 60, 62-65. Op p. 64:
"in Friesland en de Friese Groninger Ommelanden is vrijwel
niets (aan koningsgoed) te vinden". Ook: L. Verkerk, Arnhem
van koningsgoed tot stad, Bijdrage en Mededelingen Gelre,
74(1983)19-21.

17. D.P. Blok, De Franken, p. 56-59.

18. G. Rotthoff, Studien zur Geschichte des Reichsguts in
Niederlotharingen und Friesland während der sächsisch-
salischen Kaiserzeit, RheinischesArchiv 44, Bonn 1953, nr. 97,
p.112.

19. L. Verkerk, o.c., p. 9.

20. L. Verkerk, o.c., p. 20 en 26.

21. F. Reigers, Beiträge zur Geschichte der Stadt Bocholt und ihrer
Nachbarschaft, Bocholt 1891, p. 38-40. Ook Karel de Grote stak
bij Xanten de Rijn over om de Saksen te bestrijden. Aan de
overzijde bevond zich Lippeham, waar de Lippe toentertijd in de
Rijn stroomde.

22. L.AJ.W. Sloet, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en
Zutphen, 's-Gravenhage, 1872-1876, nr. 8, p. 10-11.
Voor commentaar zie: B.H. Stolte, Het probleem van de Saksen,
in: Annalen van het Thijmgenootschap, 53(1965)15.

23. A.C.F. Koch, Die Anfänge der Stadt Deventer, in: Tussen Vlaan-
deren en Saksen. Uit de verspreide geschiedkundige geschriften
van A.C.F. Koch, 1923-1990, Hilversum 1992, p. 44-45.
Het artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in: Westfälische
Forsehungen 10(1957) 167-173.

24. T.A. Spitzers, Deventer als kerkelijke vestigingsplaats, in:
De Grote of Lebuinuskerk te Deventer. De 'Dom' van het
Oversticht veelzijdig bekeken, red. A.C. Esmeyer e.a., Zutphen
1992, p. 12.



Jeugd, huwelijk en carrière
Gerard wordt als tweede zoon van mr. Johan Jacob van

Hasselt en zijn vrouw Maria Elisabeth Bouricius geboren te
Arnhem op 27 augustus 1751. Hij groeit op in een welgesteld
intellectueel milieu. Zijn vader was advocaat 'voor den Hove
van Gelderland' en auditeur-militair te Arnhem. Hij was auteur
van een aantal in zijn tijd gerespecteerde werken op rechts-
kundig en historisch gebied. Gerard treedt evenals zijn twee
jaar oudere broer Johan Conrad in de voetsporen van zijn va-
der. Op zestienjarige leeftijd wordt hij ingeschreven aan de
Illustere School te Deventer. Ter afronding van zijn studie gaat
hij in 1773 naar de Utrechtse Universiteit waar hij hetzelfde
jaar promoveert. Na zijn studie vestigt hij zich als advocaat te
Arnhem. In 1777 maakt hij samen met zijn vriend Willem Anne
Schimmelpeninck van der Oye een reis naar Parijs. Hij heeft
hier een dagboek van bijgehouden.

Ingang park Daalhuizen vanaf de Daalhuizerweg

Op 16 april 1779 wordt hij adjunct-secretaris van de Provin-
ciale Rekenkamer in Gelderland, zonder vergoeding. Vier jaar
later wordt hij tot secretaris benoemd van de Rekenkamer en
krijgt hij daarvoor een vergoeding van f 3450 per jaar.

Gerard trouwt op 6 december 1781 met de zeven jaar jongere
Adriana van der Steen, geboren op 20 januari 1759 als dochter
van mr. Diederik Gerhard van den Steen, heer van Ommeren en
Wadestein en van Johanna Maria Cock. Haar vader was burge-
meester van Zaltbommel, bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie en Gedeputeerde in de Staten-Generaal. Gerard en
Adriana wonen in Arnhem en krijgen 6 kinderen, waarvan al-
leen de twee oudste zonen volwassen worden, de andere 4 kin-
deren sterven op jonge leeftijd. Zijn vrouw Adriana overlijdt
op 11 juni 1791, na een huwelijk van 9 jaar.



