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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-
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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Middachten, Biljoen
en Rosendael zijn klinkende
namen van kastelen. Deze
hoogtepunten in het arca-
disch verpozen liggen op
een steenworp afstand van
elkaar in het gebied rond de
Gelderse IJssel, oostelijk
van Amhem.
Op fietsafstand van deze
landelijk befaamde land-
goederen ligt - in dit gebied
dat bijzonder rijk is aan his-
torische buitenplaatsen en
kastelen - een iets minder
veel besproken huis: de
Gelderse Toren (afb. 1). Dit
landgoed bij het dorpje
Spankeren is genoemd naar
zijn hoofdgebouw, een
grote, grijze toren. Dit op-
vallende bouwwerk is het
product van een negen-
tiende-eeuwse verbouwing

in een evocatieve, riddermatige stijl. In 1868 kreeg de aannemer-architect Jan Brink Evers, de
vader van Henri Evers de beroemde professor aan de TH Delft, opdracht de toren te verbouwen.
Hij brak de, in slechte bouwtechnische staat verkerende, toren tot op de eerste verdieping af,
verhoogde hem met een verdieping, en verving het wolfdak door een kegeldak. Een cement-
stuclaag met schijnvoegen en elementen als kantelen en potloodtorentjes moesten associaties
met het verleden oproepen. Op een laat negentiende-eeuws onderzoek naar de bewoners-
geschiedenis na, is er weinig aandacht aan de toren noch het landgoed besteed. Met zijn bijzon-
dere voorkomen, geschiedenis en fraaie ligging in de uiterwaarden van de IJssel verdient de
Gelderse Toren echter wel meer aandacht van castellologen, architectuur- en bouwhistorici.

De Gelderse toren
Over vorm, plaats en functie

Martijn Andela

1. Luchtfoto van het landgoed, met in het de toren;
koetshuis en rechts de orangerie en een dienstwoning. pan. collo

Noten
1. De eerst bekendebron uit de ge-
schiedenis van de toren is de aan-
besteding in1535, in opdracht van
hertog Karel van Gelre. Er werd
opdracht gegeven 'den toirn to
Spanekeren aingenamen aff to
breecken ind wederomme opt nij te
maicken ', Er stond dus kennelijk
al een toren in of bij Spankeren!



Van deze toren is helaas tot op he-
den niets bekend en of de huidige
toren op de plaats van de oude
staat is ook onduidelijk. Deze bron
wordt vermeld in: Is. Ah. Nijhoff,
Gedenkwaardigheden uit de ge-
schiedenis van Gelderland door
onuitgegevene oorkonden. VI-3,
Arnhem, 1875, No. 1816.
2. A: Th. G. 'Elzebroek, Span-
keren. .. nooit van gehoord! Span-
keren, 1997, .p. 22.·
3. H.M. Werner, Geldersche
Kasteelen (1) beschreven en. afge-
beeld. Historie =oudheidkunde -
genealogie, Arnhem 1906, 201.
4 S. Frankewitz. "De Gelderse
landsheerlijke burchten van de der"
tiende tot het eind van de vijftiende
eeuw", Gelre - Geldern -. Gelder-
land. äeschiedenis en cultuur van
het hertogdom Gelre, 1Stinner en
D.M. Oudesluijs eds., Geldern
2001, pp. 185-204,
5. Nijhoff, op.cit. (noot 1), No.
1816..
6. H.L. lanssen m.m. v. T. Her~
mans, "Tussen woning en ver-
sterking. Het kasteel in de mid-
deleeuwen ", 1000 jaar kastelen
in Nederland. Functie en vorm
door de eeuwen heen, H.L lans-
sen, l.M.M. Kylstra- Wielinga en
B. Olde Meierink eds., Utrecht
1996, p. 84.
7. Ibid., p. 88.

In dit artikel, naar aanleiding van het scriptieonderzoek van de auteur, wordt hiertoe een
eerste aanzet gegeven. In de scriptie stond de oorspronkelijke functie centraal, maar tijdens het
onderzoek kwamen feiten aan het licht, die in het kader van de scriptie niet verwerkt konden
worden. Met name de negentiende-eeuwse geschiedenis van de toren - de verbouwing van
Brink Evers en de tuinaanleg van het 'koppel Hendrik en Samuel van Lunteren - zijn de moeite
waard. Een monografie is in aantocht.

De Gelderse toren is in 1535 in opdracht van hertog Karel van Gelre gebouwd." In
Spankeren was in ieder geval sinds de dertiende eeuw een belangrijk hof gelegen, 't hof te Loo,
waar de tijnsen of tienden, een soort belastingen, werden afgedragen. De graven van Gelre, die
pas later hertogen zouden worden, hadden in de dertiende eeuw negen van dergelijke hoven op
de Veluwe." Het hof was hoogstwaarschijnlijk geen zomerresidentie, zoals Rosendael of
.Grunsfoort, en de hertogen zullen er niet zelf hebben verbleven." De toren werd niet op de
plaats van het verder landinwaarts gelegen hof gebouwd, maar kan wèl op de plaats van een
eerdere toren opgetrokken zijn, zo blijkt uit een oorkonde uit 1535. In deze oorkonde geeft de
drost Gerit van ScherpenzeelI, namens de hertog opdracht een oude toren te Spankeren af te
breken, en een nieuwe toren op te bouwen. Wat de hoedanigheid en functie van de oude toren
was, blijft een mysterie; uit een kort onderzoek is tot nu toe niet gebleken dat deze toren een
hertogelijke burcht was.? Ook omtrent de functie en eerste verschijningsvorm van de in 1535
nieuw aangelegde toren bestaan veel vraagtekens.

In de literatuur wordt de Gelderse toren vaak vermeld als woontoren. Dit lijkt voor de
hand liggend; ook vandaag de dag wordt er nog in gewoond. Een bron uit 1536, waarin hertog
. Karel van Gelre de toren verpandt aan Casijn van der Helle, bevestigt dit beeld.. 'bekennen wij
hertouch vurschr., ( ... ) voir die vurschr. somme van Vc golden gulden van gewicht in handen
gestalt ind verpant hebben ind mitz desen verpanden onsen weert tot Spanckeren, dair wij nv
eyn toern op doen leggen hebben; alsoe dat hij den toern als eyn bewaire van onzer wegen
bewoenen/? Van der Helle mag de toren die in opdracht van de hertog is gebouwd bewonen.
Het zou een relatief laat exemplaar van een woontoren kunnen zijn. Torens met een gecombi-
neerde functie van wonen en verdedigen werden namelijk vooral in de periode van 1250 tot
1450 gebouwd." In het begin van de zestiende eeuw kwam deze combinatie onder druk te
staan, enerzijds door het belang dat werd gehecht aan representativiteit, en anderzijds door de
steeds verdergaande en noodzakelijke aanpassingen die nodig waren in het kader van het zich
ontwikkelende geschut. De ronde vorm van de toren lijkt echter in tegenspraak met een woon-
functie. Woontorens waren nagenoeg altijd vierkant of rechthoekig. In Nederland is naast de
Gelderse toren slechts één ronde woontoren bekend, Windenburg te Dreischor in Zeeland (l388-
1401).7) Het is niet denkbeeldig dat de toren bij de bouw in 1535 een andere rol was toebe-
dacht, en dat hij in 1536 toch is verpacht om te bewonen. Bij het beantwoorden van de vraag
met welk doel de toren gebouwd is, spelen de vorm en plaats van de toren een belangrijke rol.



8. VoorBreda: 1. Kalf, De Neder-
landschemonumenten van geschie-
denis en kunst. Geïllustreerde be-
schrijving. Deel I: de provincie
Noordbrabant. Eerste stuk: de
voormalige Baronie van Breda,
Utrecht1912, p. 43, plaat 111; voor
Ewsum: C.H. Peters, "Oud-
groningerland", Bouwkunst 4
(1912), pp. 107-108, afb. 138.
9. Nijhoff, op.cit. (noot 1), No.
1816.

De toren als geschutstoren

Hoewel tijdens de verbouwing van 1868 de toren tot aan de eerste verdieping is afgebro-
ken, is uit het muurwerk op kelderniveau nog op te maken dat-de toren een uitwendige diameter
heeft van ruim vijftien meter, en dat de muurdikte een kleine 1,9 meter bedraagt. Deze maten
lijken op die van geschutstorens die in de trial-and-errorfase tussen het kasteel en het artillerie-
fort met pentagonale bastions bij een kasteel of in een stadsmuur verrezen. Voorbeelden hiervan
zijn de aan elkaar identieke Granaat- en de Duivetoren van het kasteel van Breda. Deze torens
die rond 1520 werden opgetrokken door bouwmeester Rombout 11Keldermans, hebben op
keldemiveau een zevenhoekige vorm, ingeschreven in een cirkel met een diameter van onge-
veer 14,4 meter. De muurdikte is hier 2,2 meter. Een vergelijkbare muurdikte is te vinden bij
een andere, wat vroegere geschutstoren bij het kasteel Ewsum in Groningen. Deze toren had
een buitenwerkse diameter van ongeveer 11,75 meter,"

In de ontwikkeling naar een op artillerie ingestelde architectuur werden muren en torens
verlaagd, muren dikker gemaakt, en werd er naar een oplossing gezocht voor de afvoer van
verstikkende kruitdampen, die bij het afvuren van geschut in een kleine ruimte voor onhoud-
bare situaties zorgden. Om het probleem van de dampen op te lossen werden onder andere
kokers in het metselwerk ingebouwd of werden open verdiepingen overkluisd door een gewelf
toegepast. De eerder genoemde geschutstorens waren voorzien van open verdiepingen. Een
bouwhistorisch onderzoek in de kelder van de Gelderse toren toonde echter aan dat deze kelder
altijd een sectorische indeling heeft gekenmerkt (afb. 2). De zware binnenwanden zijn in het-
zelfde metselwerk opgetrokken als de buitenmuur. Al het zichtbare middeleeuwse muurwerk in
de kelder lijkt in één fase te zijn opgetrokken. Achter in de kelder is zelfs nog een segment uit
de bouwtijd bewaard gebleven, dat bestaat uit twee zware binnenwanden van zo'n zestig centi-
meter dik en een tongewelf van dezelfde baksteen. De kelder heeft in ieder geval een driedeling
gekend, want uit bouwsporen is af te leiden dat het zware stuk binnenwand dat tegen de punt
van het segment staat, vroeger heeft doorgelopen. Het is echter zelfs mogelijk dat de kelder een
vijfdeling heeft gekend. Het segment past precies vijf keer in de cirkelvormige toren, en het
overgebleven stuk wand met de bouwsporen past exact in deze verdeling. Een dergelijke inge-
deelde verdieping is voor geschut, zeker met de minimale hoogtes in de kelder, onbruikbaar.
Hier ligt een opslagfunctie voor de hand, of een bufferfunctie net als tegenwoordig, omdat
overstromingen van de Ussel gebruik onmogelijk maken. Uit de dikte van de binnenwanden op

. de begane grond kan men opmaken dat deze verdieping een vergelijkbare indeling heeft gehad.

Dat de toren zeker een weerbaar karakter had, is op te maken uit de muurdikte, die niet
meer vanuit constructieve overwegingen te verklaren is. Er zijn echter meer aanwijzingen. Zo
wordt Van der HeIl gesommeerd 'allen aenvall tot desen weert [te] bepaiten' .9) Er werd dus
rekening gehouden met een aanval op de Spankerse waard waarop de toren gebouwd is. De
locatie van de toren is ook een indicatie voor een verdedigende functie. Uit de eerste schets-
kaarten van de waard, die slechts 11 jaar na de aanbesteding van de toren zijn gemaakt, blijkt



De kelder in zijn
vermoedelijke
hoofdbouwfasen.
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2. De bouwhistorische bevindingen, verwerkt in de plattegrond van de kelder.
De stippellijnen geven de hypothetische vijfdeling aan. Tekening auteur.

10. Koninklijke Bibliotheek, pam-
flet 3533, De Velouschen Alarm
ofte onpartijdig vehael van de
overcomstf in=endeuyt-tocht/ van
Graef Henderick vanden Berg in
Veelouwen. Midtsgaders vande
moort! bram! roof! schande en
schade! aldaer ende op meer an-
dereplaetsen aengherecht.Met een
beschrijvinghe van 'tgheene vast
by alleman in Gelderlandt daer
van gheordeelt wort, 1624; G.
Baudartio, Velaus vastel-avond-
spel ofte cort verhael van den
alarm die op Vastel-avond in de
Veelaugheweest is, Zutphen, 1624
(Archief Huis Bergh).

Het dak van de toren in het begin
van de achttiende eeuw was ogenschijn-
lijk het product van een latere verbou-

wing. De eerste afbeeldingen van de toren, hoe weinig gedetailleerd en onbetrouwbaar ook,
tonen een gedrongen toren zonder zadeldak of topgevels. Op vrij betrouwbare kaartbeelden uit
het midden van de zeventiende eeuw, gemaakt door de landmeters vader en zoon Van Geelkercken,
is de Gelderse Toren opeens in het bezit van een trapgevel. Dat de toren een trapgevel had, lijkt
te worden bevestigd door een fragment op de afbeelding van Pronk van de toren. Een verklaring
voor de verbouwing zouden de invallen van graaf Bergh in de Veluwe kunnen zijn, tijdens de
tachtig jarige oorlog. Uit contemporaine verslagen is bekend dat de toren bij een inval in 1624
werd geplunderd, en dat het dorpje Spankeren in vlammen opging.'?' Hoewel het niet met
zoveel woorden werd gezegd, is het zeer wel mogelijk dat de toren ook schade opliep. Verschei-
dene andere- bouwdelen uit oude afbeeldingen, zoals het venstertype, de erker en de dakkapel
lijken ook op een datering in de eerste helft van de zeventiende eeuw te wijzen. Als de gehele
kapverdieping op de topografische tekeningen inderdaad zeventiende-eeuws is, dan zou de vroe-
gere kap dus inderdaad veel lager of non-existent kunnen zijn. Er zou bijvoorbeeld een lage kap
met een loopgoot op de toren kunnen hebben gezeten, wat heel gebruikelijk is voor een woont-
oren, of er zou sprake kunnen zijn geweest van een vlak platform. In het laatste geval komt de
functie van geschutstoren weer in beeld, ook in andere kastelen zoals het kasteel te Wouw in
Brabant werden open geschutstorens op de bovenzijde van torens toegepast. Het type schietgat
dat de topografische tekenaars tekenden, werd echter over het algemeen toegepast voor lichtere
handvuurwapens. Dit gegeven, in combinatie met de vermoedelijke indeling van de toren, wijst
niet op een toren die primair als doel heeft gehad geschut te huisvesten.

dat de toren op een eilandje in de rivier
stond, dat van het vaste land was geschei-
den door een zijarm van de rivier, een
strank. Door de strategische plaatsing
was de afstand tussen de toren en ge-
schut van eventuele aanvallers zo groot
mogelijk. Dat de toren verdedigbaar was,
zou ook afgeleid kunnen worden uit de
afbeeldingen uit de eerste helft van de
achttiende eeuw van topografische teke-
naars zoals Jan de Beier, Comelis Pronk
of de graveur Hendrik Spilman naar een
tekening van Abraham de Haen. Alle drie
de kunstenaars hebben de toren weerge-
geven met schietgaten. De afbeeldingen
van Pronk en Spilman naar De Haen lij-
ken het meest betrouwbaar, bij hen zit-
ten de schietgaten direct onder de dak-
rand (afb. 3).



