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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
tentoonstellingen, het bewaren van histori-
sche voorwerpen en door het bevorderen van
plaatselijk onderzoek op historisch gebied
alsmede door steun van en samenwerken met
instellingen, 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 archiefstuk-
ken 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 Oud-
heidkundig Contact (GOC).
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Ambt & Heerlijkheid en Open Monumentendag 2005
In dit nummer zijn een aantal artikelen geplaatst, die een relatie hebben met Open ~lonumentendag.

* Frits Tesser behandelt in zijn artikelenreeks 'Hof te Dieren in de late middeleeuwen' de relatie met de Duitse Orde,
waarover een expositie is in de Dierense Toren, Hogestraat 12. De auteur zal 0 de expositiedagen aanwezig zijn.

* Onder de titel 'Hof te Dieren van jachtslot tot lusthof' gaat Lillianne ten Houten in op de parkaanleg. Van het park
Hof te Dieren, dat dit weekend open is, is een routebeschrijving bij de ingang Doesburgsedijk gratis verkrijgbaar.

* De geschiedenis van 'De Wartburg' in villa Julia aan de Boulevard 11 te Velp i: het onderwerp van het artikel van
Co de Bruijn. De tuin van de villa is op zaterdag 10 september open.

* De artikelen zijn herkenbaar aan het 'Open' schild. ~. Open

Open Monumentendag 2005
Het weekend van Open Monumentendag 2005, dat ge-

houden wordt op zaterdag 10 en zondag II september, staat in
het teken van het religieus erfgoed. Extra aandacht zal worden
besteed aan de vele historisch waardevolle gebouwen zoals sy-
nagogen, (schuil)kerken, kapellen, kloosters en hofjes, die ons
land rijk is, maar ook aan begraafplaatsen, pelgrimswegen, or-
gels, klokken en veldkruisen.

Accent op begraafplaatsen en kerkhoven
In de gemeente Rbeden en Rozendaal ligt het accent

van dit weekend op acht begraafplaatsen en kerkhoven, die
open zijn en waar rondleidingen gegeven worden en informa-
tie te verkrijgen is.

Het Comité Open Monurnenrendag Rheden-Rozendaal
heeft naast de algemene folder. waarin alle 29 open menumen-
ten staan, extra folders gemaakt over de Algemene begraaf-
plaats te Rozendaal. de Hervormde begraafplaats en de R.K.
begraafplaats te Velp. de Begraafplaats Rbeden in combinatie
met de R.K. begraafplaats in De Steeg. de Bijzondere begraaf-
plaats Ellecom, de Algemene begraafplaats en de Joodse be-
graafplaats in combinatie met de Synagoge te Dieren, en de
kerk met kerkhof in Spankeren. Tijden het weekend van Open
Monumentendag liggen deze folders in de opengestelde monu-
menten in de desbetreffende dorpen. :\a Open Monumenten-
dag zijn ze verkrijgbaar in de gemeentehuizen. de gemeente-
lijke servicepunten en bij de \-YY' .



'HOF TE DIEREN'
IN DE LATE MIDDELEEUWEN

Frits Tesser

Deel 11

DE DUITSE ORDE

In mei 1218 zeilde graaf Adolfvan Berg met het kruisleger vanAkko (ten noorden van Haifa)
naar Darniate in Egypte. Daar in het zicht van de belegerde stad schonk hij zijn hof te Dieren
aan de broeders van de Duitse Orde. Hij wilde daarmee zijn waardering tot uitdrukking
brengen voor wat zij deden met name op het gebied van ziekenverpleging en armenzorg. Ook
voor Sweder van Dingden was de inzet en opoffering van 'de broeders van het Duitse Huis in
Jeruzalem' een reden om de Orde op bijzondere wijze te gedenken.

Wie waren die broeders die zo bewonderd werden om hun manier van leven en het werk
dat zij deden? Het is voor ons van belang meer over hen te weten omdat leden van die Orde
vierhonderd jaar en nog langer de geschiedenis van Dieren hebben bepaald. Om een indruk
van de organisatie te krijgen, zullen wij ons eerst bezighouden met de beginperiode. Daar
krijgen wij antwoord op de vraag hoe de Orde is ontstaan, wat haar doelstelling en leefregels
waren, en hoe haar structuur was. Ook de plaats die de hof te Dieren in het geheel innam, is
in die eerste periode goed na te gaan. Daarom beginnen wij dit artikel met het ontstaan van
de Duitse Orde.

HOF TE DmREN

In het dagelijkse leven droegen de
Duitse ridderbroeders het habijt van
een kloosterling. Bij militaire operaties
en op het slachtveld hadden zij een
harnas aan met bijbehorende attributen.
Opvallend is het zwarte kruis op kleding,
schild en soms op helm.
Naar Franco Cuomo, Gli ordini
cavallereschi

I---.----------------------~------·-- ..-..·l
I Mei de komst van de Duitse Orde i
I brak in 1218 een nieuwe periode I
i aan voor de Holte Dieren. De ii bewoners waren niet langer de ..

I onderdanen van de graafvan
.. Berg, maar de broeders die lid
I zijn van een Duitse geestelijke
: ridderorde. Meer dan vierI eeuwen lang zullen zij de H()t

I
beheren. Hel is een geschiedenis
van gebed en werk, maar ook,
met bijzondere voorvallen.

I Alvorens daarop i/I te gaan

I onderzoekt de auteur Frits Tessel'
I eerst wat achtergrond van de
i orde is: wanneer die is omstaan
en wal haar doelstelling was.

Lillianne ten Houten heeft het in
haar artikel op pagina 24 ook
over de Hof te Dieren. maar
dan in de achttiende eeuw. Haar
perspectief is wuien. Aan de
hand van.pentekeningen neemt
zij ons mee voor een tocht door
de tuin rond het prinselijke
jachtslot. De wandeling levert
mooie doorkijkjes op en is vol
bezienswaardigheden. Daarmee

I heeft dit artikel een duidelijk i

1 andere inhoud dan het eerste. I
I 1
1 --------------
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HET BEGIN

Na de inname van Jeruzalem door Saladin op 2 oktober
1187 bleef er van het koninkrijk Jeruzalem niet veel over. Alleen
de stad Tyrus was in staat, dankzij Koenraad van Montferrat,
het beleg van de sultan te weerstaan. Door het verlies van
Jeruzalem en alle andere steden, was koning Gwijde van
Lusignan in feite een koning zonder koninkrijk geworden.
Maar Gwijde liet zich niet ontmoedigen. Hij verzamelde een
klein leger en trok naar Tyrus in de hoop daar toegelaten te
worden. Maar Koenraad van Montferrat hield de poorten van
stad gesloten. Hij wilde een koning, die zijn koninkrijk was
kwijtgeraakt, niet als koning ontvangen. Al Voor Gwijde zat er
niets anders op dan langs de kust zuidwaarts te trekken in de
hoop een vesting te kunnen bemachtigen waar hij vaste grond
onder zijn voeten zou hebben.

De eerstvolgende belangrijke plaats na Tyrus was Akko. De
stad was sinds juli 1187 in handen van de moslims. Akko had
een uitstekende zeehaven en was vóór de verovering door
de moslims van groot belang geweest voor de toevoer van
kruisvaarders en oorlogsmateriaal. Het bezit van de stad zou
voor Gwijde een geweldige opsteker zijn. Maar wat kan een
klein leger uitrichten tegen een goed verschanste vijand die
kon rekenen op de steun van de machtige Saladin?
Het was een hachelijk avontuur om aan de belegering van een
dergelijke stad te beginnen. Maar Gwijde kreeg onverwacht
hulp. Toen hij langs de kust naar het zuiden trok, kwam er

een grote "loot schepen (meer dan vijftig) uit Pis a aan onder
commando van aartsbisschop Ubaldo. Gwijde slaagde er in
met de bemanning contact op te nemen. Er werd afgesproken
dat de schepen hem op zijn verdere tocht naar Akko zouden
begeleiden. Ook kwam er hulp van Siciliaanse zijde.

28 Augustus 1189 werd de vesting bereikt en werd een
kampement ingericht op de heuvel Turon zuidwestelijk van
stad bij het riviertje de Belus." Het was een uitstekende positie
om van daaruit de bewegingen van de vijand nauwlettend te
observeren.

In september h-amen groepen kruisvaarders de gelederen
versterken: Vlamingen onder aanvoering van de vermaarde
Jacob van Avesnes, Friezen en oord-Duitsers onder leiding
van de graven Otto I van Gelre en Hendrik van Altenburg. De
kronieken maken ook melding van William van Ferrers, graaf
van Derby, die aan het hoofd van een vloot uit Engeland kwam,
Ludwig, landgraaf an Thüringen, graaf Hendrik van Bar,
Gwijde van Dampierre, graaf Robert van Dreux, graaf Erard
van Brienne en bisschop Philip van Beauvais. Aparte melding
wordt gemaakt van de Deense, Friese en Saksische krijgslieden.
Vooral hun tactiek wordt geroemd. Zij trokken in gesloten
gelederen op. Voor de Turkse cavalerie, die gewend was in
het open veld te opereren, vormden zij een onoverkomelijke
hindernis.

A. Gwijde liet Koenraad van Montferrat
weten, dat hij in Tyrus als koning ontvangen
wilde worden. Koenraad, die de stad van de
ondergang had gered, ging daar niet mee
akkoord. Hij antwoordde Gwijde dat de
beslissing over het bestuur van Tyrus in handen
was van keizer Frederik Barbarossa en de

koningen van Frankrijk (Filips II Augustus)
en Engeland (Richard Leeuwenhart) die het
H. Land kwamen bevrijden. Daarom bleven
de poorten van de stad voor Gwijde gesloten.
Steven Runciman, A History of the Crusades,
vol. III, Cambridge 1955, p. 21.

B. De tegenwoordige naam van de heuvel
is 'Tel el-Fukhkhar'. Door het kamp bij het
riviertje op te slaan, was het probleem van de
watervoorziening opgelost.



Uit de 'Welfenchronik' ca. 1180, Hessische Landesbibliothek,
Fulda, Ms. DIl,fo114

Keizer Frederik Barbarossa met zijn zonen Rooms-Koning Hen-
drik V1 (1.) en hertog Frederik V van Zwaben (r.). Bij aankomst in
Akko, 8 oktober 1190, nam de hertog het Duitse hospitaal onder'
zijn bescherming. Via zijn broer Hendrik verkreeg hij de pau-
selijke goedkeuring van de stichting. Frederik stierf 30 januari
1191 aan de pest. De pauselijke bulle verscheen 6februari 1191.

Saladin had intussen achter de troepen van koning Gwijde
een eigen linie geformeerd waardoor de positie van de
kruisvaarders onder druk kwam te staan: vóór hen de zwaar
versterkte stad, achter hen de legereenheden van de sultan. Er
vonden voortdurend schermutselingen plaats met als gevolg
een stijgend aantal doden en gewonden. Voorzieningen om
zieke of gewonde kruisvaarders te helpen waren er niet. In die
situatie namen enige burgers (cives) uit Bremen en Lübeck,
waarschijnlijk schippers of kooplieden, het initiatief om een
veldhospitaal op te zetten. Hier begint de geschiedenis van de
Duitse Orde.

HET 'HOSPITAAL VAN DE H. MARIA
VAN DE DUITSERS IN JERUZALEM'

De schrijnende omstandigheden in het oorlogsgebied
werden nog verergerd toen in het najaar van 1189 de pest
uitbrak. De genoemde 'burgers' haalden van hun koggeschip een
paar zeilen en bouwden daarmee een provisorisch onderkomen
voor zieke en gewonde landgenoten. Dit vertelt de 'Narracio de
primordiis ordinis theutonici' , een middeleeuws verslag uit ca.
1245 over het ontstaan van de Duitse Orde.F'

C. De 'Narracio', waarvan de auteur niet
bekend is, dient met enige omzichtigheid
geciteerd te worden. Uit het verslag spreekt een
duidelijke sympathie voor de Hohenstaufen,
hertog Frederik van Zwaben, en zijn broer
Hendrik Vi. Hun bijdrage aan het ontstaan

van de Duitse Orde wordt sterk uitvergroot. Dit
neemt niet weg dat het verhaal over de burgers
van Bremen en Lübeck die een veldhospitaal
opzetten, tot in detail juist kan zijn. De
'Narracio' staat afgedrukt in 'Archieven der
Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht',

uitg. Ll. de Geer tot Oudegein. dl. 1, Utrecht
1871, Codex Dipl., no. 1. Voor een Nederlandse
bewerking zie de inleiding van de 'Archieven',
p. XV111-XX1.



Het verhaal over de oprichting van een Duits hospitaal bij
Akko kan niet los gezien worden van het Duitse ziekenhuis
in Jeruzalem, dat 2 oktober 1187 door de moslims was
ingenomen. Jacob van Vitry, bisschop van Akko (1216-1228),
noemt dat ziekenhuis in een verslag over Duitse pelgrimages
naar de Heilige Stad in de 12de eeuw. 1) Omdat de meeste
Duitse pelgrims geen Latijn of Arabisch kenden, kwam het
nogal eens voor dat zij bij ziekte of door gebrek aan geld in
grote moeilijkheden' raakten. Nu woonde er in Jeruzalem een
Duits echtpaar dat iets voor zieke en gestrande landgenoten
wilde doen. Er werd 'een ziekenhuisje gebouwd. Door toedoen
van de patriarch van Jeruzalem, kwam daar een kapel bij die
toegewijd werd aan de Heilige Maria. Het ziekenhuis was rond
1130 gereed en kreeg de naam: 'Hospitaal van de H. Maria van
de Duitsers in Jeruzalem' .D)

Die behoefte om zieke c.q. gewonde landgenoten te helpen,
was ook tijdens de belegering van Akko aanwezig. De Duitsers
hadden een beroep kunnen doen op de hulpdiensten van de
andere nationaliteiten of op de hospitaalbroeders van Sint Jan
(Johannieters), maar zij deden dat niet. Zij zagen er tegenop
anderen te moeten inschakelen om hun moeilijkheden op te
lossen. Bovendien vormde het verschil in taal en gewoonten
een moeilijk overbrugbare barrière. Vandaar de nadruk op het
nationale karakter van de hulpverlening: een Duits hospitaal
voor Duitssprekende zieken en gewonden.

Na de inname vanAkko op 12 juli 1191 kreeg het hospitaal een
plaats binnen de wallen, in de buurt van de Sint-Nicolaaspoort.