Zijn oudste zoon Johan Jacob (1782-1860) wordt later secreta-
ris van Arnhem en lid van de Provinciale Staten. Zijn tweede
zoon Diederik Gerhard Adriaan (1784-1848) wordt secretaris
en burgermeester van Rheden.
In 1786 wordt Gerard schepen en raad van Arnhem, in1789
burgemeester. Hij wordt ook afgevaardigde naar de Staten-
Generaal. Hij stijgt snel op de carrièreladder, mede doordat
Willem V op de loyaliteit van de Van Hasselts kon rekenen. In
die tijd had de Stadhouder het nog voor het zeggen bij de
benoeming van het stadsbestuur. Hierbij kon hij kiezen uit een
beperkt aantal kandidaten die hoorden tot de patriciërsfamilies,
van wie het vast stond dat ze het huis van Oranje trouw waren.
Ook hoorde hij samen met zijn broer Johan Conrad tot de eerste
vier directeuren van het in 1792 opgerichte Arnhemse genoot-
schap 'Prodesse Conamur', waar hij zich vooral bezig hield
met de letterkunde en geschiedenis. In 1793 wordt hij lid van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In de begin-
jaren 1792/94 van Prodesse Conamur, houdt hij een zevental
voordrachten. Toen hij in 1795 aftrad als directeur werd hij tot
honorair lid benoemd.
De stadhouder, prins Willem V, benoemt hem in 1793 op grond
van zijn verdiensten tot extra-ordinaris raad (buitengewoon
adviseur) en historieschrijver, een erepost waarmee Van Hasselt
erg in zijn schik moet zijn geweest.

'Mijn Daalhuizen'
Op 29 januari 1794 koopt Gerard van Hasselt de buiten-

plaats Daalhuizen voor 3050 Caroli gulden vanWigboldAlexander
baron de Roode van Heeckeren, burgemeester van Zutphen.

Het landgoed bestaat uit een huis met schuur en varkenshok,
landerijen en bossen, gelegen in het dorp Velp in de gemeente
Rheden aan de Veluwezoom. Het bezit dat hij later nog uit-
breidt door de aankoop van enige stukken grond, bevond zich
aan beide zijde van de weg die thans Arnhemsestraatweg heet.
Meteen na de aankoop is hij begonnen met de bouw van een
nieuw huis. Het nieuwe huis kwam te staan tegenover het oude,
aan de noordkant van de Arnhemsestraatweg. Het is een een-
voudig bakstenen landhuis met een souterrain, een bel-etage
en een lage bovenverdieping met een schilddak. Het had een
rechthoekige plattegrond en luiken.

Kort na 1795 liet hij de tuin aanlegen in de Engelse landschaps-
stijl, die mode was in die tijd. Gelukkig heeft hij een dertig tal
jaren kunnen genieten van zijn tuin en hem tot volle wasdom
zien komen.

Ambteloos burger 1795-1802
Het jaar 1795, als Van Hasselt 43 jaar oud is, brengt

weinig goeds. Bij de omwenteling verliest hij al zijn openbare
ambten. In de nieuwe politieke orde is voor Van Hasselt en
andere Oranjeaanhangers geen plaats meer. Hij blijft wel histo-
rieschrijver van Willem V tot aan het overlijden van de prins op
9 april 1806.
Zijn huis in de stad Arnhem wordt door de Franse soldaten
geplunderd. Hij trekt zich terug op Daalhuizen en gebruikt zijn
tijd om te studeren, zijn collectie uit te breiden, een waar 18de_

eeuws rariteitenkabinet én voor Daalhuizen.

Charterbewaarder van Gelderland 1802-1810
Aanvankelijk weigerden de Oranjegezinde om open-

bare functies te bekleden zolang de patriotten, de Fransgezin-
den, de dienst uitmaakten. Maar toen de Oranjes vanuit hun
ballingschap toestemming gaven aan hun aanhangers om open-
bare functies te bekleden, nam Gerard van Hasselt in 1802 de
baan van 'Charterbewaarder van Gelderland' aan. Hij wordt per
1 juli benoemd tegen een vergoeding van f 600 per jaar. Op 28
december 1803 wordt hij Auditeur van de Auditiekamer in Gel-
derland, een soort accountant, met een salaris van f 700.