11. B. Olde Meierink; "De buiten-
plaats", Een aardsen paradijs. De
buitenplaatsen Boschwijk; Land-
wijk en Veldwijk nabij Zwolle, E.
Gelderman en 1. Hagedoom eds.,
Zwolle 1994, pp. 13-23.
12. Nijhoff, op.cit. (noot 1), No.
1818.
13. Koninklijke Bibliotheek Albert
l, Brussel, Ms. 21. 596.
14. De kaart bevindt zich in het ar-
chiefvan de Gelderse toren, inv.nr.
34. "Caerte des Hoogadelijken
huys Den Geldersen Toorn,
mitsgaders de daer onder hoorende
landerijen ". door l. van den Heu-
vel, 1718. (part. coll.) Gekleurd op
perkament, afgebeeld in: H. w'M.
van der Wijck, Atlas Gelderse
Buitenplaatsen; de Veluwe, Alphen
a/d Rijn, 1988.
15. Algemeen Rijksarchief (A.R.A.),
OSKY7.

De toren als spieker

In de zestiende eeuw werden veel buitenhuizen gebouwd met een puur representatieve
en/of recreatieve functie, omdat de combinatie comfort en verdediging steeds meer onder druk
kwam te staan door de hogere eisen die aan beide aspecten werden gesteld. In de omgeving van
Arnhem, waar het hertogelijke hof was gevestigd, was de hertog actief in het verwerven en
aanleggen van nieuwe buitenplaatsen. Deze buitenverblijven werden vaak spiekers of spijkers
genoemd. Een spieker was oorspronkelijk een opslaggebouw, meestal voor de gemeenschappe-
lijke opslag van graan. De typische spieker was meestal rechthoekig, telde één of twee bouw-
lagen, soms met een souterrain, en was gedekt door een zadeldak met topgevels.'!' In de vijf-
tiende eeuw voltrok zich in de omgeving van Arnhem een verandering in de wijze waarop, en
waarvoor het woord spieker gebruikt werd. Spieker werd de aanduiding voor een omgracht
buitenhuis, waarbij het accent niet primair op verdediging lag. Ook de toren zou een spieker
kunnen zijn geweest Negen dagen na de aanbesteding kocht de hertog twee slagen hout in de
buurtschap Leuvenum (Leuvenheim), direct naast de buurtschap Spankeren. Met deze aankoop
vergrootte de hertog zijn wildbaan bij het vlakbij gelegen dorpje Leuvenheim, één van de plaat-
sen waar de hertog de jacht uitoefende.!" Dit zou kunnen wijzen op een functie als buitenhuis,
waarbij vaak vijvers en wildbanen lagen. Toch mag eigenlijk wel worden uitgesloten dat de
toren een spieker was, omdat de toren qua typologie in het geheel niet aansluit bij de spiekers.
Ook is de muurdikte excessief voor een niet primair verdedigbaar gebouw, en wordt de toren in
bronnen consequent aangeduid als "tom" of "toem". Spiekers lijken nooit als toren betiteld te
worden, maar als "huysken" of "spyker".

De toren als wacht- of toltoren

Aanwijzingen omtrent de oorspronkelijke functie van de toren zijn niet alleen te ontle-
nen aan de vorm van de vroege toren, maar ook aan de plaats. Op een kaart die rond 1570 is
gemaakt in opdracht van Philips TI door Christian 'sGrooten, een landmeter in dienst van de
Spaanse koning, is de oude weg van Dieren naar Zutphen al te zien.!" De Gelderse toren staat
terzijde van de weg aan de beek (afb. 4). Op een kaart uit 1718 van de hand van de landmeter
Isaak van den Heuvel, is te zien dat de Gelderse toren veel dichter bij deze weg lag, dan tegen-
woordig het geval iS.14) Wellicht heeft de toren zelfs vlakbij een kruispunt van wegen gelegen.
De Gelderse Toren ligt langs de IJssel tussen Spankeren en Leuvenheim, en in een artikel in
Gelre over oude wegen op de Veluwe wordt aangenomen dat bij Leuvenheim een zeer oude weg
de IJssel zou hebben overgestoken. Op de kaarten van 'sGrooten is deze weg niet aangegeven.
Wellicht was hij al in onbruik. Het is bijna uit te sluiten dat de oude Hessenweg in de zestiende
eeuw nog een route van belang was, maar op de plaats van de oude oversteekplaats kan zich DOg
wel een ondiepte in de IJssel hebben bevonden. Isaak van den Heuvel maakte in 1717 namelijk
een kaart waarop tussen de nabijgelegen dorpen Dieren en Brummen maar liefst 8 ondiepten
zijn aangegeven, die bij een lage waterstand in de rivier als oversteekplaatsen te gebruiken
waren.!"



De toren zou de wegen of de rivier be-
waakt kunnen hebben. In dit opzicht is het in-
teressant dat in de omgeving van de Ilssel vele
hoger gelegen plaatsen liggen, die de naam
"Kijkover" dragen. Alle Kijkovers zijn in ver-
band te brengen met een oude weg. Ook in de
onmiddellijke omgeving van de toren ligt een
Kijkoven; een verbastering van de naam Kijk-
over. Deze oude namen worden in verband ge-
bracht met het verschijnsel landweren. Land-
weren ontstonden in de late middeleeuwen. Het
waren linies. dikwijls met versperringen of ver-
sterkingen, met een militaire functie. In Gel-
derland waren landweren blijkbaar voorname-
lijk versperringen met bewaking bij grote we-
gen. Hoewel de gebieden aan weerszijden van
de Ilssel een politieke eenheid waren in 1535.
was de druk bevaren rivier een vreemd element.
Vanaf het water konden vreemdelingen binnen-
dringen. wellicht werden daarom de platte-
landsgemeenschappen door middel van land-

weren beschermd.!" Het centrale gezag in de middeleeuwen lijkt niet sterk genoeg te zijn
geweest om doelgericht linies van kastelen op te richten. Kastelen hebben nooit deel uitge-
maakt van landweren. hoewel omgekeerd kastelen wel eens door landweren beschermd wer-
den. Het lijkt dan niet voor de hand liggend dat de Gelderse toren deel uitmaakte van een
Iandweer.!" .

3. De Geldersche Toren, of 'tHuis te Spankeren 1726.
Gravure van Hendrik Spi/man naar een tekening van Abraham de Haen uit 1726,
Rifksprentenkabinet: 52 (RP-P-1887-A-12125).

16. F. Leijden, "Landweren en
wachtplaatsen in Gelderland", in:
Gelre. Bijdragen en mededelingen
XLV(1942),pp. 89-107; RLeijden,
"Oude wegen op de Veluwe", in:
Gelre. Bijdragen en mededelingen
XLlII (1940), pp. 93-147.
17. Rond 1600 was het centrale ge-
zag van de Staten Generaal wel
sterk genoeg om een linie van ste-
nentorens omgeven door aarden
wallen, zogenaamde redouten. op
te trekken langs de Llssel naar een
plan van de landmeter Bernard
Kempinck. Direct naast de toren
werd toen zo 'n redoute gesitueerd.
Zie hiervoor: S. Dekker. Leuven-
heim 1629. "De Schans", s.l. 1989.
18. P.A. Scheidt, "Der Anholter
Rhein- und lsselzoll bei Arnhem.
Ein beitrag zur zollgeschichte",
Gelre. Bijdragen en mededelingen
XXLVlII (1925), p. 50.

Opvallend is, dat veel later bekende tolplaatsen in het hertogdom Berg gesitueerd zijn op
vroegere doorlaatplaatsen in de landweren. Vlakbij de Gelderse Toren lag in de negentiende
eeuw ook een tolhuis tegenover de herberg de Luchte, die gedurende een aanzienlijke periode
gedeeltelijk in het bezit was van de bewoners van de Gelderse toren. In de directe omgeving van
de toren ligt in de zeventiende eeuw een goed dat wordt aangeduid als het ''Tellehuys'' en werd
bewoond door de landdrost. De benaming van het goed kan duiden op een betaalkantoor, maar
ook op een tolhuis. De toren kan ooit bedoeld zijn als bescherming van een tol op de weg van
Dieren naar Zutphen. of als tolhuis gediend hebben. Hoewel de Ilssel een belangrijke handels-
rivier was, ligt een functie van het object als toltoren voor de rivier niet voor de hand. In 1473
verkreeg Kleef het bezit van de tol bij Lobith, die voorheen in Gelderse handen was geweest.
De Gelderse hertog stelde daarop drie tolplaatsen in: er werd tol geheven op de Rijn bij Arnhem,
op de Waal bij Nijmegen, en op de Ilssel bij Ilsseloord, dat oostelijk van Arnhem lag, bij de
splitsing van Rijn en Ilssel. Spankeren als riviertolplaats ligt daarmeeniet in de rede.!"



19. Vergelijkdit eensmet een boog.
Een door een verticale kracht be-
laste boog draagt deze kracht via
een evenwijdig aan de boog lo-
pende drukkracht afnaar de aarde:
Een ronde muur die zijdelings
wordt belast is ,eigenlijk een boog
cq. gewelf datop zijn kant is ge-
zet. Een reéhte muur buigt bij in-
slag ietsdoor,waardoorde binnen-
zijde van de muur iets langer
wordt, en de buitenzijde iets kor-
ter. Aan de binnenzijde wordt er
dus als het ware aan de steen ge-
trokken om hem langer te maken.
Steen kan deze trekkrachten slecht
opnemen. Een boogconstructie
heeft over het algemeen slechts
drukkrachten te verduren; een
kracht'die steen juist erg goed kan
weerstaan. Hierdoor is een ronde
toren beter bestand tegende inslag
van een kogel. .

De cirkelvorm
iconologisch en

praktisch verklaard

Een andere,
moeilijker te toet-
sen verklaring voor
de ronde vorm van
de toren is een
iconologische ver-
klaring. Volgens.
Barbara de Rijk kan
de vorm een verwij-
zing zijn geweest
naar de. ronde
donjon van de na-
bijgelegen hertoge-
lijke residentie Ro-
sendael, die overi-
gens in 1536 in an-
dere handen over-
ging. Ook kan de to-
ren in verband ge-
bracht worden met
.een groeiende voor-
keur onder de hoge
adel, tijdens het
herfsttij van de feo-
dale kastelenbouw.
voor ideale geome-
trische vormen zo-
als de cirkel. Naast
een theoretische ba-

sis zal de keuze voor ronde vormen in de vestingbouw ook een praktische inslag hebben gehad.
Een ronde toren is beter bestand tegen een zijdelingse belasting, zoals die van een inslaande
kanonskogel.s" Deze kennis zal men zeker ook gehad hebben in het begin van de zestiende
eeuw. Een treffend voorbeeld hiervan is de plattegrond van het kasteel Wedde, dat van 1530 tot
1532 in Zuidoost Groningen werd gebouwd in opdracht van Karel van Gelre. De muren hebben
een toog naar buiten toe, waardoor ze een soort lichte boog vormen. Zo waren de muren beter
bestand tegen de inslag van een kogel. Een andere verklaring voor de ronde vorm kan de water-
druk van de IJssel in de winterperiode zijn, als de uiterwaarden overstroomden. Een ronde vorm
is ook beter bestand tegen deze zijdelingse druk.

4. Fragment uit een kaart van het graafschap Bergh, door Christiaan
'sGrooten.Met de Ussel, rechtsboven in de hoek Zutphen, en ongeveer in het
midden de 'Spankerse Tom', Spankeren en Loeuenem (Leuvenheim).
Koninklijke Bibliotheek Albert 1,Brussel, 46 + 47 (Ms 21.596).



20. Zie voor de kastelenbouw tij-
dens de Gelders-Habsburgse oor-
logen: H.L. Janssen; T.l. Hoekstra
en B. Olde Meierink, "Fottification
of castles in the Northern
Netherlands during the Gelre-
Habsburg Conflict (1492-1543)",
in: Chàteau Gaillard XIX. Etudes
de castellogie médiévale. Actes du
collogue international de Graz
(Autriche) 22-29 Août 1998, Caen
2000, 123-147.

Conclusie

TIjdens de Gelders-Habsburgse twisten ontplooide de Gelderse hertog een ware kastelen-
bouwpolitiek. Binnen het geheel van deze fortificaties lijkt de Gelderse Toren een geïsoleerd
fenomeen.ë" De toren vertoont nog de meeste overeenkomsten met de indertijd veel gebouwde
ronde bastions of geschutstorens, zij het dat de Gelderse Toren niet toegevoegd is aan een
kasteel, of dat er aanwijzingen zijn dat de toren deel heeft uitgemaakt van een aarden wal. Uit
de verpanding van de toren in 1536 blijkt dat de toren in ieder geval bewoond kon worden. Als
de toren een woontoren was, hoeft dat er nog niet op te wijzen dat hij geen speciale functie had,
zoals die van een wachtpost. De meest voor de hand liggende redenen voor de bouw van de
toren op deze plaats waren echter de aanwezigheid van het hof te Spankeren, de weg van Dieren
naar Zutphen, de nabijheid van de Ussel, de strategische ligging op een eilandje in de Ussel, en
wellicht de beek. De beek zou een garantie kunnen zijn geweest voor een gevulde slotgracht.
De kleine Gelderse Toren was waarschijnlijk slechts een versterking van lokaal belang, bijvoor-
beeld om de inkomsten uit tijnsen veilig te stellen, of als bescherming voor een tolhuis. Onder-
zoek naar de relatie tussen de toren en de directe omgeving zou meer licht kunnen werpen op de
reden van de bouw van de toren.

De auteur Marlijn Andela is recentelijk op een onderzoek naar
de Gelderse Toren afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Na een opleiding tot bouwkundig ingenieur aan de HTS Haarlem stu-
deerde hij architectuurgeschiedenis aan de VU, waarbij hij bijvakken
Kastelenkunde volgde aan de Universiteit Utrecht, Inleiding in de Bouw-
historie in Leiden en de Restauratiemodule aan de TU Delft. Sinds een
jaar is hij werkzaam als monumentenadviseur bij het Bureau Monumen-
ten & Archeologie van de gemeente Amsterdam (het vroegere bureau
Monumentenzorg).

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Kunstlicht, een weten-
schappelijk tijdschrift op het gebied van beeldende kunst en architectuur
gelieerd aan de Vrije Universiteit. Drie keer per jaar verschijnt een inte-
ressant themanummer, waaronder een dubbelnummer in het voorjaar.
Een abonnement op kunstlicht kost 18,50 euro per jaar. Voor meer tnfor-
motie kunt u terecht op wwwkunstlicht.demon.ni



konden worden behandeld. Voor deze vergadering stond daar
alleen op dat goedkeuring aan verdeling of verkoop zou wor-
den behandeld.
De vergadering ging van de veronderstelling uit dat verkave-
ling de beste oplossing zou zijn, maar de ook daar aanwezige
burgemeester stelde, dat men voor de verkoop zou moeten stem-
men. Als de Worth Rheder mark dat ook zou doen en de ver-
koop gebeurt in één keer dan heeft men ook het anders onover-
komelijke bezwaar van de niet bekende grenslijn opgelost. Hij
stelt voor, hierover voor af met dat bestuur in overleg te treden.
N adat veel onzin en weinig zin de vergaderzaal waren
ingeslingerd en het eind van de vergadering naderde zonder dat
er een kans op een reëel besluit zou bestaan, deed de burge-
meester een aantal voorstellen.

Deel 2
Jolle Baltjes

In het eerste deel van dit artikel, dat gepubliceerd is in nummer 142 van Ambt & Heerlijkheid, is de historische
ontwikkeling en het daarmee samenhangend bestuur en organisatie van een mark geschetst. In onze omgeving
kennen twee marken, die van Rheden en van Worth-Rheden. De informatie over de grootte, de plaats en het
karakter van de marken is verkregen uit de gemaakte opmeting en omschrijving bij het opzetten van het
kadaster in 1822. Deel 2 gaat met name in over de opheffing van de marken, die het gevolg is van de in 1866
gewijzigde wet op de ruilverkaveling, en de verdeling van de opbrengst aan de gerechtigden.

