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VOORAF
Dit is deel II in de serie De Zuidzoom in de Middeleeuwen.
In dit boekje worden twee onderwerpen behandeld, de familie van Dorenweerd in het
tijdvak van 1250 tot 1425 en het vroege Rosande ─ het goed en de latere heerlijkheid
─ tussen 1300 en 1550.
Tot nu toe is geen samenhangend onderzoek verricht naar de familie van Dorenweerd.
In dit artikel wordt een eerste aanzet gegeven tot een geïntegreerde historiografie van
de familie. Basis daarvoor is een onderzoek naar de individuele leden van dit geslacht van tijd tot tijd, hun personalia, verwantschappen, titels, functies, eigendommen, bezittingen, rechten, conflicten en zakelijke transacties. Naast een overzicht van
de diverse heren van Dorenweerd en hun gezins- en/of familieleden worden verwante
families gememoreerd en wordt een overzicht gegeven van de goederen, gronden en
rechten die de familie zich tot aan het midden van de 15e eeuw had verworven. De
familiebeschrijving eindigt met de paragraaf Status van de van Dorenweerds.
Over de ontstaans-, bouw-, eigendoms-, bezits- en bewoningsgeschiedenis van Rosande is weinig bekend. De meeste kennis dateert van onderzoek in de 19e en de
vroege 20e eeuw; de beschrijving die Demoed heeft gegeven van Rosande dateert van
het begin van de 1950-er jaren. Aan de orde komen de eerstbekende bewoners van het
gebied Rijssand en de latere bezitters en eigenaren van het goed. De oorsprong van de
naam wordt besproken en de naamsveranderingen, inclusief het gebruik van het ook
nu nog gangbare Rosande.
Weliswaar brengt deze bijdrage op een aantal punten verbetering in het kennisniveau,
een flink aantal aspecten blijft nog steeds onderbelicht. Reden genoeg om een paragraaf toe te voegen met suggesties voor vervolgonderzoek, archief- en literatuurstudies alsook voor “state-of-the-art” archeologisch veldwerk.
Henk Jansen
Oss, 2015
E: h.jansen-rbe@kpnplanet.nl
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DE FAMILIE VAN DORENWEERD
1250 – 1425
Vermoedelijke herkomst
De oorspronkelijke naam van het goed, het kasteel en de latere heerlijkheid is Dorenweerd, naar de eerstbekende Gelderse van Dorenweerd – Bernd – omstreeks het jaar
1250.
Zoals ik eerder en in ander verband op basis van enkele globale aanwijzingen heb
geopperd is de familie vermoedelijk afkomstig uit het plaatsje Toornwerd in het graafschap Hunsingo, Groningen. De van Hamalands hebben al voor het jaar 966 bezittingen in dit graafschap en in Fivelgo, De Marne en Middage, ook in het Groningse
gelegen. De welbekende schenking van 970 van Wichman van Hamaland aan het stift
van Elten houdt ook deze bezittingen in. In de grote verdelingsregeling tussen Adela
van Hamaland en haar echtgenoot Balderik enerzijds en het stift Elten anderzijds door
keizer Otto III op 18-12-996 blijven deze bezittingen aan Elten.
Het lijkt vergezocht dat mensen uit Toornwerd en omgeving zich in de volle middeleeuwen als van Dorenweerds zouden vestigen op de zuidelijke Veluwezoom, toch
zijn er aanwijzingen die dit vermoeden ondersteunen. Allereerst natuurlijk de opvallende naamovereenkomst. Er zijn vrij veel schrijfwijzen voor zowel Dorenweerd als
Toornwerd, maar in de middeleeuwse praktijk zouden alle schrijfwijzen gewoon naast
elkaar zijn gebruikt ter identificatie van één en hetzelfde dorp, voor Dorenweerd èn
voor Toornwerd. Daarnaast is er het gegeven dat de familie van Hamaland goederen
heeft gehad in Hunsingo, waarin Toornwerd ligt en dat naar brede algemene aanname
het Veluwse Dorenweerd ook Hamalands is geweest.
Noomen nu wijst op een betrokkenheid van de abdij van Werden (D.) met het Groningse Winsum, gelegen in Hunsingo, en enkele andere plaatsen in deze regio enerzijds en de Hamalandse goederen en bezittingen in de Rijn- en IJsselvallei via de graaf
Diteric en de monnik Folker anderzijds. In het jaar 820 geeft graaf Diteric een deel
van zijn erfgoederen in enkele plaatsen nabij Winsum aan de abdij van Fulda. Over de
persoon van Diteric is niets bekend, over zijn verwantschapskring wel. In 855 geeft
de grootgrondbezitter Folker bij zijn intrede in het klooster van Werden land aan dat
klooster in precies dezelfde plaatsen als Diteric deed aan de abdij van Fulda, 35 jaar
daarvoor. Verder geeft Folker dan nog land in andere Groningse plaatsen, goederen
in Hamaland, in de Betuwe en op de Veluwe en in andere regio’s aan de abdij. Folker
heeft zijn domicilie in Rhenen. Hij is enerzijds verwant met de graven van Hamaland
en anderzijds hoogstwaarschijnlijk met (de familie van) de zojuist genoemde graaf
Diteric, van welke kant hij – althans voor een deel – zijn Friese goederen zal hebben
geërfd.
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Noomen beschrijft het ontstaan van het verband tussen het klooster van Werden en de
Zuidzoom dus via Diteric en Folker. Daarnaast zijn er twee meer directe aanwijzingen
voor deze relatie.
Zoals ik in eerdere publicaties heb betoogd is het Werdener klooster rond 975 en
omstreeks 983 resp. actief op de Zuidzoom en in Toornwerd. Omstreeks 975 wordt
het kerkje in Oosterbeeks Benedendorp opgeleverd en het is vrijwel zeker dat Werden
bij de bouw ervan betrokken is geweest. De bewoners van de nabij dit kerkje gelegen
walburcht op de Duno – de familie van Hamaland – hebben daarom de monniken van
Werden zeker gekend; bovendien zijn zij beiden ─ de familie van Hamaland en het
klooster van Werden ─ ook grootgrondbezitters op de Veluwe en elders. Toornwerd
komt als Thornwrdh voor in een cijnsregister van Werden van omstreeks het jaar 983
en in de 10e/11e eeuw als Thornuurd. Er zijn ook contacten geweest tussen Hunsingo
en andere delen van Gelre, zoals b.v. Wisch in de Achterhoek. Er is een brief van
11-11-1300 van Stephanus van Wisch en zijn oudste zoon Hendrik in het graafschap
Ghelria, waarin zij hun nabestaanden Eminge en Hebelinge in Middelstum en Huisinge (nabij Toornwerd) een zekere jaarlijkse prestatie kwijtschelden¹.