Als koning Lodewijk, de broer van Napoleon, op 23 juni 1806
de regering aanvaardt worden beide vergoedingen gehalveerd.
Napoleon, die in 1810 hier keizer werd, vond de beloning nog
veel te ruim en reduceerde die tot nul. Dat was voor de archiva-
ris reden om het voor gezien te houden en zich terug te trekken
op zijn landgoed Daalhuizen te Velp.

Het archief was in Van Hasselts tijd nog niet openbaar. Eén van
zijn bevoegdheden was het bepalen of iemand al dan niet toe-
stemming kreeg om de archieven te raadplegen.

Over de eerste archivaris werd verschillend gedacht. "Een heel
ijverig man die tijdens de korte periode dat hij archivaris was
enorm veel heeft gepubliceerd", aldus de huidige archivaris,
dr. F. Keverling Buisman.Van Hasselt had echter een wat ach-
terhaalde opvatting over het archiveren. Hij schreef veel, maar
gooide de archiefstukken die hij voor zijn artikel gebruikte na
publicatie weg of liet ze inbinden met zijn aantekeningen.

Het
huis Daalhuizen
in 1857 op een
schilderij van
waarschijnlijk
C. Bauer

"Dergelijk gedrag zou nu strafmaatregelen tot gevolg hebben!",
vertelt Keverling Buisman. Van Hasselt redeneerde: Ik heb de
archiefstukken gezien, ze zijn door mijn handen geweest. Dus
nu kan ik ze rustig weggooien.

Daarbij moet bedacht worden, dat de archieven tijdens Van
Hasselts leven, vooral voor en vlak na de Franse tijd, met veel
minder zorg werden omringd en voor een groot deel niet geor-
dend waren. Veel archiefstukken lagen als oud vuil her en der
verspreidt. Van Hasselt ziet zijn werk dan ook als een soort
reddingscampagne, temeer daar hij ontdekt dat veel boeken
die hij onder ogen krijgt half gesloopt en door vocht en schim-
mel zijn aangetast.
Opvallend is het grote aantal publicaties dat tussen 1802-1808
van zijn hand verschijnt. De 'Arnhemse Oudheden' (4 delen, 1803/
1804), de 'Gelderse Oudheden' (1806), het 'Geldersch Maand-
werk' (2 delen, 1807) en 'Roosendaal als de prachtigste bezitting
van de Gelderse graven en Hertogen' (1808) zijn de bekendste.



Monument ter herinnering
aan de latere koning Willem
.II van zijn deelname aan de
veldslagen tegen Napoleon.
De tekst op het schild luidt:

AAN
DEN JONGEN HELD,

WILLEM FG LPR
VORANIEEN

ALLE ZYNE BRA
AVE WAPEN
BROEDEREN
VAN 1815
TOEGEW

Zijn leven op Daalhuizen 1810-1825
In 1810 trekt Gerard zich definitief terug op Daalhuizen.

Zijn dagen zijn gevuld met studie, correspondentie en de zorg
voor zijn collectie.
Hij correspondeert met Arnout Vosmaer, met de jeugdige Is.
An. Nijhoff, zijn leeftijdgenoot w.A. van Spaen van Hardestein,
de dichter A.C.W. Staring van de Wildenborch en vele anderen.
Alle mogelijke onderwerpen die van Hasselt interesseren ko-
men in de brieven voor, maar ze tonen ook iets van de persoon,
die hij geweest moet zijn: boeiend, beminnelijk, humoristisch
en belangstellend, ook voor het persoonlijk wel en wee. Ver-
schillende brieven zijn bewaard gebleven.
Gerard werd op Daalhuizen omringd door zijn boeken en zijn
verzameling. Hij maakt wandelingen, ontvangt bezoekers en
gaat zelf op visite. Rond 1813 logeert hij onder andere bij
baron Van Spaen, die net als hij van zijn functies ontheven is en
zich teruggetrokken heeft op zijn buiten Bellevue in Kleef. Hij
is zeer onder de indruk van de bibliotheek van de baron.
In het dagboek van Van Lennep, dat hij geschreven heeft tij-
dens zijn voettocht door Nederland in de zomer van 1823, be-
schrijft hij een idyllische zondagnamiddag op Daalhuizen,
waarbij ook de zoon en schoondochter van Van Hasselt aanwe-
zig zijn.