Rhedermark regelt verkoop voorwaarden
Intussen dreef de tijd steeds verder. Het was al 30
oktober 1929 toen Wurfbain zijn markgenoten bij
elkaar had geroepen om te overleggen over de de-

tails van de verkoop of verdeling, die op 15 april 1930 moest
worden gerealiseerd. Een even merkwaardige vergadering als
vele andere. Een deel van de geërfden scheen nog steeds niet te
begrijpen wat op vrij korte termijn zou staan te gebeuren. Zij
die dat wel deden trachtten zich de nieuwe situatie te realiseren
maar slaagden er niet in zich een volledig beeld van de nieuwe
toestand te scheppen. Enkelen vroegen hoe de verdeling of de
verkoop zouden plaats vinden. De voorzitter meende daarop te
moeten antwoorden dat dit vanwege het bepaalde in artikel 12
van het reglement van de mark niet mogelijk was omdat op
Buitengewone Vergaderingen alleen geagendeerde zaken



De voorstellen waren:
"De vergadering van de geërfden van de Rhedermark, wettig
bijeen gekomen op 30 oktober 1929 oordeelt dat zij algemene
verkoop de gronden onder omstandigheden meer gewenst acht
dan verdeling in nature.
Oordeelt dat zij, gezien dat de grens der beide marken niet ge-
heel bekend is, zou kunnen accoord gaan met een verkoop der
gezamenlijke gronden van de Rheder- en de Worth-
Rhedermarken gezamenlijk onder bepaling, dat 2/3 der zuivere
opbrengst zal worden toe te komen aan de Rhedermark en 1/3
aan de Worth-Rhedermark, echter onder verrekening van het-
geen sinds de vaststelling der lijst van deelgerechtigden in de
Rhedermark op 29 augustus 1910, verkoop van gronden aan
ieder der beide marken heeft opgebracht.
Besluit het bestuur uit te noodigen, zoo mogelijk met het be-
stuur van de geërfden van de Worth-Rhedermark een overeen-
komst als bovenbedoeld aan te gaan en voorts het bestuur te
machtigen een verkooping der gronden van beide marken te
houden in één perceel, doch onder voorwaarden dat het recht
tot gunning wordt voorbehouden aan
de daartoe rechthebbende vergadering
van markgenoten van beide marken en
dat dit gunningsrecht onder de ver-
koopsvoorwaarden zal worden opge-
geven en alsook zoo mogelijk onder
de voorwaarde dat aan een andere bie-
der dan de hoogste bieder kan worden
gegund."
Na zoveel wijze woorden was de rust
in de vergadering teruggekeerd, Wie
een motie had ingediend trok deze nu
terug. De woorden van de burgemees-
ter zullen op schrift worden gesteld (on-
getwijfeld had hij dat zelf al gedaan)
en zullen op de zeer binnenkort op 4
december 1929 te houden vergadering
als voorstel worden aangeboden.
De weg naar de opheffing van de mark
lijkt dan in profiel te zijn gelegd.

Het einde
"Heden Woensdag den Negentienden Maart Negen-
tienhonderd Dertig des voormiddags tien uur in
"Ons Huis" te Rheden, verschenen voor mij Frans

Hendrik Kooijman, Notaris te Velp, gemeente Rheden tot na te
melden openbare verkoop ingevolge artikel 29 lid 2 der Wet
van tien Mei achttien honderd zes en tachtig, Staatsblad num-
mer 104, als notaris aangewezen door den door de Arron-
dissements Rechtbank te Arnhem benoemden Rechter Commis-
saris in de verdeeling der "Rheder en Worth-Rheder marken",
op zes December negentien honderd negen en twintig, in te-
genwoordigheid van de beide na te noemen getuigen de Heeren:
Joan Sigismund Wurfbain, bankier, wonende te Spankeren, ~e-
meente Rheden, en Jannes Liet Senior, metselaar, wonende te
Worth-Rheden, ten deze volgens hunne verklaring gevolmach-
tigden van de heeren:" .... En dan volgen van de beide mar-
ken de namen, inclusief hun beroep, van vier bestuursleden van
iedere mark.

Hoeve Herikhuizen met schaapskooi in de Worth-Rheder mark



Beide genoemde heren vertegenwoordigden dusde beide marken en waren daarmee
bevoegd tot de hier verlangde handelingen. Die bevoegdheid ontleenden ze in het
bijzonder aan het besluit genomen op de Algemene Vergadering van Markgenoten
door de Worth-Rheder Mark gehouden op Zaterdag 9 november 1929 in "Café J.
Limpers" te Worth-Rheden, en door de Rhedermark op woensdag 30 oktober en
woensdag 4 december 1929 in "Ons Huis" te Rheden, "zullende van de Notulen dier
Vergadering een extract aan deze acte worden toegevoegd".
De verlangde handelingen omvatten de uitvoering van besluiten over te gaan tot den
openbaren verkoop in één perceel van de aan beide genoemde Marken zo tezamen
als ieder afzonderlijk behorende onroerende goederen (Markengronden), staande
op het kadaster ten name van: de Rhedermark te Rheden, de Mark van Rheden en
Worth-Rheden, de Worth-Rheder mark.
We merken daarbij op dat voor de Worth-Rheder mark niet de voorzitter, maar de
secretaris als gevolmachtigde optrad.

Vervolgen we nog even de ontwikkeling van de marken in het algemeen dan komen
we tot de conclusie dat de meeste al omstreeks 1900 zijn opgeheven. Dat is ook geen
wonder, omdat een mark niet meer goed functioneerde binnen de gemoderniseerde
landbouw. Met betrekking tot de hier in behandeling zijnde marken moet worden
vastgesteld dat zij inderdaad de laatste bestaande marken waren. Uit de omschrij-
ving van de wijze waarop notaris Kooijman zijn last ontving mag worden opge-
maakt, dat hier wel enige rechterlijke dwang werd uitgeoefend.
Uit de snelle opeenvolging waarop alle processen en handelingen hebben plaats
gevonden blijkt - na een lang durende voorbereiding - echter een bewonderenswaar-
dige coördinatie van de benadering en het optreden van de betrokken autoriteiten.
Wij willen proberen daarvan een beeld te geven, waarvoor we aanvankelijk een tijds-
volgorde in gedachte hadden, maar waarvan we naderhand toch zijn afgeweken.
De transactie aan markengronden omvatte 1188 ha waarvan 853 ha in de sectie A, de
Heide, de totale sectie dus. Sectie B, Rheder Oord, telde 123 ha markengronden en
sectie E, Herikhuizen, 199 ha, Deze opgaven verschillen iets met die we eerder maak-
ten. We worden nu echter geconfronteerd met bezittingen van de mark die in eigen-
lijke zin niet daartoe horen. Nu blijkt dat ook aan de zuidkant van de Rijksstraatweg
markengronden aanwezig waren. In Sectie C, het Rheder Laag, waren dat 4,6 ha en
in sectie D 8,3 ha. Deze stukken waren te eniger tijd door de markgenoten aange-
kocht voor facilitaire functies, zoals b.v. waterlossing.
Nadrukkelijk werd verklaard dat de overdracht mede betrekking zou hebben op alle
door en langs gemelde percelen lopende kadastraal ongenummerde wegen, voor zo
ver althans die wegen eigendom of mede-eigendom waren van de Rheder- en\of de
Worth-Rheder Mark.

Aankondiging van de openbare verkoping
middels een advertentie in de regionale kranten



Verkoop
Toen notaris Kooijman op 19 maart 1930 mocht
constateren dat aan alle voorwaarden was voldaan
kon hij tot de verkoop overgaan.

In de veilingvoorwaarden was vermeld dat de verkoping plaats
zou vinden volgens plaatselijk gebruik in twee zittingen, bij
inzet en toeslag, met gelegenheid tot aanhoging of toeslag na
de inzet. Aan de zeer uitvoerige beschrijving van de voorwaar-
den bij de verkoping op zich willen we graag voorbij gaan. Ui-
teraard zou na de veiling kunnen worden overgegaan tot gun-
ning, echter zou de koper nog niet als eigenaar kunnen worden
erkend, zolang hij de aankoopprijs alsmede de daarop vallende
kosten nog niet zou hebben betaald. En alles in orde zijnde zou
de koper de betreffende onroerende goederen kunnen aanvaar-
den op de vijftiende mei 1930.
Nog voor de start van de verkoop meldden de vertegenwoordi-
gers van de beide marken, in afwijking van de gebruikelijke
condities, dat bij niet gunning of staking van de veiling het strijk-
geld - een premie op een aantrekkelijk bod - de helft zou bedra-
gen van het bedrag dat zij bij gunning verschuldigd zouden zijn,
met een maximum van f 5.000.
Het is moeilijk nu een oordeel te vellen over de uitgebrachte
biedingen. Het laagste bod was f 59.775, het op één na hoogste
f 201.000. Burgemeester Bloemers van de gemeente Rheden
kwam daar met een bod van f 206.000 maar nipt bovenuit. Hij
verklaarde dit bod bij de toeslag niet te zullen verhogen en zei
te handelen naar het Besluit van de Raad van de Gemeente
Rheden van 11 maart 1930.
Op 2 april 1930 werd vastgesteld dat tussen inzet en toeslag
niet werd verhoogd. Weliswaar wettelijk toegestaan is nog een
kunststukje vertoond. Het te verkopen object werd "opgehan-
gen" aan een hoger bedrag dan het grootste bod. Er werd op-
nieuw gemijnd door de Burgemeester, maar wel met een verho-
ging van f 7.000, zodat de gemeente Rheden aspirant eigenaar
was van de Rheder marken.
Op 2 april 1930 kwamen alle belanghebbenden onder notaris
Kooijman nog weer eens bij elkaar voor de volgende fase: het
vaststellen van de rechtsgeldigheid van de transactie.

De vertegenwoordigers, de gewaarden dus, van de beide mar-
ken hadden te kennen gegeven in deze fase gebruik te willen
maken van hun recht op beraad. Tegen de achtergrond van de
wettelijk drang tot opheffing van de beide marken lijkt dit recht
nogal arbitrair. Evenwel roepen de beide markenbesturen hun
markgenoten nog weer eens bij elkaar voor een definitief over-
leg. Die van de Rheder mark in een Buitengewone Vergadering
van Markgenoten op 9 april 1930 in "Ons Huis" te Rheden en
die van Worth-Rheden op 11 april 1930 in Café "Th. Bodt" te
Worth-Rheden. Van bezwaren werd niets vernomen en daar-
mee stond de rechtsgeldigheid van de veiling dus vast. Tijdig
genoeg dus om op 15 april te kunnen verklaren over te gaan tot
gunning van de in het verbaal van Inzet en Toeslag geveilde en
aan de gemeente Rheden voor f 213.000 verkochte marken-
gronden.

Op 26 april ontmoetten notaris Kooijman en de burgemeester
en secretaris van de gemeente Rheden elkaar nogmaals, onder
getuigenis van de kandidaat notaris Pater en de heer Versteeg
(conciërge) voor het opmaken van de koopakte. Van gemeente-
lijke zijde werd vermeld dat de aankoop van alle onroerende
zaken, behorende aan de Rheder en Worth-Rheder marken bij
besluit van de Raad der Gemeente Rheden nader bij Besluit van
vijftien april 1930 nummer 2 was goedgekeurd. En daarmee
waren dus de marken eigendom van de gemeente Rheden.

Nieuw begin:
overdracht aan "Natuurmonumenten"
De kern van het opheffen van de Rheder en Worth-
Rheder marken is eigenlijk de overdracht van de

door de gemeente Rheden in zijn geheel te kopen mark aan de
Vereniging van Natuurmonumenten. Deze vereniging bezat toen
al in verschillende landsdelen landgoederen en andere terrei-
nen om ze te bewaren en te beheren als natuurmonument en ze
zodoende te beschermen tegen ondergang door ontginning en\of
bebouwing en ander onoordeelkundig gebruik.



Tot dat doel verschenen op 31 mei 1930 voor notaris Putman
Cramer te Velp, de heren Bloemers en Rijnenberg, respectieve-
lijk burgemeester en secretaris van de gemeente Rheden, als-
mede de voorzitter van Natuurmonumenten, de heer Van Tien-
hoven. Deze was in gezelschap van vier andere bestuursleden.
Zij waren daar aanwezig voor de overdracht van de reeds op 14
mei 1930 op naam van de gemeente overgeschreven eigendom
van de Rheder en Worth-Rheder marken.

Natuurlijk had Natuurmonumenten geen belang bij alle onroe-
rende eigendommen van de marken, terwijl de gemeente voor
enkele daarvan juist extra interesse had. Daarom werd op 11
maart 1930 al in een raadsbesluit vastgelegd hoe de verdeling
zou plaats vinden en aan welke voorwaarden de beide
comparanten jegens elkaar zouden moeten voldoen. De bezit-
tingen in de zuidelijk van de Rijksstraatweg gelegen kadastrale
secties C en D waren geen eigenlijke markengronden.

Het spreekt welhaast
vanzelf, dat reeds vóór
de aankoop en de over-
dracht van de beide
marken tussen ge-
meente en Natuur-
monumenten menig
gedachtewisseling en
overleg daaraan zijn
vooraf gegaan. Eigen-
lijk was door het be-
stuur van Natuurmonu-
menten reeds op 15
maart 1930 tot deze
aankoop besloten, on-
der aanbieding van een
bedrag van f 156.000
aan de gemeente en de
belofte niet zelf een
bod uit te brengen, toen
evenwel nog in af-
wachting van de aan-
koop door de gemeente.
Deze aankoop betrof in
totaal 1161 ha woeste
gronden, respectieve-
lijk 853 ha in de Heide,
117 ha in de sectie
Rheder Oord en 191 ha
in de sectie Herikhuizen.

Aprilmorgen op de
Rhedense heide bij
de Posbank

Zij - in ieder geval een deel ervan - hadden functies die het
beste in handen van de gemeente konden worden gelegd. En
ook ten noorden van de Rijksstraatweg moesten taken van ge-
meenschappelijk belang worden uitgevoerd, die aan de gemeente
konden worden overgedragen.



Wegenaanleg en -onderhoud
Het betrof hier vooral de wegen, die alle nog in een
zeer primitieve toestand verkeerden en ten dele nog
moesten worden aangelegd. Wij noemen hier:

1. De beide wegen van de Zijpenberg naar de Rijksstraatweg,
de ene langs buitengoed (Rhederhof) van Jonkvrouwe
Brantsen, de andere via de Posbank.

2. Een dwarsweg van de eerstgenoemde weg naar Heuven.
3. Een voetpad van de Posbank naar de eerste onder 1. ge-

noemde weg.
4. Een weg van de Zijpenberg noordelijk door de zandver-

stuiving en aansluitend aan de weg van de Emmapyramide
tot de Worth Rheder heide.

5. Een weg vanaf de weg Posbank - Zijpenberg naar de Lange
Juffer.

6. De Holleweg en de Schietbergseweg.

Het merendeel van deze wegen moet toen in principe al hebben
bestaan, uiteraard nog niet verhard. Zij zouden door de gemeente
worden opgewerkt tot een breedte van 10 meter, waarvan 4 me-
ter verhard met aan weerszijden bermen van 3 meter. Deze ber-
men zouden mogen worden gebruikt voor wegverbetering, maar
niet voor verbreding van het verharde gedeelte.
De onder 4. en 5. bedoelde wegen, respectievelijk die door de
zandverstuiving en de tegenwoordige Burgemeester Bloemers-
weg, moesten nog worden aangelegd. De plaats van deze weg
zou in onderling overleg worden geregeld en ze zou een ver-
harde rijweg van 3 meter breedte krijgen. Snelverkeer zou er
niet op mogen plaats vinden.