Het nieuwe ziekenhuis kreeg dezelfde naam als het Duitse
ziekenhuisje van Jeruzalem (dat in 1187 verloren was gegaan):
'Hospitaal van de H. Maria van de Duitsers in Jeruzalem'.
De exact dezelfde naam van beide ziekenhuizen roept de vraag
op of het hospitaal van Akko een voortzetting was van het
ziekenhuisje van Jeruzalem? Volgens sommige historici was
dit inderdaad het geval, maar uit meer recente studies blijkt
dat die zienswijze onjuist is. Toen Saladin in 1187 Jeruzalem
innam, verloor het Duitse hospitaal zijn functie en loste in het
niets op. Wat overbleef was alleen de naam."

Het hospitaal in Akko had dezelfde doelstelling als het vroegere
ziekenhuisje in Jeruzalem. namelijk een toevluchtsoord oord te
zijn voor behoeftige en zieke landgenoten. In 1977 publiceerde
prof. Udo Arnold uit Bonn een lijst van de bestuurders die van
1190 tot 1198 leiding gaven aan het hospitaal. Het waren er
vijf." De eerste heette 'Magister Sibrand'. Zijn naam komt
voor in een oorkonde van koning Gwijde uit 1190. Van Sibrand
wordt gezegd dat hij "het (veld)hospitaal tijdens de belegering
van Akko is begonnen en het heeft uitgebouwd". Verder laat de
koning weten dat hij aan het hospitaal van de Duitsers (hospitali
Alamannorum) het Armeense hospitaal in de stad schenkt, plus
een aangrenzend huis. In dat huis "kunnen zij (de Duitsers), als
zij dat willen, een ziekenhuis beginnen"."

Het was een merkwaardige schenking. De koning zegt
namelijk twee panden in Akko toe, terwijl hij nog bezig is
met de belegering van de stad. Hij was kennelijk zeker van
de overwinning. Het genoemde huis kwam na de inname van

D. Het moet een klein ziekenhuis zijn geweest.
Toen Hendrik de Leeuw, hertog van Saksen
en Beieren, in 1172 op pelgrimstocht naar
Jeruzalem kwam, maakte Arnold van Lübeck
van dat bezoek een uitgebreid verslag.
Daarin vertelt hij over de ontmoetingen met
Hospitaalridders en Tempeliers en over de

schenkingen die Hendrik deed, maar over het
Duitse hospitaal wordt met geen woord gerept.
Toch moet het ziekenhuis(je) toen injunctie zijn
geweest. In 1276 bezocht gravin Sophie van
Rheineck, weduwe van Dirk VI van Holland,
voor de derde maal Jeruzalem. Het was haar
laatste pelgrimsbezoek. Zij overleed in de

heilige stad en werd bij het hospitaal "dat van
de Duitsers is" begraven. Aldus de kroniek
van de abdij van Egmond, die veel goeds over
haar vertelt. 'Fontes Egmondenses', ed. O.
Opperman, Utrecht 1933, p. 183. In dezelfde
uitgave p. 96, 102 en 232.



Akko in juli 1191 inderdaad in Duitse handen en werd als
ziekenhuis ingericht. Het Armeense hospitaal bleek niet
beschikbaar en bleef in bezit van de Armeniërs.

DE DUITSE ZIEKENBROEDERS

De 'Narracio' vertelt dat spoedig na het initiatief van de
burgers uit Bremen en Lübeck een aantal diepgelovige mannen
(kruisvaarders) hun diensten kwamen aanbieden aan het
Duitse (veld)hospitaal. "Zij trokken hun wereldse kleren uit en
ontvingen het religieuze gewaad na eerst de kloostergeloften te
hebben afgelegd/'P

De Duitse ziekenbroeders waren geen monniken in de
eigenlijke zin van het woord. Samen vormden zij een
religieuze broederschap die zich wijdde aan de zorg van
hulpbehoevenden en zieken. Hun kloosterlijke staat hield
in dat zij zich onder leiding van een kloosteroverste stelden
en een gemeenschappelijk religieus leven leidden. Tussen de
werkzaamheden door waren er gezamenlijke gebedsstonden
en maaltijden. Er was een tijd van ontspanning en een tijd van
stilzwijgen. Voor wat betreft de bezigheden in het hospitaal
stonden zij onder het gezag van een meester (magister),
die eveneens ziekenbroeder was. De twee functies, die van

HOF TE DIEREN

kloosteroverste en meester, konden samenvallen. Zo was de
derde meester, die Heinrich heette, tevens prior (1193/94). De
titel wijst erop dat er in de communiteit van het ziekenhuis
waarschijnlijk enkele priesters waren.

De eerder genoemde meester Sibrand moet een praktisch man
zijn geweest. Al eerder werd gezegd dat hij het hospitaal van
Akko inrichtte en uitbreidde. Hij zal ook degene zijn geweest
die de kruisvaarders, die zich vrijwillig voor de ziekendienst
meldden, heeft aangenomen en die hun de kloostergeloften
heeft afgenomen. Voor wat betreft de verzorging in het hospitaal
en het aldaar te voeren beleid, hebben Sibrand en de meesters
na hem zich laten leiden door de voorschriften van de Hospitaal-
broeders (Johannieters). Hun ervaring op het gebied van de
farmacie en de verpleging, vastgelegd in een aantal vuistregels,
was voor de Duitse ziekenbroeders dé handleiding die zij nodig
hadden.'? Paus Innocentius III (1198-1216) bevestigde dit. Op
19 februari 1199 laat hij weten:

U (Duitse broeders) hebt het voorbeeld van de Hospitaal-
broeders om zich om armen en zieken te bekommeren op
providentiële wijze tot het uwe gemaakt en u hebt dat
(voorbeeld) tot nu toe gevolgd. Ter bevordering van uw
toewijding bevestigen wij met het apostolische gezag (dat
ons is gegeven) uw manier van handelen:"

E. In de 'Narracio' wordt uitvoerig ingegaan
op de personeelsbezetting van het Duitse
hospitaal in de eerste fase van zijn bestaan. Er
worden twee mannen genoemd: Koenraad, de
hofkapelaan, en Burghard, de kamerdienaar,
die hertog Frederik van Zwaben ten behoeve
van het Duitse ziekenhuis afstond. Volgens
de 'Narracio' staan zij aan het begin van de
geschiedenis van het Duitse hospitaal C.q. de
Duitse Orde. Dit klopt niet met de gegevens uit
de oorkonden. Daarom moet achter dit verhaal
een vraagteken worden geplaatst. Zie Udo

Arnold, Entstehung und Frühzeii des Deutschen
Ordens, in: Die geistlichen Ritterorden Europas
(GRE), Sigmaringen 1980, p. 84-85.

F. De stichting van de Hospitaalbroeders gaat
terug op Maurus van Pantaleone, afkomstig uit
een rijke koopmansfamilie in Amalfi (tussen
Napels en Salerno). Hij liet twee hospitia
bouwen: één in Antiochië en een tweede in
Jeruzalem, dat toegewijd werd aan de H. Maria.
Later kwam daar de toevoeging 'Latinum' bij,
omdat de inwonende monniken westerlingen

waren en het hospitium een toevluchtsoord
voor'Westerse pelgrims was. Maurus stierf in
1071. Later, nog vóór 1081/82, kwam daar het
nonnenklooster H. Maria Magdalena bij. Uit
deze twee instituten ontstond een zelfstandig
hospitaal. Onder de bezielende leiding van abt
Gerard werd in dat ziekenhuis de grondslag
gelegd voor de Orde van de Hospitaalbroeders.
ook Johannieters genoemd naar de St-Jan
de Doperkapel bij het hospitaal. Voor meer
informatie: Rudolf Hiestand, Die Anfänge der
Iohanniter; GRE, p. 31-56.



De broeders dwongen respect
af vanwege hun inzet en
toewijding. Toen Akko op
12 juli 1191 in christelijke
handen viel, waren velen
dan ook bereid hen finan-
cieel te helpen. Met het
ingezamelde geld werd een
stuk grond gekocht naast
het huis dat koning Gwijde
tijdens de belegering had
geschonken. Daarop werden
een hospitaal, een kerk en
dienstwoningen gebouwd.

Ook de hogere kringen lieten zich niet ontbetuigd. Via
Hendrik VI, sinds 1191 keizer van het Heilige Roomse Rijk,
bereikten berichten over het liefdewerk van de broeders het
kerkelijke gezag in Rome. Op 21 december 1196 maakte paus
Celestinus (1191-1198) bekend, dat hij "de broeders van het
Maria hospitaal van de Duitsers" onder zijn bescherming
nam en dat hij hun bezittingen bevestigde. Het is boeiend om
te lezen wat de broeders in korte tijd hadden verworven: een
huis in Scalone met wat daarbij hoort; een huis te Zamzi en
huizen bij Ramas met aanhorigheden; éen huis, wijngaarden
en andere bezittingen bij Jaffa; een huis bij Akko en een in
Tyrus met wat daarbij hoort; de ridderhofstede van Cafresi
(In 1193 geschonken door graaf Hendrik II van Champagne);
het bastion bij de St.-Nicolaaspoort van Akko en alles wat
daarmee verband houdt (muurtorens, muren, een gracht, en
de overkluizing bij de stadswal). Ook de tienden van het land
dat door de broeders kort tevoren was ontgonnen, 'novales'
geheten, hoorden daarbij.'?

DE DUITSE RIDDERORDE

In 1198 kwam een einde aan de unieke positie van de
Duitse ziekenbroeders. In dat jaar besloot een aantal voormannen
van de Duitse kruisvaarders om aan het hospitaal van de Heilige
Maria een broederschap van ridders te verbinden. De 'Narracio'
doet uitvoerig verslag van die gebeurtenis. De samenkomst vond
plaats op 8 maart in het huis van de Tempeliers in Akko. Naast een
groot aantal Duitse prelaten en vorsten waren daar ook de patriarch
van Jeruzalem, koning Amelrik TI van Lusignan, de grootmeesters
van de Johannieters en de Tempeliers met een aantal confraters
en vele andere belangrijke personen. Unaniem werd besloten
om de groep ziekenbroeders uit te breiden met broeders die het
ridderlijke zwaard hanteerden.

Omdat er geen handleiding was hoe de broeders moesten
samenleven leek de beste oplossing hun de Regel van de
Tempeliers te geven. Ook de priesters die zich bij de nieuwe
orde wilden aansluiten, moesten zich aan die Regel houden. Voor
wat betreft de armen- en ziekenzorg waren de voorschriften van
de Johannieters van toepassing, die de broeders van het Sint-
Mariahospitaal al jarenlang in praktijk brachten. Vervolgens werd
ridder Hendrik Walpot tot meester gekozen. Daarmee was de
stichting van de Ridderlijke Duitse Orde een feit.

Hendrik Walpot was waarschi julijk dezelfde als Hendrik (Heinrich)
die in 1196 voorkomt als meester van het Duitse hospitaal in Akko
en daar de titel 'praeceptor' heeft." Door hem te kiezen kreeg de
combinatie van ziekenbroeders en ridderbroeders in één instelling
formeel gestalte.

In de 'Narracio' lees je dat direct na de verkiezing van Hendrik
Walpot ridder Herman van Kirchheirn lid in de nieuwe Orde
werd. Ten overstaan van de meester (Hendrik Walpot) zei hij "aan
de wereld te verzaken en voor de rest van zijn leven de Heer als
soldaat te zullen dienen in de Orde (waarvan eerder sprake was)".
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Hierna hing Gilbert Erail, meester van de Tempeliers, hem de
witte mantel om. De 'Narracio' voegt daaraan toe: (De meester
van de Tempelorde deed dat), "opdat alle ridderbroeders van het
genoemde Huis (de Duitse Orde) hierna de witte mantel zouden
dragen volgens de regel die van toepassing is bij de Tempel". Na de
bijeenkomst vertrok meester Hendrik Walpot samen met bisschop
Wolfger van Passau naar Rome om paus Innocentius m te vragen
de nieuwe stichting te bevestigen. De pauselijke goedkeuring
volgde 19 februari 1199.

Het verslag van de 'Narracio' wekt de indruk dat de stichtings-
vergadering in een sfeer van eensgezindheid is verloren. Dit zal
ongetwijfeld waar zijn, maar niet alle aanwezigen zullen van harte
hebben ingestemd met de gang van zaken. Achteraf blijkt in ieder
geval dat de Johannieters hun bedenkingen hadden bij de eigen
weg die de Duitse Orde insloeg en de Tempeliers waren het niet
eens met het optreden van meester Gilbert Erail die "hun witte
mantel" had weggeven. De bezwaren zijn later enorm uitvergroot
met als gevolg dat de Duitse Orde tegenover de twee andere
militaire ordes kwam te staan. De spanningen liepen soms hoog
op. De conflicten maken deel uit van de beginfase van de Orde,
toen de Duitse broeders nog op zoek waren naar hun identiteit.

DE STRUD OM DE WITTE MANTEL

Toen de Duitse Orde in maart 1198 werd gesticht was er
geen leefregel, zoals wij zagen. Ook de kleding was niet eigen.
Ridder Herman van Kirchheim kreeg bij zijn professie de witte
mantel van de Tempel omgehangen. Waarschijnlijk was daar
toen een zwart kruis op aangebracht, waardoor het kledingstuk
zich onderscheidde van dat van de Tempeliers die een mantel
met een rood kruis hadden. Dat zwarte kruis was te danken aan
paus Celestinus m. Het was een schenking uit 1196, toen hij het
'Hospitaal van de H. Maria van de Duitsers in Jeruzalem' onder
zijn bescherming nam."

In de tweede alinea vermeldt de kroniekschrijver, dat
paus Celestinus IJl (1191-1198) aan de Duitse broeders
het zwarte kruis schonk.

De transcriptie hiervan is:
"Item.
Ende die Coninck Johan van Iherusalem gaf! doe dese
hoichmeister van der Duytscher Oirden Heer Barman
van Salza tot syns oirdens eer uut synre wapen van
Iherusalem en gulden Alicruys (ws. alyc cruys=volkomen
kruis) te voeren int tweede cruys van sabel dat die paues
Celestinus die derde der oirden ghegeven had. Ende dyt
dede die Coninck van Jherusalem omdat die oirde hoir
oirspronek hoir hoefthuys ende hoir tytel van Iherusalem
was ende sijn voirvader die oirde hadden helpen stichten
ende funderen ende dyt ghesciede irujair Ons Heeren
.m.cc. ende xix dat Coninck Johan van Iherusalem der
oirde sine wapen gaf!".