Als aanhanger van de Oranjes moet het hem goed doen, dat
Napoleon in 1815 voorgoed verslagen wordt en de Oranjes
weer terug komen.
Het optreden van de latere koning Willem II in de veldslagen
bij Quatre Bras, Waterloo, Hasselt en Leuven tegen Napoleon

inspireerde hem in 1815 tot het oprichten van een 'Geldersch
monument ter eere van de kroonprince van Oranje en al zijn
mede helden'.

Het monument je staat nu bij de gerestaureerde vijver van het
landgoed Daalhuizen aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Oor-
spronkelijk stond het op een driehoekig stukje grond aan het
uiteinde van de Laarweg (Rozenhagelaan), op de plaats waar
het laatste carré Fransen ineenstortte onder de aanvallen van de
Pruisen. De weg is later verlegd, waarna het gedenkteken ver-
plaatst is naar zijn huidige plaats. Het is een baksteen monu-
ment je met ijzeren gedenkplaten, dat nodig opgeknapt moet
worden.
Als ik het monument je eens goed bekijk om er een foto van te
maken, blijkt dat nog maar één gedenkplaat aanwezig is. De
twee andere schildvormige gedenkplaten die aan de zijkanten
zaten zijn helaas verdwenen. Hij was niet de enige, die een
monument voor de prins oprichtte een groep burgers uit Arnhem
deed hetzelfde. Dit beeld staat nu in het park van Bronbeek.
Hoewel zijn krachten in de laatste jaren afnemen, blijft Van
Hasselt tot het einde van zijn leven bezig met de dingen die
hem boeien. Het aantal publicaties loopt echter na 1808 terug.
Een uitgave over zeldzame watermerken waarmee hij in 1811
bezig was kon 'wegens de ongunst des tijds' geen doorgang
vinden.
Mr.Gerard van Hasselt overlijdt op 16 december 1825, 74 jaar
oud, op zijn geliefde Daalhuizen en wordt in de Grote Kerk in
Arnhem begraven.



De werken van Gerard van Hasselt
Veel van zijn geschriften zijn gepubliceerd. Het belang

van deze publicaties is dat er afschriften van stukken in voor-
komen, die niet meer in origineel aanwezig zijn. Ook heeft hij
ruim 150 verschillende handschriften nagelaten, in grote leren
boekbanden. Immense ingebonden 'kaartenbakken'. Hij vond
het verzamelen en openbaar maken van stukken, om ze aan de
vergetelheid te ontrukken, belangrijker dan er samenhang in
aan te brengen. Helaas is een deel van zijn handschriften verlo-
ren gegaan. Hij zocht zijn historische onderwerpen meestal dicht
bij huis zoals Gelderland, Arnhem, Rozendaal en Velp. Hij heeft
echter ook belangrijke geschriften op taalkundig en juridisch
gebied geschreven. Het grootste deel van zijn handschriften is
te vinden in de bibliotheek in de Koningstraat in Arnhem. Hier
heb ik zijn boekwerk over Velp ingekeken. In deze band vind
je allemaal stukken die met Velp te maken hebben met witte
bladzijde ertussen, want je weet maar nooit of er later nog iets
tussen gevoegd moet worden. De meeste zijn overgeschreven
officiële stukken. Maar je vindt bijvoorbeeld ook vermeld dat
De HoogwelIgeboren heer en vrouwe Jacob Willem Baron van
Eck en Margareta Baronnesse Vygh de eerste steen hebben ge-
legd voor huize Overbeek op 20 April 1770 en dat de architect
A. Viervand is. Stukken over een fortificatie tussen Velp en
Zutphen. Een afschrift van de documenten van de aankoop van
Daalhuizen in 1794. Maar de verassing zat achter in het boek
na de nodige witte bladzijde.