We hebben reeds gezien dat de Lange Juffer en de noordelijke
grens van ons markengebied op enig afstand van elkaar liggen.
Voor de aansluiting van de Bloemersweg aan de Lange Juffer
moest dus nog een stukje grond, groot 47 are en 50 ca door de
gemeente Rheden worden verworven. Het lag in de kadastrale
gemeente Dieren en was eigendom van Natuurmonumenten,
zodat de overdracht uiteraard niet op enig bezwaar heeft ge-
stuit.

Het onder 3. genoemde voetpad - elders ook grindweg genoemd
- werd niet verhard. Het doet thans nog dienst als wandelpad.

Overdracht aan particulieren
Van de overdracht waren ook uitgesloten een tien-
tal hectaren die de gemeente wenste over te doen
aan een tweetal vroegere deelgenoten van de mark.

Twee percelen, samen ruim acht en een halve hectare voor een
afronding van het landgoed Heuven werden aangesloten aan de
noordzijde daarvan, ter weerszijden van de Heuvenseweg. De
heer Wurfbain, eigenaar van Heuven zou hiervoor f 4.000 be-
talen.
Een ander stuk van een hectare, 22 aren en 40 centiaren zou aan
mejuffrouw Brantsen ten goede komen. Hier was blijkbaar iets
misgegaan. Zij wilde dit stuk grond gebruiken voor verbetering
van haar Holleweg, nabij Rhederhof, nu onderdeel van de
Snippendaalseweg. Zij had dat stuk al van de mark gekocht,
toen deze nog als zodanig functioneerde. Hoewel ze de grond
wel had betaald en ongetwijfeld ook gebruikte, kon deze niet
worden "geleverd" (worden overgeschreven) omdat een derge-
lijke transactie binnen een mark niet was getolereerd. Ze hoefde
nu niet te betalen omdat dat eerder al was gebeurd.

Algemene voorwaarden
Uiteraard moest wederzijds aan een aantal voor-
waarden worden voldaan. Het zou veel te ver voe-
ren alle bepalingen daar omtrent hier weer te ge-

ven. De verlangens van de gemeente tot het vrije graven van
zand en grind weerspiegelden aanvankelijk nog iets van de oude
tijd en zij zullen aan de mensen van Natuurmonumenten wel
eens warme ogenblikken hebben bezorgd. Natuurmonumenten
op zijn beurt moest wel zorgen dat de omwonenden vrijwel geen
konijnenplaag zouden ervaren. Ook het heidernaaien werd ge-
regeld en het laat zich aanzien dat dit aspect nu niet meer van
grote betekenis zal zijn.



Zo in het voorbij gaan werd ook nog even gekeken naar de zo-
genaamde Velpse Heide, op Rozendaais territoir, sinds 1921
eigendom van de gemeente Rheden en in gebruik bij de Geërfden
van Velp. Natuurmonumenten gaf te kennen ook dit deel, groot
554 hectare, 60 are en 60 centiare, dus ongeveer half zo groot
als het markengebied, graag vrij te houden van aan haar niet
welgevallige ontwikkelingen.
In het algemeen kan worden gesteld dat de waarborgen, die
tussen gemeente en Natuurmonumenten zijn neergelegd en die
voorzien in het bewaren van de complexen heidegronden in
ongerepte toestand en onaangetast natuurschoon alsmede het
open stellen daarvan voor de liefhebbers, zich succesvol heb-
ben ontwikkeld.

Verdeling van de opbrengst
In het voorgaande bent u getuige geweest hoe op
15 april 1930 onder een escorte van notarissen en
juristen de overgang van de beide Rheder marken

van de markengemeenschap naar de gemeente Rheden werd
geregeld. Het valt nauwelijks voor te stellen welke aspecten
onder dit wettelijk geregeld geweld aan de orde zijn geweest.
En toch was er één - een heel belangrijke nog wel- overgesla-
gen. Dat was die, waarin de vergoeding werd geregeld voor het
afstaan van het markengenot waartoe de markgenoten gerech-
tigd waren en dat zij nu moesten afstaan. Bij dezen heerste over
het algemeen het vertrouwen dat zij voor het inleveren van die
rechten een vergoeding zouden krijgen. Gerekend naar de om-
vang van de ongeveer een kwart eeuw durende wettelijke
bemoeiing is hier zeker sprake van een ernstige tekortkoming.
Daarbij deed zich bovendien nog de situatie voor - ook in an-
dere gebieden werd dit systeem toegepast - dat iedere mark-
genoot één stem had, maar dat bij de toepassing in de praktijk
gerekend werd met een onderscheid naar grondbezit. Ter zake
van de rechten onderscheidde men hoofdelijke ofwel gelijk over
alle markgerechtigden verdeelde rechten en recht naar bezit van
markgerechtigde oppervlakte. In de praktijk leidde dit tot veel
meer zeggenschap bij naar bundergrootte dan bij hoofdelijk in-
gedeelde markgenoten.

Nogmaals: onbegrijpelijk dat bij het door de wet geëiste beëin-
digen van een marken-organisatie, - waartoe toch wel de mede-
werking van veel betrokkenen noodzakelijk was - omtrent die
vergoeding niets was geregeld.

Wij refereerden in dit verband al aan een op 30 oktober 1929
gehouden buitengewone vergadering, waarin Mr. J.S. Wurfbain
zijn markgenoten bij elkaar had geroepen om te overleggen over
de wijze waarop de overdracht zou moeten plaats vinden. Het
was een zeer belangrijke vergadering, rechtstreeks ter voorbe-
reiding van de overdracht, die in het volgende voorjaar zou
moeten plaats vinden. Eigenlijk zouden op deze vergadering de
voorwaarden voor de overname worden geregeld en deze zou-
den een statutair karakter krijgen in de voortgang van de reor-
ganisatie. Er werden heel veel vragen gesteld, waaruit bleek
hoe weinig inzicht de markgenoten nog hadden in alles wat ging
gebeuren. De voorzitter bleek uitermate gespeend van enig in-
zicht in vergadertechniek. Hij meldde, onder verwijzing naar
artikel 12 van het Reglement van de mark, (in Buitengewone
Vergaderingen zullen gene andere zaken mogen worden behan-
deld dan waarvoor zij belegd zijn) dat hij derhalve de vragen
niet zou beantwoorden.

Gelukkig wist de ook toen weer aanwezige burgemeester Bloemers
de vergadering te redden met een passend en veelomvattend en
goed begrepen antwoord.
Dit soort zaken hebben een grote rol gespeeld bij de jaren du-
rende voorbereiding van de reorganisatie. Ongetwijfeld hebben
zich veel mogelijkheden voorgedaan om bij een goed besef van
de materie ook de vergoedingen voor de uitgerangeerde kleine
markgenoten te begunstigen, een onderwerp dat we eigenlijk
gereserveerd hadden voor dit afsluitende hoofdstuk.
We gaan daarvoor naar de vergadering van 30 mei 1930. Deze
stond - (men kan wel zeggen: uiteraard) in het teken van
hoofdelijke of bundersgewijze verdeling van de opbrengst der
markengronden. Hoewel algemeen verwacht werd dat deze zou-
den staan in het teken van een hoofdelijk verdeling, bleek dat
zij de bundersgewijze verdeling behelsde. Verwacht werd dat
de rechtkundige adviseur, de heer Mr. Tromp Meesters wel de



de Worth Rhedermark werd voor-
gezeten door de heer Matser, voor-
zitter van de Worth-Rhedermark.
De grote verrassing op deze ver-
gadering was niet het grote aantal
deelnemers maar wel de aanwe-
zigheid van Mr. lW. Duys, lid van
de Tweede Kamer voor de sociaal
democratische partij. Hij prijsde
zich aan om, niet als kamerlid
maar als jurist, de belangen van de
"kleine" geërfden te behartigen
door te streven naar een hoofde-
lijke verdeling van de opbrengst
van de beide marken. Hij genoot
direct een grote sympathie en was
eigenlijk terstond aanvaard als

juridisch adviseur. Enkele meer gewetensvolle leden vroegen
zich af, of Mr. Tromp Meesters op de vorige vergadering al niet
als zodanig benoemd was. Onder een wellis nietes discussie
werd dit punt gepasseerd en Mr. Tromp Meesters hield de eer
aan zichzelf door de volgende dag schriftelijk te bedanken als
juridisch adviseur.
Pas tegen het einde van deze vergadering werden door een paar
leden nog enkele positieve mededelingen gedaan. Er werd ge-
meld dat één grootgrondbezitter had gemeld voorstander te zijn
van een hoofdelijke verdeling. En hetzelfde lid meende uit een
gesprek te hebben afgeleid dat er een héél grote kans is dat
meerdere grootgrondbezitters overwegen het ter wille van de
vrede het samen op een akkoordje te gooien. Burgemeester
Bloemers - nu wél aanwezig - betreurt de huidige gang van
zaken. Hij verzacht het standpunt van de Rechter Commissaris,
die zich gebonden voelt aan de uitspraak in 1925 gedaan in de
beroepsprocedure van Lüps inzake zijn toewijzing in de Worth
Rheder mark. Hij geeft in overweging met de Rechter Commis-
saris in contact te treden. De Burgemeester ziet daarin goede
perspectieven. Een verdere uitwijding over de zaak wil hij niet
geven, omdat dat schade zou kunnen betekenen in nu nog lo-
pende onderhandelingen. De voorzitter wijst dit advies echter af.

Het gebied van de Rheder en de Worth-Rheder marken gelegen ten
noorden van het voormalige veerhuis in Rheden, pentekening uit 1690

bundersgewijze verdeling zou aanhangen. Verrassender wijs
bleek dat hij zich sterk inspande ter hoofdelijke verdeling.De
echte dreun kreeg de vergadering echter toen vermeld werd dat
een week geleden de Rechter Commissaris, de heer Mr. Quintus,
aan de Commissie van Bijstand mee deelde dat naar zijn me-
ning de verdeling volgend bundertal moest plaats vinden.

Er waren veel argumenten die pleitten voor een hoofdelijke
verdeling. Neem bijvoorbeeld de houding van de markgenoten,
bij de gunning van de transactie (verkoop). Velen zouden heb-
ben tegengestemd als zij hadden geweten dat een verdeling naar
bundertal zou volgen. En er zijn nog heel veel andere elemen-
ten aan te voeren. Maar toen de Rechter Commissaris zo vast
van mening was dat naar grondbezit moest worden verdeeld
werd de mogelijkheid geopperd om de opbrengst te besteden
aan een goed doel. Gewezen werd onder andere naar Dieren,
waar uit een storting van f 300.000 in het Middelhovenfonds,
jaarlijks f 12.000 wordt uitgekeerd aan goede doelen.

De Rheder Mark was door het bedanken van de heer Wurfbain
voorzitterloos geworden. De vergadering op 12 oktober 1930,
die belegd was voor zowel de Geërfden van de Rheden als van



Besluit
Niemand weet waar het zand op de beide Rhedense
Marken ooit is weg komen waaien en waar het heen
is gestoven. Met dit dilemma zit de schrijver van

dit verhaal ook een beetje met betrekking tot de verdeling van de
gelden. Van her en der is een stukje van deze informatie binnen
gekomen, het is zo goed en zo kwaad mogelijk op een rijtje ge-
zet, in de hoop een goed overzicht tot stand te kunnen brengen.
Met betrekking tot de voor verdeling beschikbare middelen staat
vast dat de marken samen f 213.000 hebben opgebracht. Dit
geld is in eerste instantie gestort op een rekening van de ge-
meente aan iedere mark, al naar eerder vastgestelde verhoudin-
gen van een derde deel aan de Worth- Rhedermark en twee derde
deel aan de Rheder mark. We vonden deze gegevens alleen van
de Worth Rheder Mark. Inderdaad f71.000 tegen een jaarlijkse
rente van 3% en ieder half jaar die rente bijgeschreven. Ook
aanwezig was een briefje van Notaris Putman Cramer.

30 januari 1932
Notaris Putman Cramer te Velp verzoekt u, wel persoon-
lijk, woensdag a.s. des voor middags tussen 10 en 12
uur te zijnen kantore te willen komen om aan u toeko-
mende gelden uit de nadere hoofdelijke verdeling, tegen
teruggave van de aan u uitgereikte kwitantie in ontvangst
te nemen Uw hoofdelijk deel ad f 400, verminderd met
5% kosten ad f 20, bedraagt deze f 380.

De notaris heeft met dit briefje alle 90 gewaarden van de mark
moeten bereiken, zodat hij f 36.000 heeft moeten uitkeren.
Moeten wij nu onder "nadere hoofdelijke verdeling" verstaan
dat er al eerder een uitkering heeft plaats gevonden? Als dit wel
het geval is zou dit naar het beschikbare geld gerekend ook
f 400 hebben kunnen bedragen. Dan zouden de gewaarden ie-
der f 800 hebben ontvangen.
Van de Rhedermark missen we elk gegeven. Vast staat onge-
twijfeld dat zij tezamen f 142.000 hadden te verdelen. Er waren
134 gewaarden en zou ieder f 800 hebben ontvangen dan zou
daarmee een bedrag van f 107.200 zijn gemoeid geweest. Zou
ieder naar rato van het beschikbare geld zijn uitbetaald dan zou
die in een rond bedrag f 10 hebben kunnen beuren.

Een onzekerheid dus, ook al zegt Kerkkamp dat het geld hoof-
delijk onder de geërfden is verdeeld. Ook daar vinden we dus
niet de gewenste specificatie.
Wel, dat deze verdeling "na veel moeilijkheden tot stand is ge-
komen."
We nemen afscheid in de verwachting dat nog eens de juiste
verdeling van onder uit het verstoven zand tevoorschijn zal
komen.
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'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser

Deel 8

DE BESTUURSPERIODE VAN DE GRAVEN VAN BERG
1168 - 1218

Op 28 juni 1168 werd Engelbert van Berg leenman van de hof te Dieren. In de oor-
konde waarin de belening wordt bekend gemaakt laat keizer Frederik I Barbarossa weten dat
hij de hof schenkt omdat de graaf zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt
voor zijn Persoon.
Het was een bijzondere plechtigheid. De belening vond plaats in aanwezigheid van geeste-
lijke en wereldlijke overheden die in de koningspalts op de Marienberg te Würzburg bijeen
waren, om het conflict uit te praten dat ontstaan was tussen Hendrik de Leeuw, hertog van
Saksen en Beieren, de keizer en de Saksische vorsten. Ook enkele bisschoppen waren daarbij
betrokken. Hun namen staan onder de oorkonde. I)

Ridders van de Duitse Orde op
weg naar het Heilige Land. Illus-
tratie eerste helft 13de eeuw.