Naast van Dorenweerd en van Wisch zijn er minimaal nog twee andere familienamen,
die zowel in het Groningse als in Gelre voorkomen, n.l. Lewe en Middage. In 1271
wordt gesproken over een goed in Gelre met de naam Lewe. In een oorkonde van
22-03-1271 verklaart ridder, dominus Walterus de Lewen dat hij ten onrechte heeft
geprocedeerd tegen de abt van het klooster Abdinghof, eigendom van Meinwerk van
Hamaland in Paderborn (D.). Vanaf de 13e eeuw komen leden van de familie voor in
Drente. In brieven van de Utrechtse bisschop van der Aare uit 1206, 1209 en 1210
wordt Gherardus Lewe (Gerardo Leone) genoemd als getuige. Vanaf het einde van
de 13e eeuw of eerder komt de naam Lewe, (Menoldus, Johannes, Gherardus, Ghert,
Lubbert) ook voor in de Groningse Ommelanden, alsook in de stadsregering van Groningen. De naam Walter(us) is niet aangetroffen in deze Drents/Groningse familie(s).
De tweede naam is die van Middage welke in de volle middeleeuwen voorkomt als
een graafschap in Groningen. Het Gelderse Middachten wordt voor het eerst genoemd
omstreeks 1190 als vrij goed van Jacobus de Mithdac; hij treedt dan op als ministeriaal en getuige van Otto van Gelre, wanneer deze stadsrechten verleent aan Zutphen.
In samenvatting komen de drie “Groningse” namen voor het eerst op de zuidelijke en
de zuidoostelijke Veluwezoom voor in:
1190: Jacobus de Mithdac, Middachten genoemd als een vrij goed
1250: Bernd van Dorenweerd, bewoner van de gelijknamige burcht
1271: Walterus de Lewen, heer van het goed Lewen, vermoedelijk bij het Moftbos bij Bennekom en Renkum
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De heren hebben zich kennelijk in het Gelderse een zekere positie verworven. Daarop
afgaande zullen zij toch al geruime tijd in Gelre gegoed zijn geweest. Een andere
overeenkomst tussen deze drie is dat zij elk woonachtig zijn in een gebied dat, met
een hoge mate van zekerheid, ooit Hamalands was; dat geldt ook voor Wisch. Kortom,
er zijn vrij sterke aanwijzingen dat de van Dorenweerds uit het Groningse Toornwerd
kunnen stammen, maar definitief bewijs ontbreekt tot dusverre.
Het gebied van Doorenweerd
Op grond van tal van aanwijzingen wordt algemeen aangenomen dat het gebied waarin de van Dorenweerds vanaf 1250 of vroeger woonachtig zijn, eigendom is geweest
van de van Hamalands in de 10e en de eerste helft van de 11e eeuw. In dit onderzoek
is géén auteur gevonden die een andere mening is toegedaan. Er lijkt ook géén ander
geslacht te zijn dat zich kan kwalificeren als eigenaar van het gebied in de volle middeleeuwen.
De omvang en de locatie van het gebied zijn niet met zekerheid te bepalen. De walburcht staat vrij zeker binnen het gebied en dan ligt het in de rede te veronderstellen
dat de oostgrens wordt gevormd door de Seelbeek. In het zuiden heeft de Rijn de
grens gevormd. Voorts is het aannemelijk dat de rond 1420 gebouwde kapel aan de
kruising van de Oosterbeekseweg en de weg naar de capelle, nu de Holle Weg, aan
de noordgrens van het gebied heeft gestaan. Aan de westzijde heeft het gebied van
Heelsum gelegen, dat te eniger tijd in het gebied van de van Dorenweerds is opgenomen; onbekend is wanneer dat heeft plaats gehad². In april 1905, bij de koop van het
goed Dorenweerd door de heer Scheffer, blijkt het kasteel met bijbehorende gronden
en weilanden een oppervlakte te hebben van 200 ha.
Strategische ligging
In het gebied dat nu de Duno wordt genoemd ligt sedert de eerste helft van de 10e
eeuw een walburcht. Het gaat hier om een nagenoeg halfrond aardwerk van 3 m hoog
dat wordt geflankeerd door een gracht van 12 m breed en 4 m diep; aan één zijde ervan
is een bastion uitgebouwd. Deze wal met nog een tweede wal, welke wordt gesteund
door drie rijen palen, omsluiten aan drie zijden een binnenterrein van ca. 34 x 90 m. In
het oostelijke deel van dit terrein zijn resten van houten huizen aangetroffen. In 1840
is in het westelijke deel een tufstenen muur aangetroffen, maar dat is later niet teruggevonden. De burcht ligt aan de steilrand van de stuwwal, nabij een bocht in de rivier,
en biedt een prima uitzicht op de omgeving, inclusief het vrachtvervoer op de Rijn.
Verder ligt hij op een steenworp afstand van de Rijnovergang Driel/Oosterbeek. Algemeen aangenomen wordt dat het geslacht van Hamaland de bouwer is van de burcht.
Dan het kasteel van het jaar 1250, ten westen en op korte afstand van de walburcht.
De overheersende mening is dat dit kasteel een zaalburcht is geweest, aan de Rijn en
op de plek waar nu het kasteel Doorwerth staat. De Nederlandsche Leeuw 2004 meent
7

Reconstructieschets grondplan walburcht Duno, ca. 1950

dat Bernd een woontoren bewoont en dat is aannemelijk. In de castellologie is de middeleeuwse woontoren een veelbesproken onderwerp; een eenduidige visie ontbreekt.
Kort vóór 1280 wordt een vrijstaande zaalburcht gebouwd die overeenkomt met de
huidige zaal. De locatie van de burcht is goed gekozen en dat om meerdere redenen.
Allereerst ligt ook deze burcht nabij een bocht in de rivier. Door de aanwezigheid
van stromend rivierwater zijn de burchtbewoners voorzien van huis–, tuin– en keukenwater. Van tijd tot tijd worden zij wel geconfronteerd met overstromingswater,
anderzijds kan dat een belemmering vormen voor eventuele belegeraars van het kasteel. Rivieren zijn de snelwegen van de middeleeuwen; de Rijn is zelfs al tijdens de
Frankisch-Friese Oorlogen (ruwweg 6e/7e eeuw) een belangrijke rivier geweest. Er is
veel vrachtvervoer langs de Dorenweerdse burcht gekomen.