Zes etsen van Henning:

Vue du Chateau de Biljoen en Geldre
Vue du grand Etange à Biljoen
Vue sur le Temple Chinois et les Montagnes de Biljoen
Vue du la Montagne de Sapins
Vue de la grande Cascade à Biljoen
La grande Cascade à Biljoen Vue de près

Verder prenten van het badhuisje op Biljoen, de fontijn op
Beekhuizen, Het Herenlogement van Velp in 1825 en Velps
logement de Zwaan in 1825.

Een kaart van Beekhuizen ontworpen en op steen gebracht
rond 1825 door J. Willemse.
Verder nog een kalender uit 1823 met 6 plaatjes erop uit de
omgeving.

Het boek over Rozendaal (zie boekenlijst) bevat 533 bladzij-
den en bestrijkt de 14de_18de eeuw. Het is een aaneenschakeling
van stukken die met Rozendaal te maken hebben.

Opvallend is dat het aantal bijeen gebrachte stukken over de
14de eeuw het grootste is en elke eeuw afneemt en over de 18de

eeuw het kleinste is.

Het einde van Gerard's Daalhuizen
In 1947 werd het terrein ten noorden van de Arnhemse-

straatweg gesplitst in het huidige Dortwijck en park Daalhuizen
met het oude leegstaande huis. Het noordelijke gedeelte van
het terrein en een strook langs de Daalhuizerweg werden ver-
kocht en later bebouwd. Hetzelfde gebeurde met de moestuin
ten zuiden van de Arnhemsestraatweg. Hiermee kwam een einde
aan het oorspronkelijke Daalhuizen. Het oude landhuis, dat
sinds 1947 tijdelijk werd gebruikt als tapijtweverij, werd in
1966 gesloopt. De tuin was in de tussen tijd vreselijk verwaar-
loosd. In park Daalhuizen vind je nog waardevolle oude bo-
men die door Gerard zijn aangeplant. Het huidige Daalhuizen
werd in 1984 door de gemeente Rheden aangekocht en is vol-
gens het bestemmingsplan natuurgebied. In 1986 werd het park
fraai gerestaureerd en op 1 mei 1987 officieel in gebruik geno-
men. Dordtwijck, met een nieuw huis dat in 1940 is gebouwd.
is particulier eigendom.



Literatuurlijst
Mr. Gerard van Hasselt 1751-1825
CJ.M. Schulte-van Wersch, Arnhems Historisch Genootschap
Prodesse Conamur 1792-1992, Walburg pers 1992
ISBN 90-6011-825-1 gebonden

Handschrift 'Velp' van Gerard van Hasselt
Te vinden in de Bibliotheek in Arnhem in de Koningstraat

Rozendaal als de prachtigste bezitting van de Gelderse Gra-
ven en Hertogen en derzelver hofhouding aldaar enz. enz.
Met echte bewijzen bekend gemaakt door Mr. G. van Hasselt
te Arnhem
Bij lH. Moeleman junior 1808

Daalhuizen vroeger en nu
Belangen Vereniging "Daalhuizen- Velp" en
Werkgroep Groen en Milieu, maart 1999
Pronto Print Velp

Eerste archivaris gooide veel materiaal weg
De Gelderlander, 24 juli 2002

Symposium als cadeautje voor jarig archief
www.binnenlandsbestuur.nl

2003
Het jaar van de boerderij
Excursie Openluchtmuseum

Afgelopen januari heeft Sjef Hendrikx voor onze leden een
lezing over boerderijen gehouden.
Hier komt een vervolg op middels een excursie onder zijn
leiding in het Openluchtmuseum te Arnhem. Die gehouden
zal worden op zaterdagochtend 11 oktober aanstaande.
Nader bijzonderheden in het volgende nummer van Ambt &
Heerlijkheid.