Uit: 'Cronike van der Duytscher Oirden van der ridderschap van den huyse
ende hospitael onser liever vrouwen van Iherusalem', ca. 1500. Jol. XVI.



aanspraken (namens achterneef Raymond
Roupen) op Antiochië. Later, in 1216, kreeg
hij de stad alsnog in handen. K.M. Setton, A
History of the Crusades, vol. 11, Philadelphia
1962, p. 532-538.

Het rode kruis van de Tempeliers was van oudere datum. De
broeders van de Tempel hadden het van paus Eugenius III (1145-
1153) gekregen tijdens een bijeenkomst van het generaal kapittel
in Parijs in 1147. Van dat kapittel was hij toen de voorzitter. De
witte mantel dateerde uit de beginperiode van de orde, toen
Bernardus, abt van het Cisterciënzerklooster Clairvaux (1115-
1153), de geestelijke leider van de Tempelbroeders was. De
mantel is de 'cappa' van de Cisterciënzer monniken. De witte cape
werd gedragen bij bijzondere gelegenheden en op hoogtijdagen.
De Tempeliers waren er trots op. Het wit herinnerde aan de
zuiverheid en het rood aan het Heilige Bloed dat de Heer had
vergoten. De rode kleur verwees ook naar het martelaarschap.

Het irriteerde de Tempelbroeders enorm dat hun mantel
door broeders werd gedragen die niet in de traditie van Sint
Bernardus stonden,Gl De irritatie groeide uit tot vijandigheid
waarbij de Duitse Orde soms tegenover de Tempeliers kwam te
staan, ook in politiek opzicht. Dit wordt al kort na de oprichting
zichtbaar in het conflict over de troonopvolging in het prinsdom
Antiochië.

Na het overlijden van prins Bohemond III, graaf van Tripoli, in
april 1201 meldden zich twee kroonpretendenten: Bohemond
IV en Raymond Roupen, respectievelijk zoon en kleinzoon ,van
de overledene. Bohemond IV kreeg steun van az-Zahir, zoon
van Saladin en gouverneur van Aleppo. Raymond Roupen kon
rekenen op,Leo 11,die sinds 1198 koning van Cilicië-Armenië
was. Raymond was zijn achterneef. De Tempe1ie~s schaarden
zich achter Bohemond, de Johannieters deden dat aanvankelijk
ook, maar kozen later voor Leo van Armenië.

De Duitse Orde stond voor een dilemma. De broeders met
Hendrik van Tunna aan het hoofd namen het op voor Raymond
C.q. koning Leo van Armenië en zaten daarmee in een duidelijk
ander kamp dan de Tempeliers. Toen az-Zahir in 1209 Cilicië
binnenviel, vochten de Duitse riddermonnikensamen met
de Johannieters tegen de Seldsjuken. De moslims werden
teruggedrongen, maar Hendrik van Tunna, de derde meester
van de toen nog kleine Duitse Orde, sneuvelde. Hl

Een jaar later dienden de Tempeliers een aanklacht in tegen
de Duitse broeders bij de paus in Rome. De kwestie van de
witte mantel werd hoog gespeeld. Op 27 augustus 1210 liet
Innocentius 111de broeders van het Duitse hospitaal in Akko
weten" dat zij de witte mantel niet langer mochten dragen.
Het verbod werd gemotiveerd met de opmerking dat de witte
mantel indertijd aan de Tempelridders was gegeven om zich
van anderen te onderscheiden. Nu de Duitse ridderbroeders,
die mantel ook droegen, wekte dat verwarring en ontstond er
tweespalt. lOl

Herman van Salza, die na de dood van Hendrik van Tunna de
nieuwe meester van de Duitse Orde was geworden, liet zich
door het pauselijke verbod niet uit het veld slaan. Hij schakelde
patriarch Albert van Jeruzalem in om te bemiddelen. De poging
bleef niet zonder succes. Paus Innocentius kwam op zijn besluit
terug, Het werd de Duitse ridderbroeders toegestaan de witte
mantel te blijven dragen, Maar de Tempeliers namen met de
beslissing geen genoegen. Zij protesteerden in Rome tegen
de gang van zaken en bleven dit doen ook onder Innocentius'
opvolger paus Honorius III (1216-1227).

G. Bernardus van Clairvaux werd in 1174
heilig verklaard,

H. Uit dankbaarheid voor de geboden hulp,
maar ook om hen permanent aan Cilicië-
Armenië te binden schonk koning Leo de beide

.ordes stukken grond plus enkele burchten. Zo
kregen de Duitse ridders de burcht Amoudain,
3 km. 'zuidelijk van Ain Zarba (nu verlaten),
tussen de hoofdstad Sin en de rivier de Pyramus
(Yeyhan). De oorlog bracht Leo overigens
weinig voordeel. Hij moest afzien van zijn



Die had op een gegeven moment genoeg van de herhaalde
aanklachten en verklaarde op 9januari 1221 dat de Duitse ridders
de witte mantel mochten dragen omdat dit "overeenkomstig
hun statuten" was." Wie dacht dat met de pauselijke uitspraak
de kwestie van de baan was, had het mis. De protesten gingen
door, tot paus Gregorius IX (1227-1241) in 1230 aan de twist
een einde maakte door de Tempeliers uitdrukkelijk te verbieden
de Duitse ridders nog langer lastig te vallen. I I)

Overigens werd er niet altijd geruzied tussen de twee ordes. In
het voorjaar van 1218 werkten Tempeliers en Duitse ridders
eendrachtig samen bij de versterking van de burcht Chäteau
Pèlerin (Pelgrims burcht) zuidelijk van de Berg Karmel. In die
burcht kwamen de aanvoerders van de kruisvaarders begin mei
bijeen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de tocht
naar Damiate.

DE CLAIM VAN DE JOHANNIETERS

De eis van de Johannieters aan de Duitse broeders
was van veel fundamentelere aard. Daarbij ging het om het
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voortbestaan van de orde zelf. De kwestie vond zijn oorsprong
in het voormalige Sint-Mariahospitaal van de Duitsers in
Jeruzalem (waarover eerder in dit artikel). Op 9 december
1143 had paus Celestinus II (1143-1144) beslist dat het Duitse
ziekenhuisïje) in Jeruzalem onder toezicht kwam van het Sint-
Janshospitaal in de stad." De maatregel werd genomen omdat
de Duitsers tweedracht veroorzaakten en er schandalen waren
geweest. De prior en de ziekenbroeders bleven in functie en aan
het gebruik van de Duitse taal werd geen beperking gesteld.
Aldus de paus in een schrijven aan meester Raymond du Puy
van de Johannieters. 12)

Voor de broeders van Sint Jan hield de beslissing in dat de
broeders van het Duitse hospitaal gehoorzaamheid verschuldigd
waren aan het bestuur van het Sint-Janshospitaal c.q. het
hoofdbestuur van de Johannieterorde, dat daar voor de val van
Jeruzalem zetelde. De oprichting van een Duits hospitaal in
Akko onder precies dezelfde naam, 'Hospitaal van de Heilige
Maria van de Duitsers in Jeruzalem', hield in dat dit ziekenhuis
een voortzetting was van het hospitaal in Jeruzalem, dat
verloren ging. Daarmee viel het Sint-Mariaziekenhuis in Akko
onder de jurisdictie van de Orde van Sint Jan.

l. Tabulae, nr. 308. De verwijzing naar de
'statuten' geeft aan dat de Duitse Orde bezig
was een eigen structuur te ontwikkelen. Werd
vóór 1220 gesproken van 'gewoonten', na die
tijd krijgt de Orde meer en meer een eigen
gezicht op basis van een aantal grondregels.
Het dragen van de witte mantel met het zwarte
kruis hoort daar bij. In het oudste Nederlandse
handschrift van de 'Statuten' uit ca. 1400 wordt
dit als volgt weergegeven: "Die ridder broed'
zullen witte mantel drage tenen (ten) teken
der ridderscap ...Wi setten (bepalen) dat een
igelijc broeder aen (op) mantelen, aen hoyken
(huik), an wapenrocken een suart (zwart) cruce
draghe". Regel, par. 12. In WJ. d'Ablaing van

Giessenburg, Die Deutsche Orde, of Beknopte
geschiedenis, indeeling en statuten der
broeders van het Duitsche Huis van St. Marie
van Jerusalem, Utrecht 1867, p. 223.

J. Het Duitse St.-Mariahospitaal was gelegen
bij de St. Thomaskerk in de Armeense wijk in het
zuidwesten van de stad. Het St.-Janshospitaal
van de Johannieters lag in het centrum ten
zuiden van de H. Grafkerk. Het was een enorm
gebouwencomplex dat geheel volgens de eisen
van de tijd was ingericht. In 1172 schrijft
Theoderik van Würzburg na zijn bezoek aan
Jeruzalem: "Niemand kan de ander op een
geloofwaardige manier vertellen hoe mooi de

gebouwen (van het hospitaal) zijn, met al die
kamers en bedden en andere voorzieningen
voor de armen en zieken, hoeveel middelen ter
beschikking staan om hen te verkwikken en met
hoeveel toerwijding de broeders de behoeftigen
ondersteunen; (dit alles is niemand duidelijk
te maken) tenzij hij in gelegenheid is het met
eigen ogen te aanschouwen. Echt waar, wij
liepen door dat paleis en het was onmogelijk
het aantal zieken te schatten dat daar lag,
maar er waren meer dan duizend genummerde
bedden". In 'Libellus de loeis sanctis', hrsg. v.
M.L. u. W Buist, Heidelberg 1976.



De Duitse broeders dachten daar heel anders over. De
oprichting van het hospitaal was een eigen initiatief geweest,
ingegeven door gevoelens van medelijden en naastenliefde.
Wat de naam betreft, daarmee werd weergegeven dat het om
een Duits hospitaal gaat bedoeld voor zieke en hulpbehoevende
landgenoten. Bovendien lag daarin de hoop besloten dat er
in Jeruzalem weer een Duits hospitaal zal. zijn wanneer de
stad bevrijd is van de moslims.!" Een andere relatie met
het Jeruzalemse ziekenhuis was er niet. De Duitse broeders
beklemtoonden dit in hun verweer tegen de Orde van Sint
Jan. Zij wilden hoe dan ook voorkomen dat de Johannieters
op grond van historische gegevens een claim zouden kunnen
leggen op hun ziekenhuis in Akko.

De Johannieters hebben met het indienen van hun bezwaar
tegen de Duitse Orde gewacht op een gunstig moment. Zolang .
Herman van Salza aan het hoofd van de orde stond, was de kans
op succes gering. Hij was een man van allure met internationale
faam.'? De gelegenheid kwam toen Herman stierf. Het nieuws
van zijn overlijden 20 maart 1239 viel samen met het bericht
van de excommunicatie van keizer Frederik 11 door paus
Gregorius IX (1227-1241).

De beide nieuwsberichten hadden in zóverre iets met elkaar
te maken, dat de keizer in Herman van Salza een bondgenoot
verloor, die hem in alle omstandigheden terzijde had gestaan.
Herman was steeds Frederiks trouwe paladijn geweest en de
broeders hadden zich daarin kunnen vinden; zij hadden zich
eensgezind achter hun meester geschaard. Paus Gregorius IX
«1227-1241) ergerde zich aan die nauwe band tussen Frederik
11en de Duitse Orde. a de excommunicatie liet de paus de
Duitse broeders weten dat hij alle privileges zou intrekken als
zij zouden doorgaan met de keizer steun te verlenen. De brief
werd 11 juni 1239 geschreven.'?

Het is goed mogelijk dat de uitbreiding in 1198 van de groep
ziekenbroeders met ridderbroeders met deze kwestie verband
houdt." Door de basis te verbreden en heil te zoeken bij
de Tempeliers konden de Johannieters de Duitse broeders
niet langer alléén op de ziekenhuis traditie aanspreken. De
omvorming van een broederschap van ziekenbroeders in een
ridderlijke broederschap bracht de Duitse groep in Akko op het
niveau van de andere geestelijke ordes. Het aanzien werd nog
vergroot toen Rome de nieuwe formatie goedkeurde.

K. De feitelijke reden voor de opname van
ridders in de hospitaalbroederschap zijn
waarschijnlijk de historische omstandigheden
geweest op het einde van de negentiger jaren
van de twaalfde eeuw in het H. Land en in
Duitsland. Voorafgaand aan de komst van
keizer Hendrik VI waren in augustus Il97 in
Akko enkele contingenten Duitse kruisvaarders
aangekomen onder leiding van aartsbisschop
Koenraad van Mainz: Toen eind september
het bericht kwam dat de keizer (32 jaar oud))
was overleden, keerden veel kruisvaarders
verontrust door zorgelijke berichten over de
troonopvolging, naar huis terug. Maar een
aantal van hen, met name ridders, bleef achter

om het ideaal van de bevrijding van Jeruzalem
trouw te blijven. De enige bestaande organisatie
waarop zij konden terugvallen was het Duitse
Sint-Mariahospitaal in Akko. Hun verzoek om
aansluiting resulteerde in de oprichting van de
Ridderlijke Duitse Orde. Vergelijk 'Narracio',
Codex Dipl. nr. i, p. 5.

de Tempeliers en Johannieters hadden. in 122i,
tijdens zijn verblijf in Rome van 9 januari tot 9
februari, slaagde hij erin om paus Honorius
te bewegen een groot aantal privileges aan de
Duitse Orde te schenken, in totaal 54. Vanwege
Hermans loyaliteit nam de keizer in januari
1226 de Duitse Orde onder zijn bijzondere
bescherming. In maart van datzelfde jaar
vaardigde Frederik II de beroemde Gouden
Bul van Rimini uit, waarin hij de Duitse Orde
de vrijheid gaf om Pruisen te koloniseren en
daar een eigen staat te stichten. Tijdens het
verblijf van de keizer in het H. Land (1229) was
Herman zijn raadsman en afgezant.

L. Herman van Salsa was meester van de
Duitse Orde van 1209 tot 1237. Vooral in zijn
hoedanigheid als diplomaat gaf hij blijk van
grote kwaliteiten. Regelmatig trad hij op als
bemiddelaar tussen paus en keizer. Via Frederik
11 wist hij van de paus voor de Duitse Orde
dezelfde immuniteitsrechten te verkrijgen als



Nu was voor de Orde van Sint Jan de tijd rijp om actie te
ondernemen. Er ging een bede naar Rome om de broeders van
het 'Duitse Sint-Mariahospitaal in Jeruzalem' te verplichten het
gezag van de Johannieterorde te aanvaarden. De argumenten,
die gebruikt werden, kennen wij. Zij werden besproken in het
begin van dit hoofdstuk.