Van der Tuuk meent dat de Rijn tussen Pannerden en Angeren een vertakking heeft
gehad in noordwestelijke richting. Deze vertakking – door hem Oude Rijn genoemd –
voegt zich dan weer bij de Rijn tussen Oosterbeek en Driel, ter hoogte van de burcht
van de van Dorenweerds.
Volgens Potjer ligt de splitsing tussen Rijn en IJssel rond het jaar 1000 v. Chr. nog ten
zuiden van Pannerden. Vanaf dat punt loopt de Rijn westwaarts via Bemmel en Elst
naar Driel bij de stuwwal en vervolgens naar Wageningen. Van de Westeringh (bodemkundige, historisch geograaf in de Overbetuwe) kan deze visie niet bevestigen.
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Splitsing van de Rijn in de vroege middeleeuwen en thans
Bron: Gjallar, download november 2014.

Hij meent dat de Rijn tot ná de Romeinse tijd heeft gelopen van Elst naar (ten oosten
van) Driel, zuid-noord. Bij de Veluwerand buigt de Rijn af naar het westen. Dorenweerd ligt ten westen van dit knikpunt.
Deze bronnen zijn het er dus over eens dat de Rijn nabij Driel op het Veluwemassief
“botste”. Van de Westeringh zegt verder dat er tot diep in de middeleeuwen handelsroutes (over land) hebben gelopen langs de oude rivierlopen om daarna in westelijke
richting af te buigen en vervolgens, waarschijnlijk via een oversteek door de Rijn,
verder te gaan. Zo is er ten westen van Heteren-Randwijk zo’n oude handelsroute van
Nijmegen naar de Veluwe en verder geweest, die bij het Lexkesveer bij Wageningen
de Rijn overstak³.
Ten oosten van het kasteel – op bijna twee kilometer hemelsbrede afstand – ligt de
Rijnovergang Driel/Oosterbeek, die hoogstwaarschijnlijk van ver vóór de vroege middeleeuwen dateert. Van hier loopt een weg via het Seelbeekdal tegen de stuwwal op in
noordwestelijke richting naar de beekovergang bij het Stratius Rondeel in Wolfheze
en vervolgens over de tegenwoordige Wolfhezer en Renkumse heide richting Harten4.
Dorenweerd heeft dus een gunstige ligging gehad aan de Rijn, nabij belangrijke “heerbanen” en ook ten opzichte van de Veluwe. Deze conclusie wordt versterkt door het
gegeven dat aan de overzijde van de rivier, tussen Heteren en Driel, ook een kasteel
heeft gestaan, de Rode Toren. De eerste vermelding daarvan dateert uit 1388, wanneer
Johan van Heteren ermee wordt beleend.
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Kasteel Middachten (1190 of eerder) ligt aan de IJssel, die evenals de Rijn voor de
vrachtvaart een belangrijke rivier is geweest, zij het op kleinere schaal, gedurende de
gehele late middeleeuwen. Deventer en Kampen zijn belangrijke stapelplaatsen en
uitvalhavens voor de handel op de Oostzee; deze situatie heeft ook eerder in de tijd al
bestaan. Het heeft, evenals kasteel Dorenweerd, de Veluwe in de rug en beide burchten liggen op korte afstand van het punt waar de IJssel zich scheidt van de Rijn. Een
ander aspect is dat deze twee burchten op geringe afstand liggen van het Hamalandse
goed te Arnhem in de omgeving van de St. Walburgiskerk – na de dood van Adela’s
vader prædium Arnhem genoemd – dat in het jaar 996 wordt verdeeld tussen Adela
van Hamaland en het stift Elten.
Kortom, beide kastelen liggen op goed gekozen plaatsen en geven flankdekking aan
de Hamalandse goederen op de Zuidzoom, alsook in Arnhem, Elten en in de IJsselvallei noordwaarts tot Deventer. Kasteel Dorenburg staat op een plaats waar zich al in de
9e eeuw een versterkt huis (Villa Dorenbuc) bevindt en staat op een vergelijkbaar gunstige locatie aan de Rijn en nabij de splitsing van Rijn en Waal. Gezamenlijk kunnen
de drie burchten de gehele riviervaart in Rijn, Waal en IJssel controleren en beheersen.
Familieleden van tijd tot tijd
• Bernd I, 1250
De familienaam van (het Gelderse) Dorenweerd komt voor het eerst in de archieven
voor rond 1250, wanneer de houten burcht van Bernd wordt verwoest door Sweder
van Vianen in zijn capaciteit als maarschalk van de Utrechtse bisschop. Van Slichtenhorst (1654) daarover: …de Heer van Vyanen …….dese plaatz met gewapende mannen heeft ingenoomen en verbernt (verbrand), ende de hulpers van Heer Barend in
het vervolghen van den vyand eensdeels zyn dood-gebleven en onder de zelve Wouters
vader van Heteren, Geeraerd van Dolre en andere van syne maghen; zonder dat zich
de aenwesende Grave van Gelder daer mede, min ofte meer als met de wtheymssen
(uitheemse) krijgh heeft bemoeyt.
In de Nederlandsche Leeuw 2004 wordt verondersteld dat Bernd in 1250 een Stichts
ministeriaal zou zijn geweest en als zodanig is gestraft door een Stichtse maarschalk.
Bernd zou deze ministerialiteit hebben verkregen doordat zijn vader zou zijn gehuwd
met een Stichtse dienstvrouw, die een dochter kan zijn geweest van Bernard van Randerode. Maar van de voorvaderen van Bernd I is niets bekend en uit de tot nu toe
bekende genealogie van de van Randerodes komt geen verwantschap met de van Dorenweerds naar voren. Bernard van Randerode moet zijn geboren tussen 1215/1220 en
1226 en hij heeft twee dochters, van wie er dan een vóór 1250 met Bernd zou moeten
zijn getrouwd. Maar, volgens de thans (eind 2012) bekende genealogie zijn de beide
dochters, Beatrix en Margaretha, gehuwd geweest met Frederik Uten Hamme en NN
van Lynden.