BESTUURSmededelingen

N a de installatie van de 2 nieuwe bestuursleden op de
ledenvergadering in maart jl. hebben we binnen het be-
stuur een nieuwe taakverdeling gemaakt:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Ledenadministratie
Post/ correspondentie
Excursies & lezingen

Elise Olde Rikkert
Walter de Wit
Cor van Vugt
Harry Bruil
Elise Olde Rikkert
Marianne Poorthuis,
Ans van Manen en
Peter Clous
Marianne Poorthuis
Walter de Wit
Ans van Manen

Monumentencie
Lustrumcie
Notulen

In de verschillende werkgroepen is een lid van
het bestuur vertegenwoordigd.

Zomerexcursie
De zomerexcursie is vrijdag 29 augustus 2003 naar het
Wierdenland in Groningen. Het programma en het
inschrijfformulier vindt u als inlegvel in deze Ambt &
Heerlijkheid.

Boek Nijver Dieren
Het boek zal officiële gepresenteerd worden op vrijdag
15 augustus in de voormalige Hervormde Kerk te Die-
ren, waaraan een expositie gekoppeld is.
De expositie is geopend op zaterdag 16 en zondag 17
augustus van 10.00 tot 17.00 uur.
De auteurs Frans Nas en Harrie Wegman zullen op de
expositie aanwezig zijn.
Op pagina 14 vindt u nadere informatie ook over de spe-
ciale ledenprijs.

http://www.binnenlandsbestuur.nl


BESTUURSmededelingen
VERVOLG

Het archiif van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rnzendaal in het GeldersArchiif
Nu het archief van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal opgenomen is in het Gelders Archief blijkt er
behoefte te bestaan om over de toegankelijkheid van het
archief een korte uiteenzetting te geven.
In een verhelderend gesprek met Wim Meijerink, oud-
gemeente archivaris van Rheden en Rozendaal en oud-
voorzitter van de Kring, met de voorzitter en de vice-
voorzitter van onze Kring zijn een aantal duidelijke punten
over de toegankelijkheid van het archief naar voren geko-
men.

* Het archief van de Kring is ondergebracht bij het Gel-
ders Archief omdat het voormalig archief in het gemeen-
tehuis in De Steeg opgeheven werd en we als Kring geen
eigen geschikte bewaarplaats hebben.
* Ook als we wel een beschikbare ruimte voorhanden
zouden hebben zijn de bewaarcondities nooit zo goed als
in het Gelders Archief waar temperatuur, luchtvochtig-
heid en overige condities optimaal gegarandeerd zijn.
* Het archief van de Kring blijft eigendom van de Kring
en zou in de toekomst bij het verkrijgen van bijvoorbeeld
een eigen geschikte bewaarplaats in de gemeente Rheden
of Rozendaal weer terug kunnen komen.
* Het archief in het gemeentehuis was in het verleden
slechts toegankelijk als de gemeen te archivaris aanwezig
was. Als gevolg van de overbrenging naar Arnhem is de
toegankelijkheid verruimd. Van dinsdag tot en met zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur is raadpleging mogelijk. In
verband met de situatie van meerdere depotlocaties ver-
dient het aanbeveling van tevoren contact op te nemen
met de studiezaal. Zonodig worden stukken voor u gere-
serveerd. Ze liggen dan voor u klaar als u komt.
* Aan de inventarisatie van het bestuursarchief zal binnen-
kort de nodige aandacht worden besteed. Met de digita-

lisering en beschrijving van de fotocollectie zal op korte
termijn een aanvang worden gemaakt.
* Het meenemen van fotomateriaal, boeken etc., ook alis
het eigendom van de Kring, is buiten de daarvoor be-
stemde leeszaal niet mogelijk. Deze conditie is gelijk aan
die van het voormalig archief in het gemeentehuis waar
het meenemen van zaken, om ze elders te bestuderen,
ook niet mogelijk was.
* Alle collecties, verzamelingen of andere zaken die ge~
schonken worden aan de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal worden onder naam van de Kring bewaard in
het Gelders Archief. Als het hele collecties betreft ook .
onder naam van de schenker van wie de collectie oor-
spronkelijk geweest is.
* In de toekomst wordt het totale bezit van de Kring
gedigitaliseerd en als zodanig nog eenvoudiger openbaar
toegankelijk. Alle zaken worden zo gekenmerkt dat altijd
te herleiden is wie eigenaar en/ of schenker is.
* Het kopiëren van stukken kan op het Gelders Archief
zelf gedaan worden, eventueel ook digitaal. Hieraan zijn
natuurlijk, evenals voorheen, kosten verbonden.
* Het gebruik van materiaal van de Kring door derden,
zal altijd onder bronvermelding geschieden. Voor het ge-
bruik van materiaal voor commerciële doeleinden bestaan
aparte tarieven.