Een halve eeuw was de hof te I
Dieren in bezit van de heren i
van Berg, Hunfamiliegeschie- I

I

denis speelde mogelijk een rol 1

Ibij de verwerving van de hof I
I

Met graaf Engelbert van Berg
Imaakten wij reeds kennis in het
[

eerste deel van de serie. Zijn

Izoon Adolf III van Berg was de
tweede bestuurder. Hoe trad hij

Iop en waarom schonk hij de
I

hofweg aan de ridderlijke

IDuitse Orde? De geschiedenis
laat ons hier niet in steek. Er I
zijn talrijke aanknopingspun- I
ten. Aan de hand daarvan komt I
de auteur tot een profielschets I

I

van de graaf en geeft hij een ,[
I

verklaring voor zijn motivatie. IDe overdracht van de hof te

IDieren aan de Duitse Orde in
1218 betekende het einde van I

I
de Bergse periode.
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Voor Engelbert van Berg moet het een hele eer
zijn geweest om publiekelijk door de keizer on-
derscheiden te worden. Om die onderscheiding
ging het! Dat was de bedoeling van de ceremo-
nie. Een andere kwestie is, of het geschenk dat
hij kreeg, de hof te Dieren, een passend cadeau
was?
Het is waar dat Engelberts bezit met een hof en
bijbehorende landerijen werd uitgebreid, maar
die hof lag wel een behoorlijk eind van zijn terri-
torium tussen Ruhr en Sieg rechts van de Rijn.
Daar kwam bij dat de hof te Dieren door het kapit-
tel van Sint Simon en Judas in Goslar aan de keizer
was teruggegeven omdat de opbrengst beneden verwach-
ting bleef. Bepaalde lieden (meiers) schroomden niet het Sticht
op te lichten en vanwege de grote afstand was daar moeilijk
greep op te krijgen. De keizerlijke oorkonde van 1169 spreekt
van 'inhalige lieden"."

Aan het keizerlijke geschenk zaten dus haken en ogen en het is
de vraag of graaf Engelbert zo gelukkig was met dit leengoed.
Hij zal de meier op zijn verantwoordelijkheid hebben aange-
sproken en geëist hebben dat de opbrengsten nauwkeurig gere-
gistreerd werden en de boekhouding in orde was. Engelbert was
er de man niet naar om zich te laten bedotten; hij was uit het-
zelfde hout gesneden als zijn vader, graaf Adolf II: stoer en
vastberaden en zijn zoon Adolf lil zal diezelfde weg gaan.
De graven van Berg komen over als betrouwbaar en doelge-
richt in hun beleid. Zij wisten wat zij wilden: het graafschap zo
inrichten en uitbouwen dat het als economische en politieke
macht een factor van betekenis zou zijn in de middeleeuwse
samenleving. Of er in die opzet ook een plaats was voor de hof
te Dieren?
Om de vraag te kunnen beantwoorden moeten wij meer weten
over de wijze waarop de graven van Berg hun graafschap bestuur-
den en welke initiatieven zij namen om hun macht te vergroten.

Zegel met stempel van Irmgard, dochter van Adolf III
van Berg. In het midden het wapen van de graven van
Berg: schild met drie rijen kantelen, verwijzend naar
de drie burchten Berg, Burg en Bensberg.

DE INRICHTING VAN
HET GRAAFSCHAP BERG

In het graafschap Berg waren twee burchten,
die regelmatig in gebruikwaren: Burg aan deWupper

en Bensberg bij Bergisch Gladbach. Burg was sinds
1118 de farnilieresidentie. Daarvoor had het grafelijke

gezin het meer zuidelijke Berg aan de Dhünn bewoond
dat in 1133, ijfentwintig jaar na de verhuizing, aan de

cisterciënzers van Morimond was geschonken. Berg telde als
burcht niet meer mee. Wat er na zoveel jaren leegstand van over
was, maakte deel uit van de abdij die de monniken even ver-
derop aan de oever van de Dhünn hadden gebouwd."

De burcht Burg was het middelpunt van grote oppervlakten land
in het midden en noorden van het graafschap. Bepaalde gebie-
den behoorden tot het allodiale bezit, andere waren aangekocht,
in leen ontvangen of als pand in bewaring gegeven. Daarnaast
werd veel woeste grond in cultuur gebracht.
Via de kerkvoogdij en de gravenrechtspraak werd ook bezit
verkregen; maar dat was niet het primaire doel. Hier ging het
vooral om vergroting van macht en aanzien. Met name bij de
kerkvoogdij was dat zichtbaar. Via de kloosterinstelling en zijn
bezittingen kon de voogd invloed uitoefenen op de omgeving.
Bovendien werd de job goed betaald. Een bepaald percentage
van de inkomsten ging naar de voogd, maar hij moest er wel
iets voor doen."

Het is verbazingwekkend hoeveel kerkvoogdijen de graven van
Berg in hun gebied en ook daarbuiten wisten te verwerven. Het
waren er zeer vele. Een van bekendste is die van Dünnwald (ten



zuiden van Leverkusen) dat in 1118 als klooster van de
Augustijner koorheren werd gesticht. In de oorkonde waarin
aartsbisschop Friedrich I van Keulen (1100-1131) de oprich-
ting bekend maakt, wordt graaf Adolf II van Berg (vader van
Engelbert) genoemd, die voogd van de Keulse dom blijkt te
zijn en leenman van de aartsbisschop voor het innen van de
tiende. Van dat innen deed de graaf, aldus de oorkonde, afstand
ten bate van het Dünnwaldse convent." De geste bleef niet zon-
der uitwerking. In een latere oorkonde (d.d. 1160) komen wij
graaf Adolf opnieuw tegen, nu als voogd van datzelfde kloos-
ter.
De voogdij van Dünnwald bleef in de familie. In een oorkonde
van 1193 wordt van Adolf van Berg, zoon uit het eerste huwe-
lijk van Engelbert, gezegd dat hij de "legitimus advocatus"
(wettige voogd) van het klooster is.

De burcht Bensberg, die na 1140 werd verworven (op welke
rechtstitel is onbekend), was het centrale punt voor het zuide-
lijke deel van het graafschap Berg. Evenals Burg was Bensberg
het centrum van een groot landbouwareaal. Ten zuiden van de
burcht bezaten de graven uitgestrekte bosgebieden.
Ook in dit gebied speelde de kerkvoogdij een belangrijke rol.
Vooral de toekenning van de voogdij over de abdij van Siegburg,
een eigenklooster van het aartsbisdom Keulen, was een aan-
winst. De bewoners van de abdij hadden het recht hun eigen
voogd te kiezen die vervolgens door de aartsbisschop werd be-
noemd en van hem leenafhankelijk was. Graaf Adolf II van Berg

was ook hier de uitverkorene. In een oorkonde van 1138/39
staat hij vermeld als voogd van de abdij. Zoon Engelbert zal in
zijn voetspoor treden en ook Adolf, Engelberts zoon uit het eer-
ste huwelijk, vervulde dezelfde functie. Wij weten dit uit een
oorkonde van 1223. Daarin wordt meegedeeld dat ten tijde van
abt Gerlach (1185-1200 ca.) Adolf van Berg door het convent
tot voogd van de abdij werd gekozen.
De voogdij over het klooster van Siegburg maakte het de gra-
ven van Berg mogelijk hun macht tot aan de benedenloop van
de Sieg uit te breiden. Ook in het noordoosten kregen zij voet
aan de grond. Daar had de abdij uitgestrekte landerijen in de
omgeving van Overath."

Om het de verspreide bezittingen binnen het graafschap effi-
ciënt te beheren schakelde Adolf III, zoon uit het tweede huwe-
lijk van Engelbert, rninisterialen in, onvrije dienstlieden. "Hij
had vele rninisteriales in dienst" (habebat rninistreriales multos)
schrijft de monnik Caesarius van Heisterbach rond 1250. Voor
het eerst is er sprake van hofambten: de "dapifer" (drost) doet
zijn intrede evenals de "pincerna" (schenkerj.v
Opmerkenswaardig is ook dat de graaf een kanselarij opzette in
verband met het toegenomen schriftelijke verkeer. De secreta-
ris heette Hendrik, die tevens dienstdoend kapelaan was. Wij
komen zijn naam tegen in de oorkonde van 1218 waarin Adolf
III de schenking bekend maakt van de hof te Dieren aan de
Duitse Orde. Onder de getuigen staat hij vermeld als "Henricus
capelIanus et notarius noster" .

A. 'Voogd' gaat naar de grondvorm terug op
het Latijnse 'advocatus': hij, die erbij (ad) ge-
roepen is (vocatus), om een ander te helpen in
een rechtszaak. In die zin is de in de tekst ver-
melde voogd iemand die in rechte optreedt voor
een instelling die om godsdienstige reden geen
proces kan voeren: een bisdom, sticht, kloos-

ter, kerk. In de praktijk betekende dit dat de
voogd die een leek was, de instelling be-
schermde en in wereldlijke zaken vertegen-
woordigde. Hij had het toezicht op de inkom-
sten uit het kerkelijke bezit en bezat rechtsmacht
over degenen die tot de immuniteit behoorden.
Voor zijn werk werd hij vergoed met een deel

van de geïnde gelden. Vanaf midden C)de eeuw
was de voogdij in veel gevallen erfelijk.Een
bundeling van voogdijen betekende toename
van macht. Menig graaf was er dan ook op uit
om langs deze weg zijn maatschappelijke po-
sitie te verbeteren en politiek aanzien te ver-
werven.



De vraag is of de hof te Dieren in deze ontwikkeling paste? Wij
durven te zeggen: nauwelijks! Het streven van de graven van
Berg was territoriaal gericht. Daar ging alle aandacht naar uit:
de totstandkoming van een groot aaneengesloten graafschap
rechts van de Rijn. De schenking van de hof te Dieren in 1168
was een attente geste van de keizer geweest, maar paste niet in
de Bergse strategie. Het leengoed bracht weliswaar het nodige
op, maar het lag buiten de directe interessesfeer. Daarom werd
het na een halve eeuw Bergs bezit (van 1168 tot 1218) aan de
Duitse Orde overgedragen. Je zou eraan kunnen toevoegen: en
graaf Adolf III was er gelukkig mee voor de hof een goede
bestemming gevonden te hebben. Dit althans lijkt de meest voor
de hand liggende interpretatie van de gebeurtenissen van toen.

Wanneer wij het bovenstaande nalezen valt het op dat de achtereen-
volgende graven van Berg er naar hebben gestreefd hun territo-
rium economisch en administratief te ontsluiten. Opmerkelijk is
dat daarvoor geen oorlog hoefde te worden gevoerd. Soms waren
er wel schermutselingen. Zo laat Godfried I van Arnsberg in een
schenkingsoorkonde van 1185 weten dat hij bij de brug over de
Wupper in de buurt van Echthausen met graaf Engelbert en vier
andere graven slag heeft geleverd en dat hij drie van hen gevan-
gen had genomen. Maar het ging hier waarschijnlijk om niet meer
dan een vete die uitgevochten moest worden.

De gestage uitbouw van het Bergse territorium leidde er toe dat
het graafschap een economische en politieke macht werd waar-
mee in het Roomse Rijk rekening diende te worden gehouden.
Wij zagen al eerder dat graaf Engelbert aartsbisschop Philip
van Heinsberg die doorlopend burchten en allodiale goederen
opkocht, financieel te hulp kwam." Daar bleef het niet bij! Toen
de Keulse aartsbisschop met Hendrik de Leeuw in conflict
raakte, was het opnieuw de graaf van Berg die de prelaat finan-
cieel ondersteunde. Mede dank zij een forse lening kon een le-
ger worden uitgerust dat in 1178 Westfalen binnenviel om bis-
schop Udalrich van Halberstadt te hulp komen die door Hendrik
de Leeuw in het nauw was gedreven. Engelbert sloot zich bij
dat leger aan; hij was te zeer krijgsman om de kans op vechten
onbenut te laten.

Ook politiek gezien was het gravenhuis een macht van beteke-
nis geworden. Dat bleek in het begin van de 13e eeuw toen de
strijd losbarstte rond de bezetting van de koninklijke troon.
Adolf III en zijn broer Engelbert kozen de zijde van Adolf I van
Altena, aartsbisschop van Keulen, die hun neef was. Samen met
een aantal andere graven vormden zij een groot machtsblok en
bepaalden wie de nieuwe koning zou zijn. In de strijd die daarop
volgde, ondervond het graafschap Berg voor het eerst wat het
betekende een oorlog op eigen bodem te moeten uitvechten.
Wij komen daarop terug bij de bespreking van graaf Adolf 111.

Toch kun je je afvragen of met deze uitleg de geschiedenis recht
wordt gedaan? Is de hof te Dieren voor de graven van Berg een
soort appendix geweest die pijnloos verwijderd kon worden?
Wanneer wij de feiten op hun nuances testen, komt de over-
dracht van de hof te Dieren in een ander licht te staan. Het lijkt
de moeite waard de achterliggende gebeurtenissen de revue te
laten passeren.

FREDERIK VAN BERG, DE AFGEWEZEN
ELECT VAN HET BISDOM UTRECHT

Het is altijd een vraag gebleven waarom Frederik van
Berg, een oudere broer van Engelbert, bisschop van Utrecht
wilde worden. Na het overlijden van bisschop Hartbert van Bie-
rum, op 12 november 1150, stelde Herman van Hom, proost
van St. Gereon in Keulen, zich kandidaat voor de opvolging.
Mogelijk waren het de hogere geestelijken van het bisdom
Utrecht die hem vroegen die stap te zetten. In ieder geval ston-
den zij achter de kandidaats stelling die ook de steun kreeg van
de graven Hendrik I van Gelre, Dirk VI van Holland en Dirk
van Kleef.



Frederik van Berg, proost van St. George in Keulen, stelde zich
eveneens kandidaat. Zijn aanhang was van een ander echelon
en bestond uit de ministerialen van de kerk van Utrecht, de la-
gere clerus, de burgerij van Utrecht en Deventer, de handwerks-
lieden en boeren. Al deze mensen "droegen hem op handen"
(devotissime faverunt), en "aarzelden niet hun leven voor hem
op het spel te zetten" (immo vite periculum pro eo subire non
dubitarent), staat inde Annalen van Egmond."

De tegenstelling tussen beide partijen
was zo groot dat toen het op kiezen aan-
kwam, elke groep de eigen kandidaat tot
bisschop koos. Twee door koning Koen-
raad (1138-1152) gezonden legaten pro-
beerden nog te interveniëren, maar hun
pogingen tot verzoening bleven zonder
resultaat. De tegenstellingen waren te
groot.

Het was uiteraard de taak van het ho-
gere kerkelijke gezag om aan dit
schisma een einde te maken. De direct
verantwoordelijke daarvoor was de
aartsbisschop van Keulen, Arnold 1.
Maar deze was in 1148 door paus
Eugenius III (1145-1153) gesuspen-
deerd, dat wil zeggen, hij mocht zich
niet meer bezighouden met kerkelijke
zaken van publieke aard. Daarmee
kwam de kwestie bij koning Koenraad
terecht.

De koning had al spoedig zijn standpunt bepaald: hij koos voor
Herman van Hom. In een brief van eind maart 1151 liet hij aan
paus Eugenius weten dat Frederik van Berg niet de vereiste leef-
tijd had om bisschop te worden. Hij was weliswaar gekozen
(elect), maar nog niet gewijd. Vanwege die leeftijd wees hij de
Bergenaar af en had hij gekozen voor het "pars sanior" (het
gezondere deel) van de kiesgerechtigden."

Paus Innocentius III, die de christenen in 1213
opriep tot een nieuwe kruistocht, de Vijfde. Fresco
in de Sacro Speco te Subiaco Italië, 13de eeuw.

Het argument van de koning is juist. Om
bisschop te kunnen worden moest je 30
jaar of ouder zijn. Die leeftijd had
Frederik van Berg kennelijk niet. Van-
daar de afwijzing. In dit verband is het
interessant om op te merken dat de
kanonieke leeftijd om proost te worden
25 jaar was. De regel werd echter niet
altijd even strict toegepast. Zo was
Engelbert, de broer van Adolf III van
Berg, op 15-jarige leeftijd proost van de
Dom van Keulen.