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Sweder van Vianen (* 1220 of 1225, † waarschijnlijk 01-04-1285) heet voluit Sweder I van Beusichem Heer Van Vianen en Polanen. De aanval op de burcht is waarschijnlijk gedaan in het kader van de anarchie die heerst op en langs de Rijn tot in
Keulen en Mainz toe. Een uiting daarvan is dat, naast onrechtmatige tolheffing, het
vrachtvervoer op de rivier vaak wordt gehinderd en de vracht gestolen. Tijdens de late
middeleeuwen zijn de stapelplaatsen Keulen en Dordrecht de belangrijkste begin- en
eindpunten van de handel over Rijn en Waal geweest.
Om te komen tot beteugeling van deze situatie wordt op 14-11-1259 een landvrede gesloten. Eén van de ondertekenaars is Graaf Otto II van Gelre, de man die stadsrechten
heeft verstrekt aan Arnhem (1233) en Wageningen (1263). Een andere ondertekenaar
is de Utrechtse bisschop, Hendrik van Vianden. Hij is waarschijnlijk de voornaamste
klager geweest; namens hem treedt Sweder op tegen Bernd. De bisschop is domproost
in Keulen, is een bloedverwant van de Keulse aartsbisschop en heeft wellicht dezelfde
kijk gehad op economische ontwikkelingen als Otto II, want ook hij verleent stadsrechten (Hasselt 1250, Amersfoort 1259 en Goor 1263).
Andere ondertekenaars zijn de graven van Gulik en Kleef, de gravin van Bergisches
Land, steden en edelen. De landvrede maakt het mogelijk dat kooplieden en reizigers
nu veilig door de bij het verbond aangesloten landen kunnen trekken, onder betaling
van tollen en weggelden. Elke heer zal geschikte lieden benoemen die alle klachten
over vredebreuk onderzoeken, waarna de landheer zal zorgen voor vergoeding van de
schade. Als die heer niet machtig genoeg is zullen de bondgenoten hem helpen; is hij
onwillig dan zullen zij hem dwingen. Ondanks alle goede bedoelingen komt er in de
praktijk weinig van terecht. Roofridders blijven actief en er wordt nog steeds tol geheven op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Is ook Bernd van Dorenweerd doorgegaan
met zijn (vermeende) praktijken, onrechtmatige tolheffing of roof op de rivier?
Het is echter niet uitgesloten dat het conflict met Bernd is ontstaan om nog een andere reden dan onrechtmatige tolheffing of roof. Bernd kan zich de “grondaanwas”
– nieuwe gronden, ontstaan langs of in de rivier door aanslibbing – hebben toegeëigend. Bekend is dat de Rijn vroeger meer naar het noorden heeft gelopen, dichter bij
en langs het Veluwe-massief dan nu het geval is. De latere heren van Dorenweerd
zijn bekend om hun “agressief kribben”, d.i. dat zij door de aanleg van kribben de
Rijn naar het zuiden hebben gedwongen, met landwinst op de rechteroever als doel
en gevolg. Onbekend is of de van Dorenweerds zich hiermee ook al in de 13e eeuw
hebben beziggehouden.
• Hendrik I, 1280
Tussen 1250 en 1280 wordt het kasteel herbouwd, nu in steen. In 1280 wordt gesproken over een voorburcht met sijne bouwinghe. Sommige bronnen menen dat Hendrik
van Dorenweerd deze herbouw ter hand heeft genomen en er een waterburcht heeft
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gevestigd. In 1280 krijgt Hendrik van Dorenweerd, cnape, het aan de stok met de heer
van Rheden van Baer, die met bernen ((ver)branden) en toetasten quadt huys gehouden heeft op Hendrik’s kasteel en een grote buit heeft meegenomen.
Slichtenhorst: … de Heer van Baer, zonder enige ruggespraak met of toestemming
van, niet te min vyandschap heeft gedreeven met Henrick van den Dorenweerd, hem
synen Voorburght niet alleen af-gewonnen, syne bouwinghen aengesteeken ende
grooten buyt van daer gesleept, maer ook al wat Heer Henrick binnen Gelderland
bezat, met het zwaerd ende vuyr (vuur) bedorven.
In 1280 is Frederik III heer van Rheden van Baer (1272-1293). Evenals zijn voorouders heeft hij nauwe relaties met de graaf van Gelre en met zulke oude Gelderse geslachten als b.v. Wisch, Bergh, Batenburg en Bronckhorst. Het oorspronkelijke gebied
van de heren van Baer strekt zich uit van Westervoort tot aan Dieren, aan beide zijden
van de rivier. Het gebied dat zij in leen van de Utrechtse bisschop bezitten, waaronder
Velp (inclusief Rozendaal) en Oosterbeek, ligt grotendeels op de Veluwe. Gemeend
wordt wel dat het geslacht uit Oosterbeek afkomstig is. Verder heeft het geslacht de
jurisdictie in het Over-Betuwse Driel. In 1342 worden deze Veluwse eigendommen
en de jurisdictie over Driel door Frederick V van Baer verkocht aan hertog Reinoud
II van Gelre. De van Dorenweerds en de van Rhedens zijn dus tot 1342 in Oosterbeek
en Driel (nagenoeg) buren geweest; de naam “Baersche Kamp” in Driel(erbroek) verwijst naar deze periode.
Onbekend is waarom Frederik het kasteel van Hendrik heeft aangevallen. Van Winter
meent dat het ging om een kwestie tussen de heren onderling. Als Fredericus nobilis
de Bare, miles treedt hij op als richter van alle ministerialen in het graafschap Gelre,
het archiefstuk zegt dat Frederik is opgetreden zonder enige ruggespraak met of toestemming van…..
• Jacobus 1294/5 ─ ≈ 1305
In het samenvattend overzicht verderop in dit artikel wordt Jacobus niet vermeld als
heer van Dorenweerd, omdat daarvoor in dit onderzoek geen bewijs is gevonden.
Maar er is wellicht wel een aanwijzing, dat hij “heer” zou zijn geweest: de eerstvolgende heer van Dorenweerd is Bernd II, die in de eerste decade van de 14e eeuw
hoogstwaarschijnlijk nog te jong is om als zodanig op te treden. In 1294/5 ontvangt
Jacobus 2 pond uit een niet met name genoemd leengoed in de Betuwe. In dit jaar ook
neemt hij deel aan Gelre’s veldtocht naar Roermond; volgens de rekening 1294/5 van
het graafschap: Item Jacobo de Dorenwerde iussu domini Lamberti pro expeditione
comitis apud Ruremunde … 2 pond. Jacobus doet mee aan deze tocht op bevel van
zijn heer Lambertus, van wie hij dan wel een vazal is; Jacob is rond deze tijd ook een
vazal van de graaf van Gelre.