Concluderend mag men stellen dat de bewaarcondities en
de toegankelijkheid van het archief van de Kring sinds de
opname in het Gelders Archief verbeterd is. En voor de
mensen die vrezen dat Arnhem verder weg is dan De
Steeg is er een zekere geruststelling. Wij waren als
bestuursdelegatie op het archief op vrijdag (marktdag) en
er was zelfs nog plaats om te parkeren (betaald) op een
paar meter van de ingang van het gebouw.



Zoals bekend hoopt onze
Oudheidkundige Kring in ja-
nuari 2004 haar halve eeuwfeest
te vieren. Het bestuur wilde dit
heuglijke feit niet stilletjes
voorbij laten gaan en heeft
daarom in het prille begin van
dit jaar de Werkgroep '54 in het
leven geroepen. Met de op-
dracht suggesties te doen voor
de viering van dit jubileum.
Inmiddels zijn twee voorstellen
daarvoor aangenomen: een
feestmiddag in januari 2004
voor alle leden en het Jubileum-
project 1954 met als thema:

Het dagelijks leven in beide gemeenten rond 1954

Voor dit laatste is enkele maanden geleden via folders en pers
de hele bevolking, inclusief de basisscholen in beide ge-
meenten, benaderd om met historisch materiaal uit die tijd te
komen. Dat kunnen foto's, films, verhalen, anecdotes,
krantenknipsels, (kleine) voorwerpen, en dergelijke zijn.
Voor de scholen is een speciale lesbrief '1954' geschreven die
leerlingen, onder meer via gesprekken met hun opa's en
oma's, kennis laat maken met deze jaren vijftig. Op deze ma-
nier wil de Oudheidkundige Kring ook onderstrepen dat om-
gaan met geschiedenis van alle leeftijden en voor iedereen is
oud en jong.

De bedoeling van dit project is om uit het binnengekomen
materiaal een tentoonstelling samen te stellen (in het ge-
meentehuis van Rheden, januari/februari 2004) en in het
verlengde daarvan een jubileumboek. Het boek hopen we in
het voorjaar van 2004 bij de plaatselijke boekhandel te heb-
ben liggen.

In 1954 bracht melkboer
Oosterink in De Steeg de
melk nog gewoon thuis

Deze jubileumuitgave is' te zien
als een cadeautje voor iedereen
die (vaak onbewust) meegehol-
pen heeft de plaatselijke ge-
schiedenis te schrijven. Gelet
op de grote diversiteit van on-
derwerpen, zal het boek vooral
een algemeen sfeertekenend
karakter krijgen en niet langs

de lat van 'volledig en wetenschappelijk verantwoord' ge-
legd mogen worden. Het is goed mogelijk dat er tussen het
binnengekomen materiaal onderwerpen zitten die een nader
onderzoek of studie waard zijn; daar zou de Kring in een
ander verband wat mee kunnen doen. Wat binnenkomt zal, na
toestemming van de eigenaren, opgeslagen worden in het
archief van de Oudheidkundige Kring zodat dit voor de toe-
komst bewaard blijft.

Tot 1 september 2003 is er de mogelijkheid om historisch
materiaal rond 1954 aan te leveren.
Ter informatie is los bij dit nummer een tussentijdsverslag
van de vorderingen en resultaten gevoegd. Hierin staan bo-
vendien nog enkele concrete oproepen voor materiaal dat de
Werkgroep nog zoekt. Wij horen graag van u!

Namens de Werkgroep '54,
Arend Bulder
Kerkstraat 33 • 6883 HR Velp· telefoon 026-3617350
E-mail: bulder.arend@12move.nl

mailto:bulder.arend@12move.nl