Maar de leeftijd - daar zijn de historici
het over eens - was niet de eigenlijke
reden waarom de koning de keuze van
Frederik van Berg afwees. De afwijzing
had een politieke achtergrond. Herman
van Hom had de steun van de graven
van Holland, Gelre en Kleef en zij ver-
tegenwoordigden de feitelijke macht in
onze contreien. Dat was doorslaggevend
voor de keuze die gemaakt moest worden.

B. Monumenta Germaniae Historica, Die
Urkunden Konrads lIl. und seines Sohnes
Heinrich, bearb. von Friedrich Hausmann,

KölnIWienJGraz 1969, nr. 244. Koning Koen-
raad III schrijft in de brief "Consideravimus
electores predicti H( erimanni} prepositi

sanioris esse consilii", wij zien in de kiezers
van voornoemde proost H( erman) het betere-
deel van de kiezersbijeenkomst.



Gelre en Adolf TI an Berg kenden elkaar persoonlijk. In 1141
en 1145 waren zij getuigen bij de ondertekening van een ko-
ninklijke oorkonde.'? Hendrik van Gelre zal Adolf Il bij die
gelegenheid erv aren hebben als een dynamische persoonlijk-
heid en hij zal weet hebben gehad van de expansiedrift van het
Huis Berg. Dit laatste moet ook de andere graven bekend zijn
geweest. De vrees dat het Huis Berg in onze streken via Frederik
voet aan de grond probeerde te krijgen, zal dan ook de reden
zijn geweest dat zij consequent aan een tegenkandidaat hebben
vastgehouden.

Wat had Frederik van Berg kunnen uitvoeren als de naburige
graven tegen hem waren?

Een paar jaar later, in 1156, solliciteerde dezelfde Frederik op-
nieuw naar het bisschopsambt, dit maal in Keulen na het over-
lijden van aartsbisschop Adolf Il van Wied. Opnieuw was er
een tegenkandidaat: proost Gerard van Bonn uit het Huis Ahr.
Maar keizer Frederik Barbarossa, die in 1152 Koenraad III was
opgevolgd, had er geen behoefte aan dat het machtige Huis van
de graven van Berg opnieuw werd geschoffeerd. Frederik werd
(met steekpenningen?) de nieuwe aartsbisschop. De leeftijd
speelde geen rol meer. Was hij onder de dertig geweest dan had-
den zijn tegenstanders dat feit zeker aangegrepen om hem in
discrediet te brengen.

Wanneer wij de gebeurtenissen analyseren, valt het op dat er in
onze streken bij het gewone volk een enorme goodwill voor
Frederik van Berg c.q. het Huis Berg was. Want Adolf Il,
Frederiks vader, stond hem in alles ter zijde. Typerend in dit
verband was zijn optreden tijdens de hofdag van 18 maart 1151
in Neurenberg. Beide electi, Herman van Hom en Frederik van
Berg, zouden daar samenkomen om de dubbele bisschopskeuze
in de rijksvergadering te bespreken. Herman van Hom kwam
met zijn kiezers waaronder de graaf van Gelre, van de andere
groepering verscheen alleen Adolf Il van Berg, de vader van
Frederik. Hij vroeg uitstel van de bijeenkomst. Toen men hem
naar de schriftelijke verklaring van zijn zoon vroeg, kon hij die
niet overleggen. Uit de brief van koning Koenraad aan de paus,
waarin die gebeurtenis wordt vermeld, krijg je het idee dat Adolf
Il een zielige indruk maakte. Dit lijkt misplaatst. Adolf zal er
op gewezen hebben dat hij namens zijn zoon sprak en dat zijn
stem die van zijn zoon was. De bijeenkomst werd inderdaad
uitgesteld.

Opvallend is ook, dat de graven van Holland, Gelre en Kleef
één front hebben gevormd tegen Adolfs zoon. Hendrik I van

De plannen van het Huis Berg mislukten dus. Maar het volk dat
achter Frederik stond, gaf de strijd niet op. Toen in Nijmegen
de uitgestelde bijeenkomst van Neurenberg een vervolg kreeg,
voeren zijn aanhangers daarheen. Op de Waal werd vanaf de
boten massaal geprotesteerd tegen het besluit van de koning
om de proost van St. George niet als bisschop van Utrecht te
erkennen.
In 1152 maakte Frederik Barbarossa aan alle tumult een einde.
Ieder die zich bleef verzetten tegen de bisschopsbenoeming van
Herman van Hom kon rekenen op een forse boete. De kwestie
van de dubbele bisschopskeuze behoorde daarmee tot het ver-
leden.

DE HOF TE DIEREN ALS TROOSTPRIJS

Na het Utrechtse avontuur richtte de aandacht van de
graven van Berg zich weer volledig op het eigen territorium.
Belangrijk was de verkiezing van Frederik van Berg in 1156 tot
aartsbisschop van Keulen. De samenwerking met de vorige aarts-
bisschop Amold TI van Wied (1151-1156) was niet optimaal
geweest. In de strijd om de Utrechtse bisschopszetel had het
Huis Berg van hem geen enkele steun ontvangen. Zelfs wordt
vermoed dat hij sympathiseerde met de tegenpartij. 10)

Met de komst van Frederik van Berg werd dat anders. Een van



de eerste daden van de nieuwe aartsbisschop was de functie van
proost, die hij voorheen in St. George in Keulen had bekleed,
voor de familie veilig te stellen. In zijn plaats werd Bruno, de
jongste broer, proost van de kapittelkerk.
Jammer genoeg heeft de veelbelovende Frederik niet lang van
dit aardse bestaan mogen genieten. In 1158 kwam hij in Pavia
(Noord-Italië) door een ongeluk om het leven.!"

Frederik van Berg werd in Keulen opgevolgd door Reinald van
Dassel. Het onverwachte overlijden van Frederik bracht hem in
contact met de familie van Berg. In de jaren daarna bleef dit
contact bestaan en groeide dit uit tot een vriendschapsrelatie.
Reinald van Dassel overleed in 1167.12) Het jaar daarop ont-
ving Engelbert van Berg van keizer Frederik Barbarossa de hof
te Dieren.

De schenking aan Engelbert was eigenlijk een vreemde aange-
legenheid. Goed beschouwd had niet de graaf van Berg de hof
moeten krijgen, maar Hendrik I, de graaf van Gelre. Geogra-
fisch gezien zou dit logischer zijn geweest. De hof lag aan de
rand van de Veluwe die Hendrik in leen had van de hertog van
Brabant. Samen met de hof, waarvan de keizer de leenheer was,
zou er een groot territorium zijn ontstaan. Maar het liep anders.

Kort voordat de hof beschikbaar kwam, haalde Hendrik van
Gelre zich het ongenoegen van de keizer op de hals door zijn
dochter Agnes uit te huwen aan Hendrik IV, graaf van Namen

en Luxemburg. De graaf was twee maal getrouwd geweest en
beide huwelijken waren kinderloos gebleven. Omdat er geen
nakomelingen waren had de graaf in 1163 al het allodiaal bezit
aan zijn zus Alix vermaakt, de echtgenote van Boudewijn IV,
graaf van Henegouwen. Dit betekende dat Henegouwen, Na-
men en Luxemburg in de toekomst in één hand zouden komen.
Frederik Barbarossa, die van de testamentaire beschikking op
de hoogte was, stemde daarmee in. Het machtsblok dat zou ont-
staan, zou een tegenhanger vormen van dat andere machtsblok,
het aartsbisdom Keulen.
Maar opeens verscheen daar Hendrik I van Gelre die zijn doch-
ter Agnes aan Hendrik IV koppelde. Daarmee werd de strate-
gie, zoals de keizer die voor ogen stond, op losse schroeven
gezet. Wanneer uit dit huwelijk een kind werd geboren, verviel
de testamentaire beschikking en ging de vereniging van graaf-
schappen niet door. Cl

Het zal duidelijk zijn dat Hendrik van Gelre met zijn ondoor-
dachte optreden alle crediet bij de keizer verspeelde. Mocht hij
eventueel in aanmerking zijn gekomen voor de belening van de
hof te Dieren dan had hij door dit huwelijksarrangement nu
zichzelf buiten spel gezet. De hof te Dieren ging dan ook naar
een ander, naar een 'buitenstaander', als je althans graaf
Engelbert van Berg zo kunt betitelen. De strijd rond de bis-
schopszetel van Utrecht mocht dan geruime tijd geleden zijn
beëindigd, de naweeën ervan waren lang voelbaar. Vooral toen
bleek dat de keuze van Herman van Hom, die door de elite was

C. 4 September 1171 bevond Hendrik van.
Gelre zich in Aken, waar hij getuige was
bij de ondertekening van een oorkonde.
Bij die gelegenheid zal de keizer hem ge-
wezen hebben op de politieke consequen-
ties van het huwelijk van Agnes met
Hendrik IV. Hendrik van Gelre liet daarop
de graaf weten dat hij niet kon voldoen

aan de voorwaarde die deze aan de tot-
standkoming van het huwelijk had verbon-
den, namelijk de betaling van 1600 mark
zilver aan de keizer om daarmee de ver-
panding van de "villa" Maastricht onge-
daan te maken. Hendrik IV liet op zijn
beurt weten dat hij zich niet meer gebon-
den achtte aan Agnes (hij had al die ja-

ren het bed niet gedeeld in afwachting van
de vrijmaking van het pand) en stuurde
haar naar haar vader terug. De keizer had
zijn doel bereikt: de samenbundeling van
graafschappen kon doorgaan. Het verhaal
is te vinden in: Gisleberti chronicon
Hanoniense, ed. L. Vanderkindere, Brussel
1904, c. 58, p. 98.



Utrechtse strijd de keuze mede bepaald hebben. In 1150 slaagde
het Huis Berg er niet in een machtspositie in het bisdom te ver-
werven, nu in 1168 bestond de mogelijkheid in datzelfde bis-
dom alsnog een voet aan de grond te krijgen, zij het op symbo-
lische wijze. De eer van het Huis Berg was daarmee gered.
Het is goed mogelijk dat de keizer dit gebaar naar Engelbert
van Berg heeft "villen maken. Frederik Barbarossa had de graaf
toch al willen belonen voor zijn trouwe dienst, nu kwam daar-
bij dat de schenking binnen een bepaalde context werd geplaatst.
Engelbert van Berg zal de keizer erkentelijk zijn geweest en de
belening van de hof te Dieren met voldoening hebben aanvaard.

doorgedrukt, een grote miskleun was. In de Annalen van de
abdij van Egmond wordt hij afgeschilderd als iemand die traag
van geest was en niet in staat de orde te handhaven. Erger nog,
in zijn bijzijn werd gemoord en hij slaagde er niet in de schuldi-
gen voor het gerecht te dagen en te straffen. 13)

Een intrigerende vraag is of dat verleden een rol heeft gespeeld
bij de schenking van de hof te Dieren. Of anders gezegd, was
de belening van de hof aan Engelbert van Berg een troostprijs
voor de nederlaag die het Huis Berg leed in de strijd rond de
bisschopszetel van Utrecht?
De geschiedenis is op dit punt weinig doorzichtig. Wat wij we-
ten en al eerder vermeldden is dat keizer Frederik Barbarossa
de laatste fase van het Utrechtse conflict heeft meegemaakt.
Tijdens zijn huldiging in 1152 moest hij maatregelen nemen
om aan de onrust, die bleef voortduren, een einde te maken.
Van graaf Engelbert is bekend, dat hij ongeveer 23 jaar moet
zijn geweest toen de twist in Utrecht begon en uit de Graven-
kroniek weten wij dat hij zich actief heeft bezig gehouden met
de verkiezing van zijn broer tot bisschop van Utrecht.'? Bei-
den, keizer en graaf, hadden ieder hun eigen ervaring opgedaan
die samenhing met de gebeurtenissen van toen.

In 1168 zullen de herinneringen aan die turbulente tijd groten-
deels vervaagd zijn. Toch zal de pijn van de nederlaag die het
Huis Berg had geleden, nog lang hebben doorgewerkt en de
symboliek ervan was ook in 1168 nog te begrijpen.
Om de bedoelingen van de keizer op hun merites te beoordelen
mogen wij niet over het hoofd zien dat de hof te Dieren in het
bisdom Utrecht lag. Wij kennen het bisdom als Sticht en Over-
sticht, maar het geestelijk bereik ervan was veel groter en om-
vatte Holland, Zeeland, de Bommelerwaard, de Veluwe, een deel
van de Achterhoek en de noordelijke streken met uitzondering
van een deel van Groningen.
Toen de hof te Dieren beschikbaar kwam en de vraag acuut
werd wie de leenman moest worden, kan de herinnering aan de

TWEE GENERATIES GRAVEN VAN BERG

De tijd heelt alle wonden. Dat geldt ook voor de periode
na 1150. De betrekkingen tussen het Huis Berg en de andere
gravenhuizen, die door de dubbele bisschopsverkiezing onder-
druk hadden gestaan, werden gaandeweg hersteld. Met name
tussen Engelbert an Berg en Hendrik I van Gelre ontstond een
goede verstandhouding.
In 1166 treedt Hendrik van Ge1re herhaaldelijk op als getuige
voor aartsbisschop Reinald van Dassel in Keulen. Bij die gele-
genheden is ook Engelbert van Berg als getuige aanwezig. Het-
zelfde doet zich voor in 1167 wanneer de nieuwe aartsbisschop
van Keulen, Philip van Heinsberg, een oorkonde uitvaardigt ten
gunste van de graven van Ahr.15)

Het bezit van de hof te Dieren zal Engelbert van Berg naar onze
streek hebben gevoerd om het leengoed te inspecteren en ken-
nis te maken met het personeel. Waarschijnlijk heeft hij van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan
Hendrik van Gelder en zijn gezin. Daar heeft hij Margaretha
leren kennen. De kennismaking moet goed zijn bevallen want
begin jaren '70 of mogelijk iets later, in ieder geval vóór 1175
trouwt hij met haar.
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Ruiterzegel van graaf Adolf III van
Berg uit 1218. Met de rechterhand
houdt hij schild en teugel vast, met
de linker haalt hij uit voor een slag
met het zwaard. In het rand-schrift

'+ Sigillum Adolphi comitis de
Monte' (+ Zegel van Adolf,

graafvan Berg).

Magaretha was de jongste van
de vijf kinderen van Hendrik I
van Gelre enAgnes van Arnstein.
Er waren twee zussen boven
haar, Agnes (die wij eerder leer-
den kennen» en Adelheid. Van
de twee broers, Gerard (lIl) en
Otto (I), is de laatste de bekend-
ste. In 1182 volgde hij zijn va-
der op als graaf van Gelre en
Zutphen.

Uit het huwelijk van Engelbert
met Margaretha van Gelre werden
drie kinderen geboren: Adolf (lIl),
Gisela en Engelbert (11).Na de dood
van Engelbert in 1189 volgt Adolf zijn
vader op als graaf van Berg, maar het
tijdstip waarop dit gebeurde is onzeker.
In 1218 trok hij naar het Heilige Land, nam
deel aan de belegering van Damiate (Egypte)
waar hij de hof te Dieren aan de Duitse Orde
schonk en kwam kort daarop (bij een gevecht?) om het leven.
Gisela werd non in het klooster Ölinghausen (n.w.van Arnsberg).
Wij weten dit uit een brief die haar broer Engelbert (11)in 1225
schreef aan de communiteit van dat klooster. Engelbert koos
eveneens voor het geestelijke leven. In 1216 werd hij aartsbis-
schop te Keulen. Negen jaar lang bekleedde hij die functie. In
1225 werd hij te Gevelsberg (n.o van Wuppertal) vermoord.