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Op 29-10-1296 erkent ridder Johannes Lopes dat hij heeft overgedragen aan Jacobus
de Dorenwerde, knaap, zijn tiend in Lewe en zijn goederen in Nuda. Jacobus wordt
genoemd strenuus famulus (ijverige dienaar) Jacob de Dorenwerde en wordt dus Johan’s vazal5. Waarschijnlijk is Johan in de oorlog tegen Brabant door Jacob gevangen
genomen.
Rond de overgang naar de 14e eeuw komt Jacob voor een stuk grond in Drielerbroek
als betalingsplichtige voor op een tijnslijst. Op 18-03-1301 is Jacobus de Dorenwerde
pachtheer van Theodericus de Schonehave, Gerdungus. Daarvoor verpandt hij o.a.
zijn goed Schoonhoven bij Bennekom aan Gerdungus van Schoonhoven. Deze Gerdungus treedt ook op 05-11-1292 op, wanneer Gijsbert van Dolre intreedt in en 100
pond Hollands schenkt aan de RDO.
Op 20-02-1304 is Jacobus 40 oud brabantse marken verschuldigd aan Winandus Cisarii en Johannes van Nelle en op 20-05 van dit jaar treedt Jacobus de Dorenwaerde
op als borg. Op 19-10 belooft hij te betalen aan “Henricus filius …. ex Paleide” (
palude: veen, moeras, het zal hier gaan om een broek) 50 pond penningen. Op 1910-1305 verklaart Stephanus Borro schuldig te zijn aan Theodericus, dienaar van de
priester te Oesterbeck, een som van 23 pond, waarvoor als borg optreedt o.a. Jacobus
de Dorenwerde. Op 24-10-1305 heeft Jacobus een schuld van 50 pond aan Henricus,
zoon van Wernerus ex Palude en op een onbekende datum in dit jaar staat Arnoldus
Winekini borg voor Jacobus wegens een betalingsverplichting van laatstgenoemde
aan Henricus de Palude.
Jacobus is de enige van Dorenweerd die in de onderhavige periode is aangetroffen. In
1310 wordt wel gesproken van een Jacobus uten Dorenwerde. Echter, deze wordt niet
vermeld als “knaap” en het is dan de vraag of het om dezelfde persoon gaat.
• Bernd II ≈ 1317 - > juli 133
Bernd komt voor het eerst in de archieven voor in 1305. Op 07-11-1305 treedt hij aan
als baljuw van de Utrechtse bisschop Guy van Avesnes (Gwijde van Henegouwen) in
het gebied van het Gooi en het Land van Amstel. Het Gooi met Naarden, Hilversum
en Bussum heet omstreeks 1305 Nardinghelant. Het Land van Amstel omvat o.a.
Ouderkerk/Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Weesp en wellicht Muiden. Onbekend
is waarom Bernd voor deze baan is geselecteerd. Anno 1305 zal het gegeven dat Dorenweerd ooit Hamalands was en Nardinghelant ook geen overweging zijn geweest
bij de benoeming van Bernd tot baljuw.
		
Wel zullen Bernd I en Hendrik I al relaties hebben gehad met het kapittel van St.
Pieter in Utrecht. Dit kapittel is eigenaar van het hof en het goed Seelbeek, dat aan
Dorenweerd grenst en heeft ook goederen in Breukelen, Loosdrecht, Maarssen en
Abcoude, liggend in of grenzend aan het ambtsgebied van de nieuwe baljuw. Ook
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Eemnes ligt in Bernd’s ambtsgebied en de van Dorenweerds zijn in de eerste helft
van de 14e eeuw verwant geweest aan de familie van Kattenbroek, die rechten heeft in
Eemnes, zoals nog zal blijken.
Bernd II is in zijn ambtsgebied verantwoordelijk voor het economisch en juridisch beheer van het Gooi en het Land van Amstel, alsook voor de ordehandhaving; hij heeft
twee medewerkers die voor of namens hem optreden, onder wie zijn broer Hendrik, en
hij maakt soms gebruik van oproepkrachten. Het gebied maakt een onrustige periode
door, gesproken wordt van een machtsvacuüm na de dood van Floris V. Ook de inname van de stad Utrecht door bisschop Gwijde heeft plaats in deze tijd. Baljuw Bernd
lijkt zijn vele en veelsoortige taken voortvarend te hebben uitgevoerd; hij schuwt het
directe contact met de inwoners van zijn ambtsgebied niet. Organisatorisch inzicht
heeft hij zeker, getuige b.v. de vroege benoeming van schouten, de planning van zijn
ambtsreizen in het gebied en de recrutering van “human resources”. In administratief
opzicht is hij nauwgezet. Zijn standplaats in dit gebied is het kasteel Vreeland, hoogstwaarschijnlijk voor de duur van zijn ambtsperiode. Bernd heeft de functie vervuld tot
10-09-1307, d.w.z. dat zijn declaraties tot aan laatstgenoemde datum bewaard zijn
gebleven. Verkerk meent terecht, dat Bernd de functie heeft vervuld in het begin van
zijn loopbaan. Zie de bijlage voor een verslag van zijn werkzaamheden.

Het gehavende zegel van Gwijde van Avesnes
Bron: Ridderlijke Duitse Orde
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In 1307 of kort daarna, maar in elk geval voor mei 1310, trouwt Bernd met Agnes van
Meerlo. Aardig te weten in dit verband is dat hij op 19-07-1307 als baljuw voor zijn
paarden haver gaat kopen in het gerecht van Meerlo, dat toch wel vrij ver van zijn
ambtsgebied is verwijderd. Op 05-05-1310 komt een einde aan een vete tussen Agnes,
bijgestaan door Baernt van de Dorenweerde, hoer wyttelike man ende hoer monbare,
en Sweder van Montfoort. Het geschil gaat om tvien hove lands …in Aftersloet, inclusief Wulvingskamp. Gezegd wordt dat Agnes een recht leenvolgher is en dat zij het
goed kan houden in dienstmans stat, zoals haar ouders dat ook hebben gehad.