Gelukkig hanteerde de Romeinse Curie het principe van hoor en
wederhoor. Op 12 januari 1240 werd het bestuur van de Duitse
Orde gevraagd een vertegenwoordiger naar Rome te sturen om
het antwoord van de orde persoonlijk toe te lichten. Koenraad
van Thüringen, die na Hermans overlijden tot grootmeester (de
titel was sinds 1230 in gebruik) was gekozen, vertrok daarop
naar Italië. Jammer genoeg kon hij weinig uitrichten; hij
overleed op 24 juli in Rome.

Pas anderhalf jaar later kreeg de kwestie een vervolg. Er was
intussen veel gebeurd. Begin 1241 werd Gerard van Malberg tot
nieuwe grootmeester van de Duitse Orde gekozen. Onmiddellijk
na zijn aantreden werd hij geconfronteerd met een oorlog
tussen Johannieters en Tempeliers en met een haatcampagne
van de Tempeliers tegen de Duitse Orde. De Duitse broeders
werden ervan beschuldigd supporters van Frederik II te zijn
(wat waar was), die hen, de Tempeliers, tijdens zijn verblijf
in het H. Land herhaaldelijk had vernederd. Nu volgde de
afrekening! Het hoofdkwartier van de Duitse Orde in Akko
werd aangevallen en het convent werd de stad uitgejaagd. In
1243 volgde de verzoening. Toen pas kon Gerard van Malberg
naar Rome vertrekken om zijn Orde te verdedigen tegen de
claim van de Johannieters.

Paus Gregorius IX overleed 22 augustus 1241. Zijn opvolger
Innocentius IV (1243-1254)15) was de Duitse Orde welgezind.
Gerard van Malberg legde de eed van trouw af in handen van
de paus. Deze op zijn beurt garandeerde de bescherming van de
rechten van de Duitse broeders. De claim van de Johannieters
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leek daarmee te zijn afgewend. Toch konden de broeders van
Sint Jan hun vermeende aanspraak niet vergeten.

In het vredesverdrag dat de drie ridderordes op 9 oktober 1258
met elkaar sloten, kwam de kwestie opnieuw ter sprake, zij
het in de marge. Op hoofdlijnen erkenden de ordes elkaar als
gelijkwaardige partners, die elkaar wederzijds zullen helpen
waar en wanneer dat nodig was. De Duitse Orde, de jongste
van de drie geestelijke ordes, werd eindelijk als volwaardig lid
geaccepteerd. 16)

DE EIGEN IDENTITEIT

Na de stichting in 1198 worstelde de Duitse Orde nog
decennia lang met haar identiteit. Wat er aan regels was, was
immers ontleend aan anderen, aan de Johannieters en vooral
aan de Tempeliers. Belangrijk is de bul van paus Honorius III
van 15 december 1220, waarin deze aan het bestuur van de
Duitse Orde de bevoegdheid verleent om in 'de gewoonten'
(consuetudines) veranderingen aan te brengen. Het gaat over
leefregels en gebruiken volgens een vast patroon, die kennelijk
al eerder erkenning hebben gekregen. In de bul van 9 januari
1221, dus enkele weken later, heeft de paus het over 'statuten'.
Daaruit zou je kunnen opmaken dat de leefregels en gebruiken
(na wijziging) geformaliseerd zijn in een aantal bindende
grondregels. 17)

Drieëntwintig jaar later, in 1244, is er opnieuw sprake van
een wijziging. Gerard van Malberg maakt van zijn verblijf in
Rome gebruik om de leefregel van de Duitse broeders met paus
Innocentius te bespreken en de nakoming daarvan toe te lichten.
Naar aanleiding van dat onderhoud krijgen de grootmeester en
zijn kapittel verlof om de statuten op die plaatsen te wijzigen
die "geestelijk geen waarde hebben en de ridderlijke eer niet
bevorderen" .



l

Indrikis Sterns schrijft over deze wonderlijke zin in de
pauselijke bul: "This may have been true, but it was probably
the hidden intent of the Germans to get their own rule, and make
themselves independent of both Hospitallers and 'Iemplars'v'v

Het lijkt er inderdaad op dat de Duitse broeders een eigen
stempel hebben willen drukken op de statuten die ontleend
waren aan de twee andere geestelijke ridderorden. Na 1244
wordt de Regel herschreven. Het oudst bekende exemplaar van
de nieuwe statuten is van 1264. Het omvat de delen: Kerkelijke
kalender, Regel, Wetten, Gewoonten, Aanwijzingen voor het
knielen en het houden van nachtwaken. De oudst bekende
Nederlandse versie is van omstreeks 1400.

De Duitse broeders noemden hun statuten 'Ordenbuch'. Dat
boek was hun dierbaar. Iedere zondag wanneer de huisgenoten
in de kapittelzaal of de kapel bijeenkwamen voor de geestelijke
bezinning werd een deel van de Regel, de Gewoonten of de
Wetten voorgelezen, gevolgd door de verdeling van de taken
voor de komende week. Dit doet vermoeden dat (bijna)
gelijktijdig met de Latijnse statuten een Duitse vertaling
beschikbaar was.

Het past niet in de opzet van dit artikel nu verder op de statuten
in te gaan - dat gebeurt in een volgend artikel - maar één aspect
mag niet onvermeld blijven, namelijk de doelstelling van de
Orde, juist in verband met de eigen identiteit. De stichting
van de Duitse Orde in maart 1198 plaatste de broeders meteen
voor de vraag: hoe nu verder? Zijn wij een broederschap van
ziekenverplegers aangevuld met ridderbroeders of vormen
wij een ridderlijke orde waarvan leden in de ziekenverpleging
werkzaam zijn? De keuze was moeilijk, maar eigenlijk
prevaleerde al vanaf het begin de laatste optie. De Regel,
paragraaf 4, verwoordt dit aldus:

;.

De tekst geeft het begin mn de Regel, afgedrukt in de oudst bekende Nederlands
onverwandelinghen (onveranderlijkheid). Hier begint die regele der broed' de
Dit is van cuushede end van hoersamheden en sonder eyhenscap (bezit) t
waarbij wordt venve:::en naar het leven van Jezus.

"Omdat de orde een hospitaal had vóór er ridders
waren, zoals uit de naam blijkt waarin sprake is van
'hospitaal', daarom verordenen wij dat er bij het
huis van de meester of waar deze met zijn kapittel
vergadert, te allen tijde een hospitaal moet zijn".

Zorg voor de zieken is niet het eerste doel van de Orde. Uit
eerbied voor het verleden wordt een ziekenhuis gehandhaafd
waar het hoofdbestuur zetelt. Daar blijft het bij. Worden elders



(door weldoeners) ziekenhuizen aangeboden dan beslist het
lokale bestuur of dat aanbod kan worden geaccepteerd of niet
(id. par. 4). De naam 'broeders van Sint-Mariahospitaal van het
Duitse Huis in Jeruzalem' herinnert aan het eerste begin, maar
het hanteren van het ridderlijke zwaard omwille van het geloof
heeft de prioriteit. Het eigenlijke doel van de Orde sinds de
oprichting in 1198 is de bestrijding van de ongelovigen.

HOF TE DIEREN

DE STERKE BERG

Ruim negentig jaar lang was de Duitse Orde in het
Heilige Land actief. Het grootste wapenfeit uit de periode was
de deelname aan de belegering en verovering van Darniate in
1218/1219. Daar verwierven de Duitse ridderbroeders roem
door hun inzet en onverschrokkenheid. Na Darniate hoor je
weinig meer van hen, of het moest zijn in verband met de slag
bij La Forbie, noordoostelijk van Gaza, op 17 oktober 1244. De
deelname bestond uit een contingent ridders en schildknapen,
wat een kleine legergroep was in vergelijking met de bijdrage
van de Tempeliers en de Johannieters. Die waren elk met meer
dan driehonderd ridders aanwezig. De uitslag was overigens
bedroevend. Van de Tempeliers overleefden 33 de veldslag,
van de Johannieters 26 en van de Duitse Orde 3.

Duitse ridderbroeders streden ook mee in de slag bij Mansurah,
zuidwestelijk van Darniate, op 8 februari l250. De voorhoede
van het christelijke leger onder leiding van Robert van Artois
werd daar volledig verslagen. De rapportages uit die tijd geven
verschillende verliescijfers. De ene verslaggever meldt dat de
Duitse ridders vier man verloren, de andere heeft het over drie
Duitse ridders, die de ramp overleefden.!"

Tot slot is daar nog het gecombineerde optreden van
Tempeliers, Johannieters en Duitse Orde in de zomer van 1266
onder leiding van Hugo TI van Lusignan, koning van Cyprus.
De Mammelukse generaal Baibars, heerser over Egypte en
Syrië, rukte op in de richting van Akko. Het jaar daarvoor had
hij Caesarea veroverd, Haifa verwoest en het garnizoen van de
burchtArsuf (tussen Jaffa en Caesarea) tot overgave gedwongen.
Het was dus zaak deze machtige vijand te weerstaan om Akko
te kunnen behouden. Dat lukte, voor dat moment althans, want
later zullen de moslims met een nog veel grotere legermacht
terugkeren.



Bij tijd en wijle waren de Duitse ridderbroeders dus betrokken
bij de oorlog in het Heilige Land. Gezien hun betrekkelijk
klein aantal was het niet mogelijk overal aanwezig te zijn. De
rustige perioden, die er ook waren, werden vooral gebruikt om
het verkregen bezit te exploiteren en om een bijdrage te leveren
aan de verdediging van het koninkrijk Jeruzalem.

Het zou interessant zijn
om na te gaan hoeveel
landerijen, hofsteden,
bossen en percelen
woeste grond de Duitse
Orde heeft gehad en wat
die hebben opgeleverd.
Het gaat in ieder geval
om vele, vele hectaren
vooral in de omgeving
van Akko, Tyrus,
Sidon, Antiochië en
zuidelijk bij Caesarea,
Jaffa en Ascalon. Ook
in Cilicië en Armenië,
waarvan al eerder
sprake was, had de Orde
bezittingen, evenals
op Cyprus."? Maar het
voert te ver daarop in
te gaan. Belangrijker
is het om na te gaan
hoe de broeders heb-
ben meegewerkt aan de
verdediging en bevei-
liging van het H. Land.

In mei 1220 kocht de Duitse Orde van graaf Otto van Henneberg
en Beatrix van Courtenay het 'Castellum Regis' (Chastiau
dou Rei), noordoostelijk van Akko, voor 7.500 mark zilver en
5250 byzantijnen.?? Het was geen echte burcht, maar eerder
een landhuis gelegen in een vruchtbare vallei. Acht jaar later,
20 april 1228, volgde de aankoop van een groot leencomplex,

noordelijk van de
koninklijke burcht,
bestaande uit vijftien
landgoederen en twee
percelen onontgonnen
land. In het gebied lag
op een beboste berg
een oud kasteel. De
verkoper was Jacob
van Amigdala, zoon
van Wilhelm van
Amigdala en· Agnes
van Courtenay, een
zus van Beatrix. Het
leen complex was zijn
moederlijk erfdeel. De
verkoopprijs bedroeg
6.400 byzantijnen
(25,6 kilogram goud).
Het bedrag werd ge-
fourneerd door keizer
Frederik 11; het was
geld van de tolheffingen
in de haven van Akko.

De ruïne van de
berg', op de landkaart 'Montfort'
geheten, met de lager gelegen voor-
burg. Na de verwoesting in 1271 is
de burcht niet meer herbouwd.

In 1229 begon de herbouw van het oude kasteel op de berg, dat
de naam 'Starkenberg' (Sterke Berg) kreeg en nu nog bekend is
onder de Franse naam 'Montfort'. Duitse kruisvaarders werden
ingeschakeld om bij de bouw te helpen. Meer beneden op de
helling van de berg verrees een voorburg.



Vermoedelijk is dat de plaats geweest waar een
hospitaal was gehuisvest. Uiteraard bracht de
bouw de nodige kosten met zich mee. Om daarin te
voorzien deed Herman van Salza een beroep op paus
Gregorius IX. Op 10 juli 1230 maakte deze bekend
dat de gelovigen, elke
keer als zij geld voor
Montfort gaven, er
op mochten rekenen
dat hun zondeschuld
met een zevende
werd verminderd. De
aflaat bleef tien jaar
van kracht.'!' Later,
lil 1245, herhaalde
paus Innocentius IV
de welwillende geste
van zijn voorganger.
De boetevermindering
bedroeg toen dertig
dagen per donatie.
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De inschakeling van Rome maakt duidelijk hoe
belangrijk dit project was niet alleen voor de Duitse
Orde maar ook voor de christelijke wereld. Iedereen
werd gemobiliseerd om de bouw van de burcht
tot een succes te maken. Eind jaren dertig was de
herbouw zover gevorderd dat het hoofdkwartier
van de Orde verplaatst kon worden van Akko naar
de Starkenberg. De eerste hoogmeester die daar
zetelde, was Koenraad van Thüringen (1239-1240).
Na hem kwamen nog vijf andere hoogmeesters. De
laatste was Anno van Sangerhausen (1256-1271).

Ook Judin werd omstreeks 1220 door de Duitse Orde
verworven en evenals Mantfort en Castellum Regis ~.5 30 KM.
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In 1266 ondergaat de burcht een eerste test. De bedreiging
komt van sultan Baibars. Na de mislukte aanval op Akko
(zie boven), trok hij met zijn leger naar de Starkenberg. Er
volgde een bestorming, die werd afgeslagen. Daar bleef het
bij. Het was alsof Baibars er achter probeerde te komen, hoe
sterk de verdediging was en wat de mogelijkheden waren voor
een eventuele nieuwe aanval. Dan breekt hij het kamp op en
marcheert in oostelijke richting naar Safed, de burcht van
de Tempeliers. Er volgt een belegering van zes weken. Eind
augustus valt de vesting door verraad in zijn handen.