Van Margaretha is niet bekend of zij Engelbert heeft overleefd.
Ook weten wij niet of zij Engelberts tweede echtgenote is ge-
weest. De meningen hierover zijn verdeeld. De oude opvatting
van B. Me1chers dat Engelbert twee maal is getrouwd, schijnt
nog steeds de beste. Na de dood van Engelbert in 1189 versche-
nen er namelijk twee oorkonden, in 1193 en 1197, waarin mel-

ding wordt gemaakt van "Adolf,
graaf van Berg" en "Adolf junior,

graaf van Berg" .16) Beide oorkonden
vermelden dus twee keer de naam' Adolf,

graaf van Berg", waarvan een 'de jongere'
is. Voor alle duidelijkheid: in 1197 doet "Adolf

junior, graaf van Berg" afstand van een stuk land
dat hij in leen heeft van het aartsbisdom Keulen en

vlakbij het klooster Dünnwald ligt. Dat land gaat naar
het klooster in ruil voor enkele stukken grond verderop. Een

van de getuigen van de overeenkomst is "Adolf, graaf van Berg" .
In de tekst wordt vermeld dat de getuigen de oorkonde eigen-
handig hebben ondertekend.

B. Melchers is van mening dat "Adolf junior" de oudste zoon van
Engelbert en Margaretha is en dat "Adolf', Adolf senior, de zoon
uit een vroeger huwelijk van Engelbert is. Dat huwelijk wordt wel-
iswaar nergens vermeld en wij kennen de echtgenote niet, maar het
lijkt plausibel dat Engelbert eerder getrouwd is geweest. Thomas
Kraus is een andere mening toegedaan. Volgens hem was Adolf
'senior' geen zoon van van graaf Engelbert, maar was hij zijn de
jongste broer. In de nieuwste uitgave van de 'Europäische
Starnmtafeln', Band XVIII, 1998, is die zienswijze overgenomen
en wordt Adolf 'senior' ingedeeld bij de broers van Engelbert,'"



De genealogische weergave van Kraus lijkt echter weinig plau-
sibel. Er zijn drie bezwaren tegen in te brengen.
Ten eerste wordt bij de opsomming van de broers van Engelbert
in geen enkel historisch verslag of document melding gemaakt
van een vijfde broer (met de naam Adolf). Wel heette de oudste
broer' Adolf'. Van hem is bekend, dat hij op kruistocht ging en
in 1148 bij Damascus sneuvelde.
Ten tweede waren bij de magescheid in ca. 1160 alleen Ever-
hard en Engelbert betrokken. Everhard koos voor het noorde-
lijk deel van het graafschap met Altena als stamslot, Engelbert
werd graaf van het zuidelijke deel met Burg als centrum. De
twee andere broers, Frederik en Bruno, hadden voor de geeste-
lijke stand gekozen en participeerden niet in de landverdeling.
Was er een vijfde broer geweest, zoals Kraus veronderstelt, dan
had hij zeker aanspraak gemaakt op een deel van het vaderlijk
erfgoed. Van een dergelijke claim is echter niets bekend. Een
derde bezwaar is, dat Kraus geen rekening houdt met de leeftijd
van Engelbert. Algemeen wordt aangenomen dat Engelbert rond
1127 werd geboren. Toen hij begin '70 met Margaretha van
Gelre trouwde, was hij om en nabij de 45 jaar. Wanneer dit zijn
eerste huwelijk was, moet hij in de jaren daaraan voorafgaand
vrijgezel zijn geweest. Dit lijkt gezien de dynamische persoon-
lijkheid van Engelbert, niet erg aannemelijk.

Wij gaan er dan ook vanuit dat Engelbert twee keer getrouwd is
geweest en twee zonen had die allebei naar hun grootvader Adolf
werden genoemd. Dit mag vreemd lijken, maar in die tijd ge-
beurde dat meer. Wanneer de oudste zoon uit het eerste huwe-
lijk (de stamhouder) niet sterk van gezondheid was, kreeg de
eerste zoon uit het tweede huwelijk in veel gevallen dezelfde
naam. Mocht de eerste zoon overlijden dan bleef de naam van
de grootvader via de oudste zoon uit het tweede huwelijk voor
het nageslacht bewaard.

Het huwelijk van Engelbert van Berg met Margaretha van Gelre
was dus, naar wij aannemen, zijn tweede echtelijke verbintenis.

Het mag herhaald worden dat bij de totstandkoming daarvan de
hof te Dieren mogelijk een rol heeft gespeeld. De hof kan voor
graaf Engelbert de opstap zijn geweest voor een nadere kennis-
making met het Gelderse gebied, meer in het bijzonder met graaf
Hendrik I van Gelre en zijn gezin. De trouwerij met Margaretha
was daar een gevolg van.

ADOLF 111,DE STRIJDLUSTIGE

Na de dood van graaf Engelbert in 1189 nam Adolf se-
nior samen met zijn halfbroer de leiding op zich in het graaf-
schap Berg. De laatste keer dat wij van hen beiden iets verne-
men is in 1197, daarna verdwijnt de oudere Adolf uit de ge-
schiedenis en treedt alleen Adolf junior op als graaf van Berg.
Het heeft er alle schijn van dat Adolf senior voor het einde van
die eeuw is overleden.

Adolf III van Berg was een man van zijn tijd. Wij vinden hem
terug bij alle grote politieke gebeurtenissen in het begin van de
13e eeuw. Het meest aantoonbaar is dat in de strijd om de Duitse
koningstroon waarvan zijn neef Adolf van Altena, aartsbisschop
van Keulen, de spil was.
Toen keizer Hendrik VI in 1197 op 32-jarige leeftijd overleed,
hadden de Staufisch gezinde vorsten in Thüringen zijn broer
Philip van Zwaben tot koning gekozen. Adolf van Altena had
daar grote bezwaren tegen. Hij verweet Hendrik VI dat hij de
vorsten had willen vragen af te zien van hun recht om de ko-
ning te kiezen en in te stemmen met de erfelijkheid van het
koningschap. Wanneer een kind reeds door zijn geboorte uit
koninklijke ouders recht op die waardigheid had, wat had de
kroning tot de koning dan voor zin? De kroning, die behoorde
tot de competentie van de aartsbisschop van Keulen, werd daar-
mee tot een inhoudloos ceremonieel. Daarom zag Adolf van
Altena liever een Welf op de koninklijke troon in plaats van een
Hohenstaufer.



Hier moet aan toegevoegd worden dat in
deze kwestie ook geld een rol speelde. Het
ging om meer dan alleen een principiële
stellingname. Caesarius van Heisterbach is
daar zeer duidelijk over: "Hij (Adolf van
Altena) werd door slechte raadgevers mis-
leid en met veel geld omgekocht" .18)

Maart 1198 kwamen de vorsten die de ver-
kiezing van Philip van Zwaben niet erkenden,
in Andernach (n.w. van Koblenz) bijeen om
een koning te kiezen die beantwoordde aan hun
profiel. De samenkomst stond onder leiding van
Adolf van Altena die de aartsbisschop van Mainz
verving die op kruistocht was. Na onderling beraad brach-
ten de vorsten hun stem uit op graaf Otto van Braunschweig en
riepen hem tot koning uit. Daarmee was "het Schisma in het
Roomse Rijk", zoals tijdgenoten de tweespalt noemden, een feit.
Er waren twee koningen die alle twee aanspraak maakten op de
troon.

De opstelling van graaf Adolf m van Berg in de kwestie laat
zich raden. Hij stond pal achter zijn neef Adolf van Altena. Toen
Otto van Braunschweig op 12 juli dat jaar in Aken tot koning
werd gekroond, was de graaf van Berg daarbij. Wanneer Otto
begin 1201 samen met de aartsbisschop tegen Philip van Zwaben
optrekt, behoort Adolf m tot de deelnemers aan de veldtocht.
Ook de ommezwaai van Adolf van Altena van Otto van
Braunschweig naar Philip van Zwaben in 1204 zal hij met in-
stemming begroeten. Samen met de aartsbisschop neemt hij
begin juni 1205 deel aan het overleg in Speyer waar met koning
Philip de strategie wordt besproken om de vijand op de knieën
te krijgen en de stad Keulen, die koning Otto trouw was geble-
ven, tot overgave te dwingen.

Engelbert van Berg, de broer van Adolf
III, werd in 1216, op 30-jarige leeftijd,
aartsbisschop van Keulen. Hij was een
van de bekwaamste herders die de Keulse
kerk ooit heeft gehad. In 1225 kwam hij
door moord om het leven.

Adolf van Berg nam zijn taak serieus. Van
uit de vesting Deutz liet hij door zijn boog-

schutters Keulen beschieten dat aan de overkant
van de Rijn ligt. Bovendien werd de rivier ten noor-

den en zuiden van de stad afgegrendeld zodat geen
boten met voedsel konden aanleggen.

Maar de Keulenaren lieten zich niet onbetuigd. Met kleine sche-
pen voeren zij naar de andere kant en verwoestten de Bergse dor-
pen langs de Rijn. Gebrek aan levensmiddelen dwong hen ten-
slotte in januari 1207 tot een vredesverdrag, vooral omdat koning
Philip sinds een half jaar het hele achterland in zijn greep hield.
Toen koning Philip in juni 1208 in Bamberg werd vermoord,
begon de strijd opnieuw. Ditmaal waren de hoofdrolspelers Otto,
die in 1209 keizer was geworden, en Frederik IT, de zoon van
Hendrik VI, die de steun genoot van paus Innocentius IIL Otto
en zijn bondgenoten werden op 27 juli 1214 bij Bouvines (z.o.
van Lille) door de Franse koning Filips August verslagen. Door
het grote verlies aan manschappen was de keizer niet meer in
staat een vuist te maken. De Staufer profiteerde daarvan en greep
de gelegenheid om in het Nederrijnse gebied de laatste verzets-
haarden van zijn tegenstander op te ruimen. Adolf van Berg
deed daar ijverig aan mee. In opdracht van Frederik sloeg hij
begin maart 1215 het beleg voor de machtige vesting
Kaiserswerth aan de Rijn ten noorden van Düsseldorf. Door
gangen onder de muren te graven slaagde hij er 24 juli in de
burcht in te nemen en bisschop Otto van Münster, die daar ge-
vangen zat, evenals graaf Günther von Käfernburg en twaalf
gijzelaars te bevrijden.!"



De inname van Kaiserswerth was de laatste grote prestatie van
Adolf III van Berg in het Rijnland. Daarna volgde een nieuwe
uitdaging: deelname aan de kruistocht waartoe paus Innocentius
III in 1213 de christenwereld had opgeroepen.

OP WEG NAAR HET HEILIGE LAND

Het trauma van de val van Jerusalem in 1187 was
vijfentwintig jaar na dato nog niet verwerkt. De pogingen
die in 1189 en daarop volgende jaren waren ondernomen om
het Heilige Land van de Islam te bevrijden hadden weinig
opgeleverd. De havenplaats Akko (ten noorden van Haifa)
was in 1191 in christelijke handen gevallen en door het vre-
desverdrag van september 1192 hadden de christenen vrije
toegang tot alle kuststeden tussen Tripoli en Ascalon. Ook
mochten pelgrims in kleine groepen de Heilige Plaatsen be-
zoeken, maar de overeenkomst was slechts vijf jaar geldig
geweest. Daarom besloot paus Innocentius III (1198-1216)
de christenwereld op te roepen opnieuw een poging te wa-
gen om het land dat door het bloed van Christus was gehei-
ligd aan de greep van de ongelovigen te ontrukken. In de bul
"Quia maior" van april 1213 maakte hij bekend in november
1215 een concilie (grote kerkvergadering) te willen houden
om de zaken te bespreken die hem het meest aan het hart
lagen: de hervorming van de universele kerk en de bevrij-
ding van het Heilige Land.

Met dat doel zond hij legaten naar verschillende landen om de
leiders van het Christendom te informeren over zijn bedoelin-
gen en de gelovigen op te roepen tot deelname aan de kruis-
tocht. De pauselijk legaat voor onze streken was magister Olivier

van de domschool van Keulen, ook bekend als 'Olivier
Scholasticus'. Hij was een geleerd man die al eerder naam had
gemaakt als prediker tegen de Albigenzen. Zijn prediking over
de op handen zijnde kruistocht sloeg enorm aan. Talloze toe-
hoorders meldden zich, namen het kruis aan en legde de gelofte
af op kruistocht te gaan. Onder hen was ook Frederik TI van
Hohenstaufen.

Frederik deed de toezegging op 25 juli 1215 in de Dom van
Aken in aansluiting op zijn kroning tot koning.'? Bij die gele-
genheid riep hij de edelen op zijn voorbeeld te volgen. De res-
pons was groot, maar de aanwezigen waren wel verwonderd
over het besluit, omdat Frederik nog steeds met keizer Otto IV
in oorlog was. Het was te voorzien dat de belofte niet waarge-
maakt kon worden, voorlopig althans. Dat dit vermoeden juist
was, blijkt uit het feit dat Frederik eerst in juni 1228 koers zette
richting het Heilige Land.

Omdat Adolf van Berg pas op 24 juli erin slaagde de burcht
Kaiserswerth in te nemen, kon hij niet op tijd in Aken zijn voor
de kroningsplechtigheid. De 27e was hij daar wel, zoals uit een
oorkonde blijkt. In de daarop volgende dagen blijft hij in het
gezelschap van de koning die hij over Neusz naar Keulen bege-
leidt. Tijdens die toer is ongetwijfeld over de kruistocht gespro-
ken en zal ook hij, Adolf van Berg, besloten hebben daaraan
deel te nemen.

Het is boeiend om in de oorkonden te lezen hoe de tocht naar
het Heilige Land de graaf bezighield. In een charter van 1217
laat hij weten dat hij druk doende is met de voorbereiding van
de reis "voor de krijgsonderneming naar het Heilige Land ter
ere van het Heilige Kruis".

D. "He (Frederik lI) had previously been
crowned in Mainz on December 9, 1212, but
this second coronation (in Aken) was carried

K. Setton, A History of the Crusades, Londen
1962, dl. IJ, p. 430.

out in such a fashion as to emphasize the
legitimacy of his election, and to direct the
attention of the Christian world to him".



bruikelijke route: Lissabon, Marseille, Reggio (Ze-Italië), Kan-
dia (Kreta). Omdat er geen buitensporig oponthoud was kon
Akko bereikt worden binnen de tijd die daar gebruikelijk voor
stond: ongeveer drie maanden.

In een andere oorkonde zegt hij dat hij "ter ere Gods en voor de
genezing van de zonden van plan is onder de standaard van het
Heilige Kruis de zee over te steken". De akte is een soort testa-
ment bedoeld voor de abdij Altenberg. Aan het klooster wordt
de hof in Merheim (oostelijk van Keulen) gelegateerd (in ruil)
voor honderd zilveren marken. Voorwaarde is wel, dat wij "als
wij met Gods gunst uit de overzeese gebiedsdelen mogen te-
rugkeren", de hof voor hetzelfde bedrag kunnen terugkopen.
De regeling geldt ook voor onze wettige erfgenaam, "voor het
geval wij op de weg die God ons wijst, zouden overlijden".
Vlak voor het vertrek naar het Heilige Land laat hij weten: "ik
ben klaar voor de strijd". De oorkonde, die tevens op naam van
zijn broer Engelbert staat, aartsbisschop van Keulen, heeft als
datum 1218. Het document moet in het begin van dat jaar zijn
opgesteld, want in juni is Adolf van Berg in Egypte."?