Op 27-06-1310 jaar komt een zoen tot stand tussen Sweder van Montfoort, Baernt
van Dorenwerde plus nog enkele medestanders aan de ene kant en Ghisebrecht van
IJsselstein aan de andere kant. De zoen betreft een regeling van rove, van brande, van
vanghenessen, van scade, van wonden, van leemten, die onderlinghe ghesciet sijn van
beiden partien. Deze acties en ook de doden aan beide zijden worden tegen elkaar
weggestreept omdat ghesciet is in enen openbaren orloghe 6.
Op 02-10-1310 is er een zoenuitspraak over de dood van Wouter Reedinx, telg uit het
Overijsselse – omgeving Vollenhoven – adellijke geslacht Rading: Dits mijns heren
seggen van Wouter Reedinx doit, dat die zoene costen sel III ½2 lb suarter tornoyse.
Des sel ghaen ter erfzoene ende ter maechzoene II2 lb, ende ter voirzoene C lb; ende
van dere voirzoene sel hebben die paip zijn broeder X lb hebben, ende die LXXXX lb
sellen opboren haer Jan Reeding, haer Willaem van Gent, Jacop uten Dorenwerde,
Roit Otte ende Baernt uten Dorenwerde, te deilen onder die maghe na haren goitdenken Ende en droeghen zijs niet overien, so sellen si se deilen bi denghenen, diere die
heer toe set ….7.
De naam “Otte” komt hier voor het eerst in de familie van Dorenweerd voor; later zal
nog blijken dat andere families deze voornaam ook kennen.
Op 07-06-1311 verschijnt Agnes van Meerlo aan de rode deur van de Dom in Utrecht
om een leengoed op te dragen aan een andere verkrijger8. Zij maakt bekend “……..
dat ic quam met minen vrien wille ende bi wille ende bi rade Bernards, mins mans,
van Dorenwerde voerghenoemt t Utrecht ten Doeme in de monster voer de rode doere
des Manendaghes yoer Sente Odolphs daghe (07-06-1311) ‘ ende verteech daer vore
die prelaten van Utrecht ende yoer des Stichts manne een deel mins goets, dat ie van
minen vaderliken erve te haer toe ghebrocht hadde in dienstman stat, als ghenoemt
……..(volgt een opsomming van een aantal goederen, waarna Agnes verder verklaart:) ...... “Ende dit voerghenoemde goet, dat gaf ic daer op bi wille ende bi rade
mire maghe te Stichts behoef in alsulker manieren, dat haer Ghisebrecht here van
Yselsteyne dit goet ontfaen soude ende van den Stichte houden.”
Agnes laat hier onmiddellijk op volgen: „Daerom bid ic ju live Here haer Ghy, bi der
ghenade Goets biscop t Utrecht, dat ghi heren Ghisebrecht here van Yselsteine dit
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voerghenoemde goet lien wilt in dienstmans stat, als ic te haer ghebrocht hebbe van
minen vader, van ju te houden ende van onsen Stichte, want ic dit voerghenoemde
goet ju opgheve met diesen tieghenwordighen brieve ende vertie daerop tot heren
Ghisebrechts behoef van Yselsteine in allen manieren als hiirvoer ghescreven staet”.
Het charter wordt bezegeld door Baernt van Dorenwerde, die verklaart dat Ghisebrecht van Yselsteine de percelen van hem en zijn vrouw gekocht en er voor betaald
heeft, en door Ghisebrecht heer uten Goy, burggraaf van Utrecht, en Johan Yen zoon,
getuigen. De belening van Ghisebrecht geschiedt 05-07-1311 door bisschop Guy met
leenmannen en wordt op 08-07-1311 vastgelegd in een door bisschop Guy bezegelde
akte. Hierin verklaart de bisschop, „dat vor ons quam ende vor onse manne ter Horst
in ‘t jaar ons Heren Mo CCCo ende elve des Manendages na Sente Pieters ende Pauwels dage (05-07-1311) Agnes willeneer Jans dochter van Maerlo Baernds wijf van
Dorenwerde ende droegh op bi horen vrien wille in onse haend met Baernds hand van
Dorenwerde vorghenoemt, hoers mans ende hoers wittelike mombaers ……..(volgt
een lijst van goederen) ….. ende dat se ende hoer vorvaren van ons ende van onsen
Ghestichte plaghen te houden in dienstmans recht. Ende dit vorghenomde goed hebte
wy verlient ende verlenen met desen brieve haren Ghisebrecht van Yselsteyne, te
houden van ons ende van onsen Ghestichte in dienstmans stat erflike”. Op 14-04-1313
wordt deze laatste verkoop door deken en kapittel van Oudmunster bevestigd.
In 1313 houdt Bernardus de Dorenweerde een huis in Zaltbommel in leen van Hubertus van Putten. Op 31-10-1317 treedt ridder Bernard op als één der getuigen wanneer
Henrik van Wisch, zijn vrouw Elizabeth en hun dochter Berta, het patronaat van de
kerk te Doetinchem schenken. Wordt Bernd vanaf 1305 consequent Bernd van Dorenweerd genoemd of Bernd uten Dorenweerd, in het document van 31-10-1317 wordt
hij voor het eerst ridder genoemd. Op 14-12-1318 is heer Bernard als raadsman van
Reinald van Gelre getuige wanneer deze de vrijheden en rechten van Zutphen bevestigt. En in een brief uit 1318 van graaf Reinoud wordt hij voor het eerst als dominus
de Dorenweerde omschreven.
Op 07-10-1319 resp. 19-10-1319, wanneer Reynaldus van Gelre een verdrag sluit met
de steden Arnhem en Zutphen, blijkt heer Bernardus de Dorenwerde, ridder en raad,
erbij betrokken te zijn; Bernard wordt hier voor het eerst aangeduid als ridder én als
heer van Dorenweerd én als Raad van Reinoud. Ook in 1319 is hij aanwezig als de
graaf van Gelre aan de stad Zutphen verpacht een molen, een tol, een uiterwaard en
de visserij. En in een stuk van ≈ 1320, maar in elk geval tijdens het episcopaat van
Frederik van Sierck (1317-1322), komt hij voor als dominus Bernardus de Dorenweerde. Op 01-04-1324 is heer Bernard als raad aanwezig wanneer Reinoud, zoon
van de graaf, de stad Zutphen o.a. belooft haar oude rechten te zullen handhaven en
haar handvesten en vrijheden te zullen vernieuwen, wanneer hij eenmaal heer van het
land zal zijn geworden. Op 06-07-1324 erkent Reynaut van Gelre schuldig te zijn aan
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Jacob Henric’s zoon Byrwysch voor geleverde wijnen 73 brabantsche marken en wijst
als borg aan o.a. zijn Raad heer Bernard van den Dorenweerde, ridder en dat onder
verband van leisting9.