Vijf jaar later is Baibars terug. Alle burchten in het binnenland
van het koninkrijk Jeruzalem en van Syrië zijn in zijn macht,
ook het onneembaar geachte Krak des Chevaliers.ê? Beginjuni
1271 is de Starkenberg het doelwit en begint de belegering.
11 Juni krijgt Baibars de voorburg in handen. Het is een mooi
platform voor de belegeringswerktuigen. In de muur worden
gaten geschoten. Op 18 juni beginnen de onderhandelingen
voor de overgave. De Duitse verdedigers krijgen een vrijgeleide
naar Akko. De ridderbroeders mogen niets meenemen, geen
wapens, geen persoonlijke bezittingen. Daarna verrijst de
standaard van de sultan op de tinne. De geschiedenis van de
'Sterke Berg', de trots van de Duitse Orde, is ten einde. 4 Juli
geeft Baibars het bevel om de burcht te slopen.

DE VAL VAN AKKO

Het verlies van de Starkenberg betekende het teloorgaan
van een strategisch bolwerk in de strijd om het behoud van
het Heilige Land. Het gebied van Trefi1e benoorden Akko lag
nu open voor de Islamitische legerscharen. Het verlies had
ook consequenties voor de Duitse Orde zelf. De zetel van het
hoofdbestuur werd opnieuw het Duitse Huis in Akko dat de
broeders tweeëndertig jaar daarvoor hadden verlaten.

Ongetwijfeld zal nog dikwijls teruggedacht zijn aan de dagen
van weleer, toen de Sterkenberg het hoofdkwartier was. Het
leven in Akko miste de allure van dat verleden, maar van de
andere kant had het verblijf in de havenstad bepaalde voordelen.
Dankzij een in 1272 gesloten wapenstilstand nam de handel
toe en konden de pelgrims vanuit Akko ongehinderd Nazareth
bereiken. De overeenkomst gold voor tien jaar en werd in 1283
hernieuwd. Na een conflict in 1289 werd opnieuw een akkoord
voor tien jaar gesloten.

Wapenstilstand impliceerde het neerleggen van de wapens, wat
niet wil zeggen dat er af en toe geen bloedige botsingen waren.
Om onduidelijke redenen werd de stad Tripoli ten noorden
van Beiroet in 1289 door de moslims aangevallen en werd de
bevolking gedecimeerd. De gezagvoerder die verantwoordelijk
was voor het bloedbad was sultan Qalawun, sinds de dood van
Baibars in 1277, de heerser over Egypte en Syrië.

M. Een deel van de koopprijs kon betaald
worden met de 6000 mark zilver die hertog
Leopold IV van Oostenrijk in 1219 bij Damiate
aan de Duitse Orde had geschonken voor
de aankoop van land. De vader van Beatrix,

Joscelin 111van Courtenay, titulair graaf van
Edessa, had het kasteel in 1182 van koning
Boudewijn IV van Jeruzalem in erfelijk leen
gekregen. Beatrix was Joscelins oudste dochter.
Het kasteel was haar erfdeel waarbij ook de

heerlijkheid Toron hoorde met de burchten
Banyas en Chateauneuf Die heerlijkheid was
in handen van de moslims.



Het gewelddadig optreden
van de moslims wekte grote
onrust bij de christenen.
Gezien de ernst van de
situatie deed Hendrik 11,
koning van Jeruzalem en
Cyprus, een beroep op de
paus om de regeringsleiders
in Europa te vragen hulp te
sturen. Om diezelfde reden
vertrok Burghard van
Schwanden, hoogmeester
van de Duitse Orde (1283-
1290), naar Duitsland om
manschappen te werven
voor de verdediging van
het Heilige Land. Hij
kwam terug met 40
Duitse broeders en 400
kruisvaarders. Een andere
bron spreekt van 700
kruisvaarders.ê?

AKKO IN 1291
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Kort na zijn aankomst in
Akko trad grootmeester
Burghard van Schwanden
af en sloot zich aan bij
de Johannieters. Het is
altijd een raadsel gebleven
waarom hij die stap heeft gezet. Udo Arnold zegt dat hij
"de uitzichtloze situatie in het Heilige Land" onderkende
en daarom aftrad. Stephen Runciman is minder hoffelijk en
heeft het over "a bad impression" die Burghard maakte door
"at this very moment" het leiderschap uit handen te geven.'?
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De dubbele muur telde twaalf torens, geschonken door weldoeners die daaraan hun naam verbonden had-
den. Tussen de voorstad Montmousard en de binnenstad was een enkele muur. De Duitse Orde verdedigde
samen met de regimenten van koning Hendrik II van Cyprus de Nicolaaspoort en de hoek bij de Vervloekte
Toren. 8Mei 1291 bleek de toren van koning Hugo II niet langer houdbaar. 18 Mei drongen de moslims via
de in puin geschoten muur bij toren van koning Hendrik de stad binnen.

Dat heikele moment was er inderdaad! Mogelijk als gevolg van het
bloedbad in Tripoli braken in de zomer van 1290 in Akko onlusten
uit. De moslim inwoners waren het mikpunt. Wie van·hen geen
veilig heenkomen vond, werd zonder meer van kant gemaakt.
Sultan Qalawun eiste daarop de uitlevering van de moordenaars.



De Hoge Raad van Akko durfde op de eis niet in te gaan, omdat
de publieke opinie zeker niet zou toestaan dat christenen aan
ongelovigen werden uitgeleverd. De grootmeester van de
Tempeliers was wèl voor uitlevering, maar zijn stem vond geen
gehoor. Het gevolg was een genadeloze afstraffing van Akko.

Op 4 november 1290 vertrok Qalawun aan het hoofd van
zijn leger uit Cairo. Goed en wel buiten de hoofdstad werd
hij ziek en overleed zes dagen later. Op zijn sterfbed liet hij
zijn zoon al-Ashraf Kbalil beloven de strafexpeditie tegen de
christenen voort te zetten. Het duurde even voordat de nieuwe
sultan de opdracht ten uitvoer kon brengen. Eerst moesten
een aantal tegenstanders uit de weg geruimd worden. Maart
1291 begon het leger aan zijn mars naar Akko, dat 5 april
werd bereikt. Het was een enorme legermacht die rond de
stad de tenten opsloeg. De kronieken spreken van zesduizend
ruiters en honderd-en-zestigduizend infanteristen. Zij hadden
bijna honderd belegeringswerktuigen bij zich, waarvan er
twee met name worden genoemd; de Zegevierende en de
Woendende; twee reusachtige katapulten die over een afstand
van tweehonderd meter stenen van ongeveer tweehonderd kilo
konden wegschieten.

Akko kon daar ongeveer duizend ridders en bereden
schildknapen tegenoverstellen plus veertienduizend man
voetvolk. Weliswaar kwam koning Hugo II vanuit Cyprus te
hulp met honderd ruiters en tweeduizend infanteristen, maar
het totale aantal weerbare mannen zonk in het niet bij wat de
tegenstander aan manschappen bijeen had gebracht. Eigenlijk
was het lot van Akko al op voorhand beslist.

Toch wilden de verdedigers van geen wijken weten; ze vochten
als leeuwen. De Duitse broeders die (na het vertrek van
Burghard van Schwanden) Hendrik van Bolanden tot aanvoeder
hadden gekozen, krijgen in het verslag van Ludolf van Suchem
(Sudheim) een extra vermelding.

De meesters en broeders van de ordes, schreef hij "vochten
zonder ophouden tegen de Saracenen tot zij bijna allen waren
gesneuveld; het was zelfs zo, dat de meester (Hendrik van
Bolanden) en broeder van het Huis van de Duitse orde samen
met hun volgelingen en vrienden allen tegelijkertijd om het
leven kwamen't.P'

18 Mei 1291 zette al-Ashraf het slotoffensief in. Voordat alle
verzet was gebroken, ontsnapte Koenraad van Feuchtwangen
met enkele medebroeders en een aantal Johannieters en
Tempeliers uit de stad. Koenraad was na de dood van Hendrik
van Bolanden tot nieuwe meester gekozen. Een schip bracht
hen naar Cyprus en vandaar zeilden de Duitse broeders naar
Venetië waar een nieuw hoofdkwartier van de Duitse Orde
werd gevestigd.

Na ruim honderd jaar kwam een einde aan het verblijf van
de Duitse broeders in het Heilige Land. Het ontstaan was te
danken aan het initiatief an een aantal burgers uit Bremen en
Lübeck die in het najaar van 1189 een veldhospitaal inrichtten
voor zieke en gewonde landgenoten. In maart 1198 volgde
de oprichting van de ridderlijke Duitse Orde, waarin de
ridderbroeders spoedig de leiding namen. Ruim negentig jaar
later moest zij het land verlaten.
Maar de Orde bestond nog en had intussen een nieuw
werkterrein gevonden in Oost-Europa dankzij de vooruitziende
blik van meester Hendrik van Salza. En vergeten wij niet, dat
het voortbestaan van de Orde mede te danken was aan de
talloze schenkingen van weldoeners, waarvan de Hof te Dieren
er een was.

t~~;IOpen)Tijdens Open Monumentendag 10 en 11
september 2005 is er een expositie in de

Dierense Toren aan de Hogeweg te Dieren over De Duitse
Orde. De auteur van deze artikelenreeks Frits Tesser is dan
aanwezig.
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Inde negentiende eeuw heet een straat in Dieren
Stokvischweg. Volgens zeggen dankt die zijn naam
aan de schuinstaande bonenstaken op de erven van
de daar staande boerderijen. Die bonenstaken zouden
associaties hebben opgeroepen met de rekken, waarop
in Noorwegen kabeljauw werd gedroogd. Maar de
boerderijen maken langzamerhand plaats voor winkels
en woningen. Dankzij de aanwezige leerlooierij krijgt de
straat al in 1881 een riolering, die in de IJssel loost en die
en passant het regenwater van de straat mee afvoert.
Het wordt tijd de straat op te waarderen en een naams-
verandering kan daartoe bijdragen.

Met dat doel schrijven de bewoners van de Stokvischweg in
maart 1901 per brief aan de gemeente het volgende:

De ondergetekenden, allen wonende aan den Stok-
vischweg te Dieren, doen met verschuldigde eerbied
tot Uw Edelachtbaren het verzoek om de naam van
genoemde weg, vanaf het postkantoor tot aan den
overweg van het spoor, te veranderen in Spoorstraat.
Redenen tot dit verzoek zijn:
ten eersten: dat het vroeger een zandweg geweest is,
nu echter bestraat en aan weerszijde bebouwd is.
ten tweede: dat eenige der ondergetekenden nadeel
ondervonden hebben bij het willen verhuren van ka-
mers aan vreemdelingen, doordat dit afstuitte op
den naam der straat "Stokvischweg".
ten derde: dat den voorgestelden naam van
"Spoorstraat" hen zeer geschikt voorkomt door
de ligging der straat.

Hopende Uw Edelachtbaren gunstig op dit verzoek
zullen beschikken, 't welk doende.

Ondertekend door:
L.W. van Ommeren, Th. lansen, M. Beekman, 1. Boerman,
B. van Gessel, I.Gerritsen, D. Boekhorst, Heijmans, M.G.
Kloot, Al. Alberts, L. Katz, H.Z. van Otterloo, 1. Stenfert,
W. Wilkes en D. Gazan.

ZJLVERMEEUW~
STRAAT ~,

Het is nog de tijd van de snelle beslissers door korte com-
municatielijnen, want enkele maanden later wordt in notariële
akten vermeld " ..... aan de Spoorstraat, voorheen Stok-
vischweg".

In Velp wordt zeventig jaar later een ander argument gevon-
den om de naam van een straat gewijzigd te krijgen.

Iemand koopt eind jaren zestig van de vorige eeuw een huis in
een Velpse nieuwbouwwijk; een vogelenbuurt. Het huis bevalt
hem, de omgeving ook, maar de eigenaar ergert zich aan de
straatnaam; Meeuwstraat, weinig allure.
Hij maakt kennis met zijn buren en brengt natuurlijk de straat-
naam ter sprake, want die zit hem hoog. Helaas, niemand
blijkt zich aan de naam te storen en de goede man blijft met
zijn probleem zitten als verderop in de straat ook niemand
zijn onvrede deelt. Hij blijft veroordeeld te wonen in een
straat waarvan de naam hem niet zint.

Totdat .....
op een dag de post bij hem een brief bezorgt bestemd voor
een bewoner van de Nieuwstraat. Een onnauwkeurigheid van
de postsorteerder misschien, maar een gouden kans om als
individu iets te ondernemen. Hij verzoekt de gemeente de
straatnaam te wijzigen, omdat bij het onnauwkeurig schrijven
post voor de Nieuwstraat in de Meeuwstraat terecht kan ko-
men en omgekeerd. Van een postcode is dan nog geen sprake.
Zijn verzoek wordt ingewilligd. De Meeuwstraat gaat Zilver-
meeuwstraat heten; een straatnaam met allure!

Hij wist toen nog niet dat de zilvermeeuw zich graag bij
afvalplaatsen ophoudt. Zou dat een reden kunnen zijn
waarom hij kort erna is verhuisd?



De Viëtorstraat in Dieren
L. Dirkse van den Heuvel
historicus-autodidact

Al meermalen, dwalend door ons dorp Dieren, had ik mij
afgevraagd naar wie de straat is vernoemd met die wat on-
ederlandse naam Viëtor. Als ik daarover met geboren Dierense

kennissen sprak, kreeg ik steevast te horen, dat er ene juffrouw
Viëtor heeft gewoond in het grote huis aan de Hogestraat 11,
dat al jarenlang het politiebureau huisvesting biedt en dat
precies op de kop van het Carolinapark staat. Pal tegenover de
Mariatoren van de afgebroken R.K. Kerk uit 1895.

Mijn informatieve schreden richtte ik allereerst naar het
gemeentearchief Rheden in De Steeg, waar ik van de archivaris
dhr. W.I. Meijerink inzage kreeg in de personalia van juffrouw
Viëtor. Deze luiden als volgt:

Jeantiene, Haitzema VIËTOR werd op 21 april 1855 in
Winschoten (Gron.) geboren als dochter van de industrieel
Cornelius, Dasse VIËTOR (Winschoten 12.12.1826) en van
Hendrika, Johanna BINKHORST (Zutphen 30.12.1824)
huisvrouw z.b.