DAMlATE EN DE SCHENKING VAN DE
HOF TE DIEREN AAN DE DUITSE ORDE

Vergelijken wij de reis die Adolf in de eerste helft van
1218 maakte, met de tocht van de overige kruisvaarders die
naar het Heilige Land trokken dan valt het op hoe groot het
verschil is geweest. Het gros van de boten vertrok begin juni
1217 uit Dartmouth (oostelijk van Plymouth), het verzamel-
punt voor de gezamenlijke overtocht. De leiding was in handen
van de graven Willem I van Holland en Georg van Wied. Eind
april en de eerste helft van mei arriveerde de vloot in Akko. Als
je een Hollandse of Duitse haven als vertrekpunt neemt, dan
heeft de reis voor de meeste schepen bijna een jaar geduurd.
Er moet wel aan toegevoegd worden dat onderweg een overwin-
teringperiode werd ingelast. De meeste schepen (K. Setton schat
hun aantal op 180) gingen in Lissabon voor anker. De Friezen,
met 80 boten, zochten een ligplaats in de haven van
Civitavecchia, halverwege de Italiaanse kust.ë?
De vlooteenheid waarmee Adolf van Berg vertrok, nam de ge-

Kort voor Hemelvaart zetten een aantal schepen vanuit Akko
koers naar Darniate in Egypte, enkele dagen later gevolgd door
de rest van de vloot. Het plan om Damiate te veroveren was al
eerder geopperd, maar indertijd uitgesteld bij gebrek aan vol-
doende schepen en manschappen. Nu het potentieel was ver-
groot, was de verovering van Darniate een reële mogelijkheid
geworden. Vooral Jan van Brienne, de koning van Jerusalem,
bepleitte de inname van de vesting, die de "sleutel tot Egypte"
werd genoemd. In zijn brief van 22 september 1218 aan paus
Honorius III noemt Jacob van Vitry, bisschop van Akko, de re-
denen die de doorslag hebben gegeven om de aanval op Damiate
te verkiezen boven een aanval op Jerusalem: in de herfst is het
gebied waar de Heilige Stad ligt, uitzonderlijk heet en er is ge-
brek aan water, laat hij weten. Daarentegen is Egypte een vrucht-
baar land en er is veel water. Het terrein is vlak en de verster-
kingen beperken zich tot drie steden. Bovendien herinnert
Egypte ons aan het leven van het kind Jezus en veel christenen
die daar wonen lijden onder het juk van de Saracenen. Aldus de
bisschop van AkkO.22)

De eerste schepen bereikten Damiate op 27 mei 1218 en meer-
den af in de haven 3 mijl landinwaarts, gelegen aan de rechter-
kant van de Nijl. Op een driehoekig eiland tegenover de stad
werd een kamp opgezet. Het bleek een goed verdedigbaar ter-
rein te zijn met in het westen een verwaarloosd kanaal, 'al
Azraq'; in het noorden de Middellandse Zee en in het zuiden en
oosten de Nijl.

Niet lang na de aankomst van de voorhoede arriveerden de ove-
rige schepen met aan boord koning Jan van Jerusalem, Leopold
VI, hertog van Oostenrijk en Steiermark, Otto, hertog van
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Eind mei 1218 zetten de kruisvaarders voet aan wal op het driehoekig stuk land bij de monding van de
Nijl noord-westelijk van Damiate. Het legerkamp kon gemakkelijk vanuit zee bevoorraad worden. De
moslims onder leiding van sultan Al-Kamil waren bij al-Adiliyah gelegerd en controleerden de brug bij
Burah. Later nam het moslimleger een nieuwe positie in bij Fariskur.

Merano, de meesters van de drie geestelijke ridderorden: Garin
van Montaigu van de Johanniters, Willem van Chartres van de
Tempeliers en Herman vari Salza van de Duitse Orde. Van de
geestelijken die aan de tocht deelnamen moet zeker de patriarch
van Jerusalem, Radolf van Mérencourt, genoemd worden die
een gedeelte van het H. Kruis bij zich had, de kostbaarste schat
van het kruisleger.

Een van de eerste taken waarmee de nieuwkomers zich bezig
hielden was het graven van een gracht rond het kampement en
het opwerpen van een wal. Daarna konden zij hun aandacht

richten op de drievoudig om-
walde stad die veroverd moest
worden.

De drie stadsmuren waren in
achtereenvolgende perioden ge-
bouwd en waren van verschil-
lende hoogte. De eerste en laag-
ste diende ter bescherming van
de gracht rond de stad. De tweede
die hoger was, had achtentwintig
torens met drie bovenverdiepin-
gen. Daarachter lag de binnen-
ste wal die nog hoger was.

Op een eiland in het midden van
de Nijl, juist tegenover de stad,
stond een indrukwekkende to-
ren waaraan een dikke ijzeren
ketting was vastgeklonken die
naar de stadswal liep. De rivier
was daar het diepst. Schepen
zouden op die plaats gemakke-
lijk bij de stadsmuur kunnen
komen, maar de ketting verhin-

derde dat. Het garnizoen van de toren telde ongeveer 300 man.
Het gevaarte was zo gebouwd dat het niet ondermijnd kon worden.
Het was duidelijk dat, wilden de kruisvaarders de stad kunnen
binnendringen, de bezetting van de toren eerst moest worden
uitgeschakeld. Daarna kon de ketting worden opgeruimd en zou-
den de schepen tot vlakbij de stadsmuur kunnen komen. Vanuit
die positie kon de stad bestormd worden.

Op 24 juni vielen de kruisvaarders voor de eerste keer het ei-
landje met de toren aan. De aanval werd afgeslagen.



van het geloof. Dit bracht hem tot het besluit de Orde te belonen
voor haar inzet met een van zijn eigen bezittingen.
De schenking vond plaats op 15 juni 1218, naar wij veronderstel-
len, in aanwezigheid van de meester, Herman van Salza, en de
ridders en broeders van de Duitse Orde. Veel streekgenoten van
Adolf waren getuige van de plechtigheid. Hendrik, huisgeestelijke
en notaris, vermeldde hun namen onder de
oorkonde.

Vele andere aanvallen zouden nog volgen. Daarbij werd gebruik
gemaakt van vernuftig geconstrueerde aanvalsmachines. Magister
Olivier, die in onze streken de kruistocht predikte, was reeds eer-
der naar het Heilige Land getrokken. Hij bevond zich nu in het
kruisvaarderkamp en volgde de gebeurtenissen op de voet. Van
wat hij hoorde en zag, maakte hij een verslag. Het resultaat van
zijn bevindingen is te vinden in het boekwerk 'Historia Darniatina' .
Heel toepasselijk is de volgende passage: "De hertog van Oosten-
rijk en de Hospitaalridders plaatsten stormladders op twee sche-
pen, terwijl de Duitsers en Friezen een derde
schip van een verschansing voorza-
gen. Bovenin de mast werd een plat-
form met borstwering gebouwd,
maar zonder stormladders. Hun lei-
der was graaf Adolf van Berg, een
machtig man van hoge adel, een broer
van de aartsbisschop van Keulen'V"

Opvallend is de vermelding van Adolf
van Berg. Olivier van Keulen heeft res-
pect voor hem, niet alleen vanwege de
afkomst maar ook vanwege zijn kun-
digheid in krijgszaken.
Op grond van die professionaliteit was
Adolf van Berg ook in staat de krijgs-
verrichtingen van anderen naar waarde
te beoordelen. Vooral de moed en vast-
beradenheid van de ridders van de Duitse
Orde maakten indruk op hem. In Akko
had hij kennis gemaakt met de meester
van de Orde, Herman van Salza, en had
hij gezien met hoeveel toewijding de broe-
ders de zieken en gewonden in het hospi-
taal van de H. Maria verzorgden. Bij
Darniate zag hij hoe strijdvaardig de rid-
ders van de Orde zich inzetten voor de zaak



Van de overdracht bestaan twee verschillende oorkon-
den. De hier vermelde en een uitgebreider exemplaar.
Het heeft er alle schijn van dat de laatste versie is ont-
staan toen er meer tijd was om de oorspronkelijke in-
houd in fraaier bewoordingen weer te geven. De tweede
oorkonde begint zo: "Alle christengelovigen die deze
tekst in handen krijgen mogen weten, dat ik, Adolf, graaf
van Berg, overwegende de onzekere toestand waarin ik
mij bevind, mijn hof te Dieren vrijwillig overdraag aan
enz.". Het origineel bevindt zich in het Staatsarchief te
Düsseldorf.

Een tweede kan tekening die bij de overdracht gemaakt
moet worden betreft de leenverhouding. De hof die
Adolf van Berg aan de Duitse Orde overdroeg, was een
leengoed van de keizer. Frederik Barbarossa schonk in-
dertijd de "possessio" (het bezit) te Dieren "in beneficio"
( ter leen). Van een leengoed is bekend dat de leenman
dit bezit alleen met toestemming van de leenheer aan
een ander mocht overdragen die in zijn plaats de nieuwe
leenman werd.
Sinds 1214 was deze bepaling echter niet meer van toe-
passing voor de Duitse Orde. Op 5 september van dat
jaar verordende koning Frederik 11,dat ieder die rijks-
goederen in leen bad, deze zonder enige beperking aan
de Duitse Orde mocht afstaan. Daarmee waren alle bar-
rières opgeruimd en kon Adolf van Berg de hof zonder
bezwaar aan de broeders van het hospitaal Sint Maria
in Akko schenken of aan het 'Duitse Huis', zoals de
stichting later ook werd genoemd.'?

Een derde aantekening betreft de vraag, waarom Adolf
van Berg de hof te Dieren uitkoos als geschenk voor de
Duitse Orde? Het is moeilijk om in de ziel van de gever
te kijken. Wel kunnen wij zeggen dat de symbolische
waarde die de hof voor Engelbert van Berg bad, voor

Kruisvaarders proberen tot vlakbij het drievoudig ommuurde Damiate
te komen. Vanuit de boot met gevechtstoren vallen zij de vijand aan met
kruisbogen en katapulten. De illustratie is afkomstig uit Matthews Paris
'Chronica majora'. De tekening geeft een goed beeld van het oorlogs-
gebeuren zoals zich dat daar ter plaatse heeft afgespeeld.

zijn zoon Adolf niet meer bestond. Het conflict rond bisschopstroon
van Utrecht lag te ver terug in het verleden.
Het besluit om juist van de hof te Dieren aan de Duitse Orde te schen-
ken zal vooral om pragmatische reden zijn genomen. De hof paste niet
in het concept van een groot aaneengesloten graafschap Berg. Het lag
te ver uit de gooi. Wanneer het om een keuze ging, dan kwam deze hof
het meest in aanmerking om weggeschonken te worden.

Hiermee is de geschiedenis van de hof te Dieren ten tijde van het be-
stuur van het Huis Berg ten einde. Toch zou het verhaal onvolledig zijn
als niet vermeld wordt dat graaf Adolf van Berg ruim anderhalve maand
na de uitvaardiging van de bovengenoemde oorkonde overleed. Hoe hij
aan zijn einde kwam, is niet bekend. Maar het ligt voor de hand om te



17. Voor de geslachtslijst van de graven van
Berg, 'Europäische Stammtafeln, Bd XVIII,
1998, zie A&H, nr. 136, p. 18-19.
Betreffende de afstamming: B. Melchers,
Die ältesten Grafen von Berg bis zu ihrem
Aussterben 1225, Marburg 1911, p. 70-71;
Th. Kraus, Die Entstehung, p. 45-46.

veronderstellen dat hij door oorlogshandelingen om het leven
is gekomen. Zijn stoffelijk overschot werd naar Akko gebracht
en in de kapel van het Duitse Huis begraven.
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Eind augustus 1221 kwam Damiate door een enorme blunder
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antwoorden

Huis De Bron

Van ons lid de heer
Geudeke kregen wij
een interessante vraag
voorgelegd, het gaat
om het volgende:

De heer Geudeke woont al geruime tijd op een idylli-
sche plek in het Nationaal Park Veluwezoom. Het huis
staat op de ZW helling van de Zijpenberg. aan de lin-
kerkant zichtbaar als u via de haarspeldbochten naar
het hoogste punt van de Zijpenberg rijdt.

Op de foto is de voorzijde van het gerenoveerde huis
zichtbaar. Voorheen is het huis bewoond geweest door
schaapherders. Zo woonde schaapherder Tinus van
Veelen en zijn vrouw (+ 4 kinderen) er vanaf 1921 tot
1966. Vóór van Veelen woonde daar schaapherder Pol
en daarvóór schaapherder Heijink met de bijnaam 'De
Kievit' (hij liep als een kievit, snel dus!).

Vlakbij dit huis heeft lange tijd een grote schaapskooi
gestaan, die in 1949 werd gesloopt. In de naaste omge-
ving van huis en schaapskooi werd waarschijnlijk aan
het begin van de 19de eeuw een spreng gegraven, wel-
licht met de bedoeling om de Beekhuizense beek van
meer water te voorzien. De huidige naam van het huis
'De Bron' is ontleend aan deze spreng.

En nu dan de vraag:
Wie kan de heer Geudeke vertellen wie dit huisïje) ge-
bouwd heeft en wanneer dit geweest kan zijn?
Naspeuringen van hem hebben tot op heden geen be-
vredigend antwoord opgeleverd.

Reacties aan:
Redactie Ambt & Heerlijkheid
pla J. de Bruijn
Hogeweg 14B, 6881 EC Velp

BESTUURSmededelingen
Jaar.;ergadering
De jaarverqaderlrqvan 25 maart jl.in de Oude Jan te Velp werd redelijk goed
bezocht. Afscheid is genomen van het bestuurslid Marianne Poorthuis en als
nieuw bestuurslid is benoemd Tanny van der Werf, Prins Hendriklaan 18,
6881 HX Velp, tel: 026 3616164. De boekhouding van 2003 werd goedgekeurd
door de kascommissie. Besloten is dat de contributie voor 2005 verhoogd zal
worden tot, 20 voor individuele leden en ,27,50 voor echtparen of samenwo-
nenden.

Bezorging van ons blad Ambt & Heerlijkheid
Zoals u weet wordtAmbt & Heerlijkheid door leden bij u thuis bezorgd. Voor
Spankeren, Laag Soeren en Ellecom is op dit moment niemand beschikbaar.
Zijn er leden uit deze plaatsen die enkele keren per jaar ons blad bij medele-
den willen bezorgen??? U kunt zich melden bij Harry Bruil, ledenadministratie,
tel: 026-3617864.

Oproep voor leden van werkgroepen
Verder zoeken we mensen die in nieuw op te richten werkgroepen willen
participeren:
* hulp voor de boekentafel tijdens lezingen en op markten waar we ons pre-
senteren (zoals op Koninginnedag)
* documenteren van nieuw ingekomen archieven, verzamelingen en docu-
menten alvorens die in het Gelders Archief worden opgeslagen.

Jubileumboek
Een dummy van het boek 'Zuinigheid met vlijt... beelden en verhalen uit het
dagelijks leven rond 1954 in de gemeenten Rheden & Rozendaal' , dat wordt
uitgegeven t.g.v. het 50 jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring ligt ter
inzage bij de boekhandels Jansen en de Feijter in Velp en Den Boef (Bruna)
in Dieren. De juiste prijs van het boek is nog niet bekend maar zal ca. ,20
bedragen. Voor het boek bestaat al grote belangstelling, reeds honderden
mensen hebben ingetekend. Intekenlijsten liggen ook bij voornoemde boek-
handels.

Voor uw agenda
Zaterdag 13 november 2004 wordt het jubileumboek gepresenteerd en feeste-
lijk herdacht dat de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal50 jaar be-
staat!

Als bijlage treft u onder andere aan informatie over de excursie in augustus.

Elise Olde Rikkert, voorzitter
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