Op 31-05-1325 is ridder Bernardus de Dorenwerde aanwezig als Henricus van der
Hove, pachtman van Jacob van Rezande, een overeenkomst sluit met zijn moeder Ada
ter zake van een lijftocht uit de molen van Hove en haar belooft een haar passend en
waardig huis te zullen bouwen.
Dan, op 25-04-1328, is ridder en raad Bernt van Doreweert aanwezig wanneer Reinald
van Gelre vrijheid en rechten geeft aan de inwoners van het Nieuwbroek op de Veluwe. Bernard is op 07-07-1330 als raad van graaf Reinoud aanwezig, wanneer deze
bepalingen geeft betreffende de verkiezing en het rechtsgebied van schepenen te Zutphen. Blijkens een oorkonde van 28-07-1330 geeft ridder Bernard van Dorenweerde
het leenbezit van de tienden in de Liemers aan de Arnhemse familie Bierwisch. Op
30-04-1331 is her Bernt van den Dorewerde, ridder, aanwezig als Hubert Schenk van
Kuilenburg een huis overdraagt aan Reinald van Gelre en het in leen terugontvangt.
Heer Bernd van den Dorenweerd wordt vermeld in een ongedateerd stuk uit 1331,
waarin graaf Reinoud zijn vrouw Alianora verzekert van een jaarrente uit de inkomsten van de Veluwe en van goederen in Elst, Gendt en Angeren. Bernt vanden Dorenwerde is aanwezig op 01-03-1333 bij de opstelling van de huwelijksvoorwaarden
tussen Gerard van Gulik en Margaretha van Gelre. In juli 1333 is Bernd aanwezig
wanneer Evert van Wilp zijn goederen in Bronkhorst overdraagt aan Reinoud van
Gelre en ze weer in leen terugontvangt.
• Hendrick II ≈ 1334 – 1358
In 1334 treedt heer Hendrick van Dorenweerd op als borg, wanneer heer Hubrecht
Schenk van Culemborg Tweeduizend ponden kleine penningen geschoten geeft aan
Reinald van Gelre en Zutphen. En op 27-01-1336 treedt hij op als (mede-)borg bij een
schuldbekentenis van Reynaut, graaf van Gelre en Zutphen, aan Hubrecht den Scenk
van Cuylenborch van 2000 pond kleine penningen; de oorkonde draagt o.a. het zegel
van heer Henric van den Dorenwert.
Demoed meent dat Hendrick bij zijn huwelijk met Geertruid van Appeltern ridder zou
zijn, maar daarvoor is in dit onderzoek geen bewijs gevonden. In 1346 treedt hij op als
getuige bij een schuldverklaring van hertog Reinald aan graaf Dirk van Kleef.
In deze periode komen nog voor Alexander en Coep van Dorenweerd. Op 28-051350 erkennen Gijsbrecht, heer van Bronkhorst, ridder, en knape Herman van Bronkhorst schuldig te zijn aan Alexander van Dorenweerd en Bernhard van Tengnagel
een bedrag van 670 pond. In 1353/1354: een bedrag van 40 lb. wegens turf, Coep de
Dorenweert en Reyniro Vos. Op 29-06-1353 wordt geoorkond dat Sander van der Dorenweert schuldig is aan de Nicolaï Broederschap een bedrag van 13 pond; hij belooft
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jaarlijks een rente te betalen van 1 pond totdat de schuld is afbetaald.
Blijkens de Lenen van hofstede Wijk (J.C. Kort) heeft Hendrik in of na 1355 bij Wageningen “een stuk land op de Lange Nyeslag, boven: Hendrik van den Dorenweerd,
beneden de heren van St. Jan te Arnhem”.
• Bernd III ≈ 1358 ─ ≥ 13881/1389
Van 15-03-1358 dateert deze uitspraak van de proost van Arnhem: Dit is segghen
des proests van Arnhem als tusschen den here van Yselsteyne, sinen broederen ende
sinen maghen ende sinen hulperen, aen die een side, ende haren Willam Borren van
Hemmen, sinen broederen ende horen kijnderen ende sijnre zuster kijnderen, haren
Bernt van den Dorenweert, Robbrecht sinen broeder, haren Otten van Doernic ende
sinen broederen, haren Diric van Arnhem, sinen broederen ende horen kijnderen ende
sijnre zusteren kijnderen, Sander van den Dorenweert, Bernt van Dunen, Bernt van
den Dorenweert, Iacobs soen, ende voert die vanden Dorenweert gheboren sijn, die
Otten magghe van Cattenbroec waren, aen die ander side, alse van den dootslaghe
van Otten van Cattenbroec, daer God die ziele af hebben moet. Jnt yerste, want die
here van Yselsteyne seyt, dat hi dese zoene van Otten dodo voers. wittelic ende wael
voldaen heeft, ende her Willam Borre ende die andere voerscreuen croenen, dat si
daer verbrec in hebben, dat hem die zoene nyet voldaen en is, want si daer gheen ghelt
af ontfaen en hebben, so sel de here van Yselsteyne, haren Willam Borren of haren
Bernde voers., van wilken hijs yerste van hem tween vermaent wart, enen dienst doen,
dat is te verstaen, als dat hi hem senden sal tyen manne ghewapent tyen daghe in hore
hulpen, die hem dienen sellen te ridderrecht, al daert die here van Yselsteyne mit eren
doen mach, ende hier mede sellen si wittelic ende wael versoent wesen vanden dootslaghe van Otten van Cattenbroec voerscreuen; ende wanneer de here van Yselsteyne
den enen van hem tween desen dienst ghedaen heeft, daer mede sal hi alle den anderen voldaen hebben. Jn oerconde deser dinghe hebben wi Gherijt van den Veen, proest
van Arnhem, als een zeggher deser zoene voers., ende wi Arnoud, here van Yselsteyne,
Johan van Yselsteyne, thesauryer der kerke van sinte Marien tUtrecht, Ghisebrecht
van Yselsteyne, heren Herberens soen van Yselsteyne, ridder, ende Ghisebrecht van
Yselsteyne, haren Otten soen van Yselsteyn, knape, van der eenre side, Willam Borre,
here van Hemmen, Bernt, here vanden Dorenweert, Diric van Arnhem, ridders, ende
Sander van den Dorenweert, knape, van der ander side,want wi an beyden siden dese
vorschreuen zoene ghelooft hebben ende ghelouen wittelic ende wael te houden, onse
zeghele aen desen brief ghedaen… 10.