Wie deze vrouw was en hoe
haar maatschappelijke achter-
grond luidde, kon men mij niet
vertellen. Sommigen dachten,
dat zij een dochter was van
een vroegere notaris in Dieren.
In de zomer van 1999 werd
ik via 'Het Streekjournaal' in
contact gebracht met de heer Dr.
lA. Brongers uit Amersfoort.
Deze vroeg mij of ik te weten
zou kunnen komen, wie deze
juffrouw Viëtor nu werkelijk was
en waar zij was geboren, omdat
zijn grootmoeder, mevrouw
Gerritdina ten Bruggen Cate
(Almelo 1882 - Den Haag 1969)
enige tijd bij haar werkzaam was geweest als haar
gezelschapsdame. Hij had er namelijk als jongen wel eens
gelogeerd, waarbij hij in de grote tuin had mogen spelen. Nu
als volwassene en zoveel ouder geworden en op bezoek in
Dieren intrigeerde het hem dat hij eigenlijk niet eens meer wist
wie deze 'Juffer' was en hoe zij eruit had gezien. Ik beloofde
hem een onderzoek in te stellen naar de antecedenten van
'Mejuffrouw' Viëtor, zoals zij destijds als ongehuwde vrouw
ongetwijfeld zal zijn benoemd.

1925. Mejuffrouw Viëtor met aan haar rechterzijde mevrouw
G. ten Bruggen Cate. links van haar rentmeester Kroese

Haar ouders waren op 12 april 1848
te Zutphen in het huwelijk getreden.
Haar vader heeft naar mijn idee
'goed geboerd' als industrieel in
het Groningse Old Ambt, waarna
hij zich als rentenier in Dieren
aan de mooie Veluwezoom
gevestigd heeft. Daar zijn haar
vader en moeder ook overleden,
respectievelijk op 28 mei 1889 en
8 mei 1901. Juffrouw Jeantiene,
Haitzema Viëtor overleed 13
februari 1941 in Dieren op 85-
jarige leeftijd. Haar huis en tuin
zijn door een stichting, waarin de
gemeente Rheden participeerde,
gekocht tegen een redelijke prijs,
hetgeen bij testament was bepaald.

Het park, waarin het huis staat, is thans bekend als Carolina-
park, vernoemd naar prinses Wilhelmina, CAROLINA, van
Oranje-Nassau (1743 - 1787) dochter van stadhouder prins
Willem IV van Oranje en Nassau. Prinses Carolina trouwde in
1760 met prins Karel Christiaan van Nassau-Weilburg (1735-
1788) en werd daarmede de stammoeder van de sinds 1890
regerende groothertogen van Luxemburg.
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Kunst is een nabootsing van de natuur
Apuleius; Metamorphosen 2, 41)

1. N van Geelkercken, kaart
van de 'Wildbaan' 1653.
Gravure uit: Van Slichtenhorst.
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie, Den Haag.

Lillianne ten Houten

Inleiding

Het Gelderse Hof te Dieren is een voorbeeld van een landgoed dat door
de eeuwen heen verschillende stadia binnen de landschapsarchitectuur heeft
doorlopen. Dit artikel belicht een gedeelte van de geschiedenis van Hof te
Dieren: de circa honderdvijftig jaar tussen stadhouder Willem II en Willem III,
die als de bloeiperiode van de tuinkunst van dit landgoed beschouwd kunnen
worden. Aan de hand van prenten van Hof te Dieren worden deze hoogtijdagen
van het park kort toegelicht. Met de definitieve aanstelling van het park als
Rijksmonument in het vooruitzicht, is dit een goed moment om een wandeling
te maken langs verloren lanen en vergeten labyrinten.

Ten zuidwesten van het dorp Dieren, tussen Ellecom en Spankeren is het Hof
te Dieren gelegen. Het hof maakt deel uit van een keten landgoederen langs
de zuidelijke Veluwezoom. In de directe omgeving liggen de landgoederen
Middachten in de Steeg en de Gelderse Toren tussen Leuvenheim en Dieren.
Hof te Dieren is eigendom en in beheer an de Stichting Twicke1 te Delden.
Het circa 900 hectare grote landgoed bestaat uit onder andere een parkgedeelte
aan de Doesburgsedijk, een bosgebied rond de Carolinaberg op de Veluwe en:
akker- en weilanden in de uiterwaarden. Het park, ter grootte van 17 hectare,
ligt in de overgangszone van stuwwal naar uiterwaarden. Hoofdzakelijk zal
het kerngebied, dat wil zeggen het parkgedeelte rond het voormalige landhuis,
worden beschrijven. Om een zo compleet mogelijk beeld te geven wordt
eerst de eigendomsgeschiedenis van Hof te Dieren behandeld en daarna de
omstandigheden die geleid hebben tot de bloeiperiode van het park.



Eigendomsgeschiedenis

In de twaalfde eeuw was Hof te Dieren in bezit van de Graven van
Berg. Het was de plaats van het lokale gezag en de rechtspraak. Van 1218 tot
1647 was het Hof eigendom van de Ridderlijke Duitse Orde en fungeerde als
commanderij. Prins Willem II kocht in 1647 deze commanderij van de Duitse
Orde. Hij breidde het Hof uit en legde een jachtslot met wildbaan aan. Zijn zoon,
de Koning-stadhouder Willem III, verbouwde het huis en verfraaide het park
tot een schitterend lusthof. Dit kondigde de bloeiperiode aan van huis en tuin.
Willem III overleed kinderloos in 1702 en het complex maakte deel uit van de
erfenis. Hof te Dieren ging over op zijn achterneef, Jan Willem Friso, de Friese
stadhouder. De Oranjes van de achttiende eeuw hielden zich in vergelijking
met hun voorvaderen minder gepassioneerd bezig met de jacht. Ze verbleven
nauwelijks in Hof te Dieren. Hieruit valt af te leiden dat ze niet veel belangstelling
hadden voor hun bezit. Toch lieten ze het wel onderhouden en uitbreiden.

In 1795 belegerden de Fransen het Hof te Dieren. Een brand verwoestte in
die periode het huis en de inboedel. Hierna viel het terrein onder het beheer
van de Nationale Domeinen. Marie Cornélie Gravin van Wassenaer Obdam,
de toenmalige Vrouwe van Twickel, kocht in 1821 het Hof te Dieren van de
Nationale Domeinen. Het omvatte de volgende goederen: de Fraterwaard, het
gewezen 'Rentmeestershuis' en het koetshuis, tuinen, plantagie, water-werken,
erven, landerijen en bossen. Deze eigenaresse liet in 1822 een nieuw landhuis
bouwen. Volgens bewaard gebleven rekeningen was het de landschapsarchitect
Johan David Zocher junior die de overgebleven elementen van de zeventiende
eeuwseforrnele tuinaanleg herschiep tot de toen gangbare landschappelijke
stijl. Vanaf 1849 vond er een grootschalige modernisering van het landhuis
plaats." Vóór de voltooiing hiervan overleed Marie Cornélie.

Na de dood van haar echtgenoot Jacob Derk Carel van Heeckeren van
Wassenaer in 1875 erfde de jongste zoon uit zijn tweede huwelijk, Rodolphe
Frédéric, het complex. Hij woonde er slechts korte tijd. Wel gaf hij in 1877
opdracht aan de Duitse tuinarchitect Eduard Petzold om het landschapspark
van Zocher te reorganiseren.

2. P Schenk, vanuit het
Appartement des Konings over
de twee vijvers naar Doesburg.

circa 1700, gravure. Huisarchief
Twickel, prenten collectie, Delden.



3. P. Schenk, het Appartement des
Konings uit het zuiden, circa 1700,
gravure. Huisarchief Twickel,
prenten collectie, Delden.

In 1883 ging door de dood van zijn oudere broer Carelook Kasteel Twickel over
op Rodolphe Frédéric waardoor de aandacht voor Dieren verslapte. Het huis te
Dieren bleef ruim een halve eeuw onbewoond en diende gedurende die periode
sporadisch als logeeradres voor Rodolphe Frédérics zuster, Maria Cornelia van
Heeckeren van Wassenaer." In 1944 brandde het huis door onoplettendheid
van de Duitse bezetters af. In 196- werd de ruïne afgebroken en raakte het park
in de vergetelheid." De laatste eigenaresse, barones Marie Amelie Mechteld
Agnes van Heeckeren van Was enaer liet het landgoed na haar overlijden in
1975 na aan de Stichting Twickel. die door haar in 1953 was opgericht.

Bloeiperiode: van jachtslot tot lusthof

Op 2 september 1647 werd het Hof te Dieren, bestaande uit het huis en
verdere opstallen, een watermolen in de molenbeek, anderhalve hoeve in het
Rhederbos, de helft van de Onsalighe bossen, de Imbosch, een aantal erven
en goederen in Leuvenheim, Brummen, De Steeg en Dieren en diverse losse
landerijen, verkocht voor de som van fl.. 147.000 aan stadhouder Willem Il."
De koop omvatte 91 kavels en naast het huis van de commandeur nog negen
andere gebouwen." De jacht stond eeuwen lang bekend als het voorname
vertier onder de koninklijke en adellijke families. Hierin weken deze prinsen
van Oranje niet van dit gebruik af. Stadhouder Prins Willem II zocht zijn
ontspanning bij voorkeur op de rijk beboste Veluwe. De specifieke drijfveer voor
deze aankoop was voor Willem II de geliefde jacht te paard. Hij verbouwde het
commandeurshuis tot een comfortabel jachtverblijf en breidde zijn verworven
bezit uit met de omliggende landerijen.

Verreweg de belangrijkste onderneming die Willem II voor ogen heeft
gehad, was het opzetten van een wildbaan, ook wel 'Diergaerde' genoemd,
afbeelding 1. De wildbaan omsloot zeven aaneensluitende wouden, waaronder
het Dierense, het Ellecomse, het Middachter, het Rhedense en het Onzaligebos
bij De Steeg. Dit park, met onder andere drinkplaatsen voor het wild was
bestemd voor de jacht. De stadhouder had het alleenrecht om daar te jagen.
Dit tot grote ergernis van de boeren en landeigenaren, die hun grond hiervoor
moesten afstaan. Een manshoge, houten schutting van fl..20.000 omheinde de
wildbaan om ervoor te zorgen dat de driehonderd geïmporteerde herten binnen
de perken bleven." De omvang van het wildpark was in die tijd zo aanzienlijk
dat het zeker '3 V2 uyr gaens' was. 'De omheining van het jachtgebied zou niet
bestand blijken tegen het overvloedige regenwater dat van de Veluwse heuvels
stroomde. De fundering van het houtwerk verweerde op den duur.



In de geschiedschrijving vanA. van Slichtenhorstuit 1.653komt een nauwkeurige
gravure van deze wildbaan van de hand van Nicolaes van Geelkercken voor. Het
bijschrift vermeldt dat het grootste deel van de wildbaan tussen 1648 en 1649
werd aangelegd." De wildbaan laat de geologische basiselementen van dit
terrein zien. Twee bergen zijn .dominant binnen het geheel: de Rouwenbergh,
helemaal ten westen., en ten oosten hiervan, de Sterrenbergh. Deze zouden
opvallende herkenningspunten binnen het jachtgebied blijven.

Op afbeelding 1 is te zien dat de weg van Arnhem naar Zutphen dwars door het
gebied loopt, langs de hofstede met de ten zuiden daarvan gelegen weilanden.
Waar deze weg de omheining doorsnijdt, staan twee poorten: één ten westen
van het huis en één aan de ingang van de nederzetting 'Dyren' . Deze poorten
met pilaren werden versierd door de beeldsnijder Caspar Stolzenburch uit
Arnhem.!" De twee sluizen ten westen en ten oosten van het huis reguleren
de wateraanvoer voor de vijver aan de achterzijde van het Hof. Parallel aan
de weg van Arnhem naar Zutphen stroomt de 'Meulen beeck'. Haaks hierop
stroomt de 'Ruitersbeeck'. De 'Meulen beeck' wordt na verloop van tijd de
Ruitersbeek genoemd. Ten oosten van 'Dyren' is verder een molen aan de
oever van de IJssel te zien.

Willem 11was geen lang leven beschoren. De prins keerde eind oktober 1650
terug in Den Haag, onwel van een jachtpartij in Dieren. Wat zich eerst als een
gewone verkoudheid liet aanzien, openbaarde zich als de gevreesde pokken. Een
aantal dagen later, op 6 november, stierf Willem 11op 24 jarige leeftijd.'!' Zijn
hoog zwangere weduwe, prinses Mary Stuart I, zwaar geschokt door de dood
van haar man, beviel voortijdig, op de avond van 14 november, van een zoon.!"
Dit enige kind, zou zijn vader opvolgen als Koning-Stadhouder Willlem 111.
Het Hof te Dieren gaat cum annexis op hem over.

Tijdens het opgroeien van de jonge Willem III bleek al snel dat hij in tal van
opzichten het evenbeeld van zijn vader beloofde te worden. De prins was
een levenslustige persoonlijkheid. Hij profileerde zich niet alleen als een
bekwaam legeraanvoerder, maar hij bleek ook de passie voor de jacht geërfd
te hebben. Hieraan herinnert de brief die de stadhouder aan onder andere Jan
van Arnhem schrijft: 'Ick kan UEde niet genoegh seggen hoe seer ick naer de
Veluwe verlang, meer als betaemt.' 13) Willem 111bezocht Hof te Dieren dan
ook geregeld voor zijn plezier en vertier. Zowel de jacht als de kunst had zijn
grote belangstelling.
In 1689 werden Willem III en zijn gemalin prinses Mary Stuart 11 gekroond
tot Koning en Koningin van Engeland. 14) Mede door deze positie moest Hof te
Dieren een koninklijke allure krijgen. In de periode, die toen aanbrak, bloeide
het oude jachtslot op tot een waar lusthof. De ontwikkeling van het koninklijke
Hof en van de tuinaanleg gingen een volgende fase in.

4. P. Schenk, boven de 'lage'
vijver naar het westen, circa 1700,

gravure. Huisarchief Twickel;
prenten collectie, Delden.



5. P. Schenk, onder de grot van de
'lage'vijver; circa 1700, gravure.
Huisarchief Twickel, prenten
collectie, Delden.

De prenten van Petrus Schenk, Paradisus Oculorum Praetorium Dieranum,
uit circa 1700 geven een beeld van hoe deze tuinaanleg er vermoedelijk heeft
uitgezien. Mogelijk zijn deze prenten an Schenk niet helemaal representatief.
Ze geven echter wel veel informatie over de aanblik van het huis en de tuin in
die tijd, gezien vanuit het perspectief an de wandelaar. Wandelend door de
prenten van Schenk geeft het uitzicht vanuit de privé-vertrekken van Willem
III de eerste ontmoetingsplaats. anuit de ramen neemt hij achter de twee
rechthoekige vijvers, de kweek- en moestuin waar en in zuidelijke richting
rechts de torenspits van Doesburg. De geplante bomen rechts belemmeren zijn
uitzicht niet want het zijn waarschijnlijk lage vruchtbomen, zoals gebruikelijk in
die tijd, afbeelding 2. Zijn blik vangt verder een parterre de broderie die omlijst
wordt door in piramide-vorm geschoren boompjes. Deze parterre de broderie,
een borduursel van lage struiken in diverse vormen, ligt voor de vijvers en komt
het best tot zijn recht vanuit de privé kamers van Willem III, afbeelding 3.

De wandelaar loopt nu in oostelijke richting de tuin in. Hij staat stil bovenaan
de wandelplaats bij de 'lage vijver' die aan drie zijden door berceaux omgeven
is. Vanuit dit perspectief heeft hij zicht op de grotwerken in westelijke richting
die met drie bogen versierd zijn, afbeelding 4. Teruglopend naar het huis biedt
de loofgang met doorkijkjes hem een schaduwrijke doorgang. Aan het einde
hiervan komen de grotwerken beter in zicht. Daaronder ziet hij de cascade die
in een halve cirkel uitmondt. Als de bezoeker naar het westen wandelt, vindt hij
snel weer koelte in het verlengde van de berceau. Kijkend in de richting van de
moestuin, staat hij in de grillige grotwerken, waar het licht door de drie bogen
schijnt. Het water van de cascade wordt via een kanaal vanuit de 'hoge vijver'
aangevoerd, afbeelding 5. Rustend boven de 'hoge vijver' krijgt de wandelaar
de leimuur, met daarachter de Koningsmuur en de molen van Dieren in beeld.
Ook vangt de rotspartij zijn blik, die het pad onderbreekt en de bovenkant van
de grot vormt die aan de 'hoge vijver' ligt, afbeelding 6. Als de bezoeker naar
de leimuur aan de kant van Doesburg loopt, kruisen verschillende fonteinen,
bedriegertjes'v en waterwegen zijn pad.

Verder lopend ziet hij "de grotte met de beplante beuken in de laegte van
den taaras". De blikvanger van het grotwerk is een naakt Venusbeeld'v met
cupido aan haar linkerhand, op een piëdestal. Deze Venusfontein op Dieren
heeft vermoedelijk te maken met de liefdes- en vredesiconografie van de
propaganda met betrekking tot Willem en Mary. Verondersteld kan worden dat
het Venusbeeld bedoeld is als verheerlijkingsmotief voor Mary en opgevat kan
worden als allegorie van een hernieuwd tijdperk van vrede en voorspoed onder
de Koning -stadhouder en zijn gemalin. I?) Het voetstuk van dit Venusbeeld
staat in het midden van een klavertjevier-vcrmig bassin. De achtergrond wordt
gedecoreerd met vier nissen waarin enkele figuurtjes in een speelse houding
gebeeldhouwd zijn en andere een schelp dragen, afbeelding 7. .



Vervolgens gaat de wandelaar het brede pad naar de zogenaamde 'wijnbergen',
omzoomd door hoge hagen, op. Aan het einde van het pad ziet hij de ronding
van de hoge leimuur en in de beschutting ervan, een loofprieel. Zittend op de trap
aan de voet van het prieel, kan hij van het uitzicht op het waterlabyrint genieten,
dat hem vanuit deze positie een overzichtelijk geheel lijkt, afbeelding 8. Deze
'plantagie' blijkt een wirwar van wegen te bevatten die door middelhoog geschoren
hagen ingesloten wordt. Staande in deze wijnberg treft hem in het doolhof van
waterwegen de open ruimte met ronde bassins en fonteintjes. Een smal kanaal in
het midden van het pad dat het waterlabyrint omringt, leidt het overtollige water
verder. Achter dit labyrint komt de wandelaar op een hoog gelegen terras dat aan de
zuid- en oostzijde door een hoge muur, beplant met leibomen, wordt omsloten. Aan
zijn voeten ligt het talud tussen terras en labyrint die met wijnstokken begroeid is en
daarom 'wijnberg' genoemd wordt, vermoedelijk een nabootsing van buitenlandse
wijngaarden. Het verlengde van de leimuur vormt een deel van de Koningsmuur.
Het hek van deze muur wordt geflankeerd, door twee vierkante kolommen. De
achtergrond wordt beheerst door het huis, afbeelding 9.

De prenten van Schenk vinden hun weerslag in de systematische plattegrond,
'Dessain du lardain de dieren comme Il est a present,' uit het begin van
de achttiende eeuw, afbeelding 10. Deze plattegrond van het park door Jan
van Arnhem, illustreert de formele aanleg die uitgevoerd is. Het is dus geen
ontwerptekening maar een weergave van de toestand rond 1700. Vermoedelijk
heeft Van Arnhem de tuin in kaart gebracht toen hij ook een uitbreidingsplan
voor de toenmalige tuin maakte. De basiselementen zijn terug te vinden op de
plattegrond van Van Arnhem en Schenk geeft dezelfde elementen verfraaid
en uitgebreider weer. Een voorbeeld hiervan zijn de parterres in de directe
nabijheid van het huis. Volgens de plattegrond zijn deze allemaal beplant met
lage bomen, maar in de desbetreffende prent van Schenk, afbeelding 3, is een
sierlijke parterre de broderie te herkennen. De aanleg van de tuin is eenvoudig.
De plattegrond is in kwadranten verdeeld behalve de oostelijke hoek, waarin
een verrassend waterlabyrint te zien is. Schenk geeft dit labyrint weer in zijn
prenten, onder andere afbeelding 8.

De dwars-as ligt in de richting oost-west en de achtergevel van het kasteel ligt
op het zuiden. De hoofdas loopt, vanuit de Koninklijke appartementen gezien,
in zuidelijke richting, recht tussen de twee vijvers door, met een verlenging
tot in de moestuin, zie afbeelding 2. Diezelfde as loopt via de ingangspoort en
de beukenlaan door naar het noorden. Deze beukenlaan in het verlengde van
de ingangspoort komt op geen van de prenten van Schenk voor. In oostelijke
richting ligt een tuin met parterres. In het midden van deze tuin is een beeld
opgesteld. De 'wijnbergen' met waterlabyrint bevinden zich geheel in het
oosten. IS) De taluds met wijnstokken hebben als beschutting en uitzichtterras
dienst gedaan, zie afbeelding 9.

6. P Schenk, vanaf het terras aan
de 'hoge' vijver, naar het oosten,
circa 1700, gravure. Huisarchief

Twickel, prenten collectie, Delden.



7. P. Schenk, de Venusgrot, circa
1700, gravure. Huisarchief
Twickel, prenten collectie, Delden.

Wijngaarden op de Veluwe waren in die tijd kennelijk geen raar fenomeen; ook
op kasteel Rosendael, zijn wijmanken tegen de helling geplant."?

Het kasteel heeft zijn ingang spoort in het verlengde van de hoofdas van de tuin.
Uit afbeelding 2 en 9 kan afgeleid worden dat het koninklijk paleis hoger ligt
ten opzichte van de tuin. Vandaar uit i er zicht op de vijvers, de daarachter
gelegen moestuin en in de verte vermoedelijk de toren van Doesburg. Aan
de hand van de prenten van Schenk wordt duidelijk dat de tuin verschillende
niveaus, terrassen, heeft. Op de plattegrond van Van Arnhem ligt het overige
terrein van het Hof in de richting van de uiterwaarden van de IJssel. Rondom
de tuin en in het verlengde van het hui is een omheining, die in de toekomst
bekend zal zijn als de Koningsmuur. Aan de rand van het terras zijn twee grote,
rechthoekige vijvers zichtbaar. De meest westelijke waterpartij wordt de 'hoge
vijver' genoemd. Water wordt vanuit de Ruitersbeek met behulp van een sluis
van en naar de tuin geleid. Het water wordt ondergronds, trapsgewijs omlaag
gebracht. Het stroomt van het hoog te niveau bij de hoge vijver neerwaarts en
gaat via de lage vijver naar het waterlabyrint. Het water daarvan loopt via een
duiker onder de Doesburgsedijk naar de IJssel.

Hans Willem Bentinck, een geliefde hoveling van Willem Ill, was zelf een
uitstekende amateur in het ontwerpen van tuinen. Hij was rijk aan ideeën. Met
smaak en inzicht legde hij deze eind jaren zeventig en begin jaren tachtig van
de zeventiende eeuw vast in zijn ontwerpen. Bentinck deed dit op basis van
een gedegen oriëntatie op de Italiaan e en Franse tuinkunst en dit alles maakte
hem een kenner.ë" Naast zijn interesse in alle vormen van natuur en kunst,
had Bentinck een belangstelling voor architectonische grotten. Hij assisteerde
Willem m dan ook geregeld bij de uitvoering van diverse projecten.

Op 8 juni 1689 werd Bentinck benoemd tot opperintendant van paleizen en
tuinen in Nederland en Engeland." Ongetwijfeld is hij ook bij de tuinaanleg
van Hof te Dieren betrokken gewee t. Bijzonder was in Hof te Dieren de
toepassing van verschillende grotwerken, zoals de Venusgrot, afbeelding 7, en
de rustieke, bijna natuurlijke grotten bij de vijvers, zie afbeelding 5. Misschien
werden deze grotwerken onder leiding an Bentinck ontworpen en uitgevoerd.
Hij pakte zijn taak als supervisor serieus aan. Uit de briefwisseling tussen
Bentinck enWillem m in 29 maart 1690, uitte hij enige bezorgdheid omtrent 'het
afbrokkelen van de dijk en het nalatig onderhoud van het labyrint te Dieren.V"
Omstreeks 1690 was het 'water' labyrint dus in elk geval aanwezig.

Hof te Dieren oogstte met zijn weelderige tuin en schitterende jachtslot veel
bewondering. Tijdgenoten van Willem m bezochten het Hof veelvuldig en
vermeldden het in onder ander lofdichten, brieven en reisverslagen.



'Journael van de Reijse door de Advokaat Beckeringh en Redger Bolhuis int
jaer 1705 met de Chaise gedaen', beschrijft de pracht en praal van de tuinen
en interieur van het huis.

....... Het huys te dieren legt aen een heel plaisierigh bos, sijnde aen het oude
Huijs een nieuw ltaliaens gebouw gehegt, 't selve vertoont sich van voren met
9 schoorstienen achtkantigh en 33 vensteren Spiegelglas, in 't midden een
groote plaats. Wij bezagen het voorsael met goudeleer en veele nakende oude
en jonge menschen levens groote uitgeschildert, nadat wij den ingang met
harten Horens door den Koningh selfs gevangen omhangen hadden gesien' .23)

De inrichting van onder andere het appartement van de Koning: de antichambre,
de slaapkamer, het kabinet en de garderobe werden in deze beschrijving
uitgebreid uit de doeken gedaan.

Koning-stadhouder Willem III stierf kinderloos in de nacht van 18 op 19 maart
1702 in Engeland. Na de dood van Willem III ging Hof te Dieren met toebehoren
over op zijn achterneef en erfgenaam, Jan Willem Friso, de Friese stadhouder. Hij
kon zich deze nalatenschap echter niet toe-eigenen omdat hij betrokken raakte in
een langdurige touwtrekkerij met Frederik I van Brandenburg.?? Deze Koning
van Pruisen wilde op grond van zijn verwantschap met de Oranjes, zijn rechten
op een deel van de nalatenschap, onder andere Hof te Dieren, opeisen. Pas in
l732 kon de zoon van Jan Willem Friso, Willem Karel Hendrik Friso, de latere
stadhouder Willem IV, zijn rechten op Hof te Dieren laten gelden."? Na diens
dood in 1751 erfde zijn weduwe, prinses Anna von Hannover, Hof te Dieren.ê"

Tussen 1757 en 1763 werd in opdracht van prinses Anna in het heidelandschap aan
de Veluwezijde bos geplant. In dit bosgebied, de Plantage, zijn de Carolinaberg
en de Willemsberg gesitueerd. Beide bergen zijn vernoemd naar de kinderen van
prinses Anna en Willem IV. De zoon van prinses Anna en Willem IV,Willem V,
bezocht Hof te Dieren nauwelijks. Wel breidde hij het terrein uit door aankoop
van land tegenover Steenderen.F' Dit gebied bevond zich aan de IJsseloever
achter de Fraterwaard. Na de val van Willem V waren ook de glorietijden van het
Hof te Dieren voorbij. In januari 1795 moest hij voor de Fransen, die tijdens de
Franse Revolutie onder leiding van Generaal Pichegru Nederland binnenvielen,
naar Engeland vluchten.è" De Fransen eigenden zich het Hof en de Fraterwaard
toe en deze maakten toen deel uit van de Nationale Domeinen.

Onder de Fransen brandde het Hof op 19 februari 1795 volledig af, waarbij
de hele inboedel, inclusief de kunstschatten, verloren ging.ê?' Daarna brak
een periode van verwaarlozing aan en raakte Hof te Dieren nagenoeg in de
vergetelheid. In 1821 kocht Marie Cornélie, gravin van Wassenaer Obdam,
uiteindelijk het vervallen Hof van de Staat. Deze aankoop beloofde een periode
van nieuw elan.

8. P. Schenk,
gezicht uit het

prieel naar het zuiden
op het waterlabyrint, circa 1700,

gravure. Huisarchief Twickel, prenten
collectie, Delden.
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9. P. Schenk, gezicht over het
waterlabyrint op het huis naar

het westen, circa 1700, gravure.
Huisarchief Twickel, prenten

collectie, Delden.



10. J.van Arnhem, plattegrond van
de tuinaanleg van Dieren, t7Jèstand
omstreeks 1700, inkt en aquarel.
Nationaal Archief, afdeling kaarten
VTH 1869, Den Haag.

Noten
1. Bartelink 1993, p. 31
2. Van der Wijck, 1982, p. 461
3. M.C. van Heeckeren van Wasseneer trouwde in 1877 met W.c.P.O. van Aldenburg Bentinck,

eigenaar van onder andere huis Midda bren
4. HuisarchiefTwickel, inv.nrs. 8401. 8-W6 - 8408
5. Verkoopakte 1647, Nationaal Arc-hief. Xassause Dorneinraad inv.nr. 3391

Een afschrift van deze akte bevind! zi h in het Huisarchief Twickel, onder inv.nr. 8372
6. Ibidem
7. Nationaal Archief, Nassause Domeinraad inv.nr, 737, fol. 128
8. Slichtenhorst 1653, p. 78
9. Ibidem. Zie bijschrift op de kaan. afbeelding 2.3
10. Nationaal Archief, Nassause Domeinraad inv.nr, 738, fol. 87
11. Van Wessem 1939, p. 12
12. Ibidem, p. 13
13. Brief aan Jan van Arnhem vanuit n Court 11/12 juni 1700. Gelders archief, inv. 1996
14. Van Dijk 1988, p. 295
15. Bedriegertjes zijn verborgen fonteintjes die plotseling gaan spuiten
16. In de traditie van de klassieke oudheid werd de uit zee geboren Venus Marina geassocieerd met

begrippen als liefde en schoonheid. In dezelfde traditie was Venus ook moeder der natuur.
Toespelingen op het woord Amor. liefde. en amoenus, lieflijk, maakten van locus amoenus,
liefdestuin. Binnen de uitbeelding hiervan vormde een Venusbron of -fontein een centrale rol.
Zie De Jong 1993, p. 77

17. De Jong 1993, p. 78
18. Dixon & de Jong 1988, p. 140
19. Bierens de Haan 1994, p. 62
20. De Jong 1993, p. 70
21. Ibidem, p. 67
22. Dixon & de Jong 1988, p. 140
23. Groninger Archieven, archief van Bolhuis. inv.nr, 53
24. Bierens de Haan 1994, p. 38
25. Nationaal Archief; Nassause Domeinraad inv.nr, 65, p. 352
26. Rohde 1990, p. 26
27. Akkermans 1993, p. 3
28. Van Beusekom & Borghuis 198-. p. 1~
29. Van Hoof, Schreuder & Slot 199 . p. 160
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DE WARTBURG te VELP

Co de Bruijn

In het villapark te Velp bouwde aannemer
Evert Jan Muis in 1912 aan de Boulevard
11 het huis 'De Hoek' nu beter bekend als
'De Wartburg' .
Burgermeester Stolk van Klundert, die met
pensioen zou gaan, gaf de heer E.J. Muis
uit Velp de opdracht het huis te bouwen
dat precies moest lijken op het stad-
huis in Klundert, en dat destijds gebouwd werd in de Vlaamse
renaissance stijl. De architect Willem Muis, eveneens uit
Velp en zoon van de aannemer Evert Jan Muis, ontwierp en
tekende deze markante villa in de oud-Hollandse stijl. Dus wel
afwijkend van hetgeen er in Klundert staat.

Precies 50 jaar later na de bouw wordt in 1962 het pand gekocht
door de Stichting in de Rechte Straat. De predikant-directeur
van deze Stichting Ds. H.I. Hegger geeft het pand de naam 'De
Wartburg' . Deze naam is ontleend aan het gelijknamige slot
De Wartburg niet ver van Eisenach (Thüringen - Duitsland).
In de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, verbleef de
kerkhervormer Maarten Luther noodgedwongen een tijdlang
in dit slot.

Ds. H.I. Hegger, zelf voormalig priester in de Rooms Katholieke
Kerk in België, ging in 1948 over naar de Protestantse Kerk.
Voor hem net als in de tijd van de Reformatie (Luther) de
herontdekking van het Evangelie.

Kijkend naar de statuten van genoemde Stichting lezen wij bij
artikel 3 lid 2: "Priesters en kloosterlingen, en eventueel ook
leken die vanwege hun geweten de Rooms Katholieke Kerk
verlaten, geestelijk, moreel en financieel te steunen".
En zo werd in 1962 'De Wartburg' een opvanghuis voor
allerlei ex-priesters van over de hele wereld. Zij werden door
ds. Hegger en zijn vrouw liefdevol opgevangen en bleven daar
gemiddeld 1V2 jaar. Ds. Hegger spreekt vele talen, uiteraard
van groot belang voor een effectieve opvang. Veelal kwamen
deze ex-priesters er berooid aan.

Later in de tijd veranderde in de Rooms Katholiek Kerk de
houding t.o.v. uittredingen, waardoor de opvang een ander
karakter kon krijgen. Momenteel zijn er over en weer hartelijke
betrekkingen. Kardinaal Simonis heeft in één van de laatste
boeken van Ds. Hegger een voorwoord geschreven.

EEN vASTE'BlifJC lS ONZE (j\.)D
tÊNlOEVLuCHlV01Q PEZlj~EN!

In 1999 kwam er
een einde aan het
verblijf op 'De
Wartburg' . Het pand
werd verwisseld
voor een locatie in
Bennekom.

De huidige bewoning
van 'De Wartburg' is
in handen van het
Zorghuis Julia.

Op zaterdag 11 september van het Open Monumentendag
weekend 2005 is de tuin van 'De Wartburg' te bezichtigen en
het gebouw van alle kanten te bekijken.

Informatie werd verkregen van:
Stichting in de Rechte Straat te Bennekom
De heer E.I. Muis Wzn te Velp



In het maart nummer (146) van Ambt &
Heerlijkheid heeft u eeninteressant artikel
over de Renbaan op Rozendaal kunnen
lezen. De auteur Jolle Baltjes vermeldt
in de slotalinea met belangstelling uit
te zien naar reacties over de 2e renbaan
die -ten Noorden van de Emmapirarnide
gelegen moet hebben.
Welnu wij hebben enkele reacties over
beide renbanen ontvangen, die de moeite
waard zijn om weergegeven te worden.

1. Van ons lid mevrouw D. Akkermans-
Praagman uit Rozendaal ontvingen wij
de volgende aanvullende informatie over
de eerste renbaan: In het KasJDagboek
van ontvangsten en uitgaven van F.W.J.
vanPallandt van november 1919 -
december 1926 (Inv. 590) wordt op 22
maart 1926 (folio 270) de volgende
uitgave vermeld:
"17 maal f. 2,50 voor brand Renbaan
f. 42,50." (Archief van 't Huis Rosendael
AHR, Rijksarchief Gelderland Arnhem).
Uit deze mededeling blijkt dat de
1ste renbaan inderdaad tot Rosendael
behoorde.

2. Onze leden de heren R. Geudeke te
Velp, en Ir. A.I. Grijseels te Eerbeek
hebben een aantal kaarten (topografische)
ter hand gesteld waarop de 2e renbaan
goed zichtbaar is.

Atlas ANWB 1920

De topografische kaart, vermeld in het artikel van Jolle Baltjes, is een 'verkenning' van
1865. Deze verkenning werd herhaald in 1871, vervolgens herzien 1903, en verscheen
in druk in 1907 (no. 470 Rozendaal, schaal van 1 : 25.000) Beide renbanen blijven
zichtbaar op deze kaarten. Opvallend is dat op de 2e renbaan een kruis binnen de
ellipsvorm staat aangegeven.



In het boek: Velp en zijn Geërfden, R. van der Kroef, 1993,
staat op pagina 143 een kaart afgebeeld, waarop de 2e renbaan
weer staat afgebeeld met de kruisvorm binnen de ellips. De
begeleidende tekst bij deze kaart luidt: "Geërfdengrond in
Rozendaal vanaf 1860, onbetwist eigendom van de Geërfden
van Velp". Dit zou dus betekenen dat 2e renbaan eigendom was
van de Geërfden van Velp.

De 2e renbaan is eveneens zichtbaar op de stafkaart Divisie-
manoeuvres 1909 (2e divisie, schaal 1:50.000). Op een kaart
in de atlas van de ANWB, 1920, schaal 1:200.000, staan beide
renbanen nog afgebeeld, maar op de topografische kaart van
1953 is de 2e renbaan inmiddels verdwenen, de 1ste is nog
herkenbaar. Zo zien wij dat kaarten van verschillende data een
nuttige functie kunnen hebben bij het verschijnen en verdwijnen
van objecten.
Voorts vraagt de heer Grijseels zich af of wellicht Defensie
in beeld zou zijn geweest. In dat geval valt te denken aan een
paardenrenbaan (Gele Rijders, Arnhem).

Tenslotte nog een verwijzing uit: Historie van Velp en
Rozendaal, H. Kerkkamp, 1938, p. 498: 1890 Entraineer-
Inrichting. (trainingsbaan) Achter Beekhuizen: traineerbaan
van 1400 m en een hindernisbaan voor oefening van paarden
voor wedrennen. Kerkkamp heeft het hier over twee banen,
die dichtbij elkaar gelegen moeten hebben. De afmetingen zijn
aanzienlijk groter dan de bovenstaande renbanen die naar alle
waarschijnlijkheid voor honden in gebruik waren, (dB).
Vervolgens worden deze banen bij Beekhuizen genoemd als
behorend bij Stal: boerderij de Biesdel, later de renstal van
Baron Creutz te Rozendaal.

En met de boerderij De Biesdel zijn wij terug bij een andere
vraag uit deze rubriek: Lezers vragen. Een antwoord op deze
vraag zal zorgen voor een ander verhaal.

Tenslotte: Leden/lezers van Ambt & Heerlijkheid, hartelijk
dank voor de ingezonden reacties.

ZOMEREXPOSITIE GEMEENTEHUIS

Co de Bruijn

'WAT BLIJFT '

De laatste rustplaats

'Religieus Erfgoed' is het thema van de Open Monumentendagen
2005. De zomerexpositie in het Gemeentehuis belicht één van de
facetten van dit onderwerp: de dodenakkers. Speciaal voor deze
tentoonstelling heeft beeldend kunstenaar Stella van der Glas
een serie foto's gemaakt op de Rhedense begraafplaatsen.

Gekozen is voor een artistieke benadering van het onderwerp,
met oog voor de sfeer van subtiele details, ontroerende beelden,
vervallen stenen. Als stille getuigen van onze vergankelijk-
heid.

Van 21 juli t/m 16 september op de omloop van het Gemeente-
huis, Hoofdstraat 3 De Steeg.
Openstelling: ma. t/m do. 09.00 uur tot 17.00 uur; vr, 09.00 uur
tot 12.30 uur.



Aangenaam, André Lampe

In de Algemene Ledenvergadering van maart dit jaar ben ik benoemd tot
penningmeester van de Oudheidkundige Kring. Dan ga je de boekhouding
verzorgen en ben je binnen het bestuur de veronderstelde financiële deskundige.
Dat laatste zou wel kunnen, bij Akzo Nobel heb ik _ jaar gewerkt op de
afdeling financiën tot ik in 2002 op 62 jarige leeftijd met pensioen moest.
Inderdaad moest, want ik voel me te goed om op non actief te gaan. Naast
de Kring ben ik nog penningmeester van enkele andere stichtingen en van de
schaatsvereniging in Arnhem.

Van oorsprong ben ik geen Rhedenaar. Na mijn studie in Amsterdam ben ik in 1974 in Velp
komen wonen.
Interesse in historie wordt verondersteld bij de Kring. En die heb ik. met name voor west-
europese historie tweede helft zeventiende eeuw. Ik hoop dat ik binnen het bestuur een
bijdrage kan leveren aan de bloei van de Kring.

BEGRAVEN IN VELP
DE GESCHIEDENIS VAN EE 0 iD KERKHOF

Het boekje van J. Bakker over de interessante ge chiedenis an de Hervormde
Begraafplaats aan de Reinaldstraat verschijnt begin eptember. Niet alleen de
stichting in 1836, maar ook de diverse, soms dramatische voorvallen tijdens de
bijna 150 jaren van haar bestaan als begraafplaats, komen aan bod. Van de meest
in het oog springende grafmonumenten wordt een korte beschrijving gegeven.
De grafmonumenten, maar ook de eenvoudiger grafstenen zijn vaak versierd met
symbolen, zoals toortsen, zandlopers e.d. Het boekje geeft daar uitleg over. Inte-
ressant is verder de beschrijving van de levensloop van bijna 100 op dit kerkhof
begraven personen, van leden van de Adel, generaals en admiraals maar ook van
gewone soldaten, van bestuurders en ondernemers, van predikanten en juristen,
en nog veel meer.
De geschiedenis van Nederland en zijn Koloniën, maar ook natuurlijk van Velp,
van de laatste 150 jaar, komen in die verhalen aan bod. Het boekje bevat de na-
men van ruim 4000 personen, die vanaf 1892 op dit kerkhof zijn begraven. De
grafregisters van 1836 tot 1892 zijn verloren gegaan. Zo kan iedereen nagaan of
en waar zijn ouders of grootouders zijn begraven.
De vele foto's en tekeningen, waarmee het boekje is verlucht, veraangenamen
het lezen. Afmeting 17 x 24 cm, 190 pagina's, verkoopprijs €14,95.
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BESTUURSmededelingen

Excursie
De jaarlijkse excursie is .op 26 augustus aanstaande; bezocht worden de steenfabriekVoge-
lensangh inDeest en het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging in Zetten gevolgd-door
een wandeling op het Landgoed Hemmen. Informatie hierover heeft u bij de vorige A &H ont-
vangen. Mocht het u ontgaan zijn dan kunt u altijd bellen met de excursiecommissie.Aris van
Manen tel: 0313-414503 of Peter Clous tel: 026-3618276.

Lezingen.,
De lezingen van dit najaar zijn in september en in oktober. Informatie hierover treft u' aan als
bijlage van deze A & H.

OpendagGeldersarchief
. Zaterdag 29 oktober 2005 organiseert het Geldersarchief een Open Dag. Tijdens deze dag zijn
er tal van activiteiten voor geïnteresseerden en kunnen bezoekers een kijkje achter de schermen
nemen. Het thema van de.Landelijke Archievendag is 'Buren'. Het Geldersarchief zet in. dit ka-
der een aantal wijken in Arnhem, Rheden en Renkum in de historische schijnwerpers. Voor meer
informatie kunt u bellen met Elio Pelzers: 026-3521600.

Rectificatie
In de mededelingen van nr. 146 vanA & H staat abusievelijk vermeld dat de huidige directeur
van Gelders Erfgoed de opvolger is van de heer Kerkkamp, dit moet natuurlijk zijn van de heer
Kruijswijk lansen.

Kerkkamppad
Het straatnaambord Kerkkamppad. dat door de Kring aangeboden is aan de gemeente t.g.v. het
50 jarig bestaan, is inmiddels geplaatst aan het pad naast het Ziekenhuis Velp. .

Elise OldeRikkert
voorzitter