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Enkele notities hierbij.
• De kern van de uitspraak is als volgt: De proost van Arnhem doet uitspraak tussen de
heer van IJsselstein c.s. enerzijds en een groep van personen die deels met name worden genoemd en die gemeen hebben dat zij magghe zijn van Otto van Kattenbroek,
anderzijds. De proost beslist dat de heer van IJsselstein ten onrechte beweert voldaan
te hebben aan de zoen wegens doodslag op Otto van Kattenbroek en veroordeelt hem
om heer Willem Borren van Hemmen of heer Beernt van den Dorenweerd tien dagen
lang tien gewapende mannen ter beschikking te stellen.
• De uitspraak betreft een zaak die al vóór november 1338 heeft gespeeld. Op 24-051340 verklaart bisschop Jan van Utrecht de rekening van heer Arnold van IJsselstein
van het schoutambt van Amersfoort en Eemland sinds november 1338 gecontroleerd
te hebben en hem, na aftrek van 600 pond als boete voor de doodslag van Otte van
Kattenbroek, 1.265 pond 10 schelling en 8 penningen zwarte tournooizen schuldig te
zijn, behalve de 4.000 pond, die hij hem reeds schuldig was.
• Waarschijnlijk ligt het domicilie van Otto dus wel in het schoutambt van Amersfoort en Eemsland. Amersfoort kent thans een stadsdeel met de naam Kattenbroek; het
wordt al in de 13e eeuw genoemd. Een verdere aanwijzing is te vinden in Registrum
Guidonis (pag. 291). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen het Kattenbroek van
Otto en de Kattenbroeks van Zeist en Linschoten. Het Kattenbroek van Otto is een
familienaam, het Linschotener Kattenbroek is – evenals, in de 14e eeuw, het Kattenbroek bij Zeist – een toponiem.
• De betekenis van het toponiem Kattenbroek is “arme grond” in een laaggelegen, nat
gebied; de aangetroffen schrijfwijzen zijn: Kattenbroek, Cattenbroec, Cattenbroeck,
Cattenbrouch, Cattenbrouck, Cattenbruck, Cattenbroich, Cattenbroick. Het woord
magghe is synoniem voor maagschap, (bloed)verwantschap. Pogingen om de verwantschap tussen de van Dorenweerds en Otto van Kattenbroek en de andere verwanten te achterhalen hebben in dit onderzoek nauwelijks tot geen resultaat opgeleverd.
In 1310 is sprake – zie hiervoor – van een Roit Otte; de naam Otte of Otto is tot aan
dat jaar niet eerder opgedoken in de familie van Dorenweerd en is mogelijk afkomstig
van de van Kattenbroeks.
• De hier bedoelde heer van IJsselstein is Arnold (1285-1363), de zoon van Gijsbert,
met wie Bernd II en Agnes rond 1311 een aantal zakelijke transacties deden. Arnold is
gehuwd met Maria van Avesnes van Henegouwen, een dochter van bisschop Guy van
Avesnes, de man die Bernd II heeft aangesteld tot baljuw in het Gooi en in Amstelland.
• Waar de partij van de heer van Ysselstein slechts klein is, is die van Bernd III omvangrijk, maar ook vaag omschreven. De proost wijst de eis slechts gedeeltelijk toe,
n.l. aan “…..Willam Borre, here van Hemmen, Bernt, here vanden Dorenweert, Diric
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van Arnhem, ridders, ende Sander van den Dorenweert, knape …..”. Dit stuk is belangrijk omdat hieruit blijkt dat de families van Kattenbroek, van Dorenweerd, van
Arnhem, van Doornick en Borren van Hemmen verwant zijn: zij staan tussen het aen
die ene side en aen die ander side in de aanhef. Dat het hier ook echt om verwante
families gaat blijkt tevens hieruit dat de uitspraak is gedaan in het kader van een destijds gebruikelijke “zoen”, een contract tussen de dader en het slachtoffer en/of hun
families. Daarenboven blijkt dat de voornaam “Otten” bij drie families voorkomt.
• Het valt op dat Hendrick II niet wordt genoemd. Hij zal dus waarschijnlijk in of voor
1358 zijn overleden.
Op 25-01-1359 wordt de landvrede van kracht de tussen heren, ridders, knapen en
steden van de landen van Gelre en Kleef. De verbondenen beloven elkaar o.a. ….. die
hulpe, die onser yegelic van ons verbondenen den anderen doen sal alse hy ghesint
(wenst), omme saken willen die van desen dagen vort sich verlopen mochten, in formen ende manieren, alse dit verbond ijnhelt;…... In het stuk wordt opgesomd voor
hoeveel “mankracht” een ieder wordt aangeslagen. Bernt van Dorenwert moet met
drie man ghewapent te perde opkomen; hij is niet een ondertekenaar van het verbond,
maar draagt bij als ingezetene van het land van Gelre. Ook bij de landvrede van januari 1377 wordt Bernt aangeslagen voor drie gewapende ruiters.
Op 23-04-1368 oorkondt de proost van het klooster te Werden dat enkele heren, onder
wie ridder Bernt van den Dorenwert en Arnt van der Lawick, een uitspraak hebben
gedaan tussen hem als proost en degenen die goederen van hem gebruiken over de
jaarlijkse betaling van rogge, aal, haring, varkens en hamels; daarbij is bepaald wat
ieder voortaan jaarlijks aan rogge en geld zal betalen. De bedoelde goederen zijn van
de abdij van Werden en liggen in Putten. Arnt van der Lawyc, de eerste wildforster te
Wolfheze, treedt hier op als Richter van Velue in der tyt.
Op 01-11-1368 is ridder, heer Bernt als raad van Eduard van Gelre aanwezig bij de
totstandkoming van de huwelijksvoorwaarden tussen Eduard en Catharina van Beijeren; op dezelfde dag treedt ridder, heer Bernt op als raad van hertog Eduard als deze
de terugbetaling der huwelijksgave waarborgt ingeval van kinderloos overlijden. In
1368/9 wordt Jacobus van der Dorenwert – samen met ruim 70 anderen – als Arnhemmer aangenomen. In 1369 komt Sander voor als schattingsplichtige in Aelst en
Meerten in de Betuwe. Op 20-07-1370, verzoent Sander van den Doerenwerde zich,
ter liefde van hertog Willem I van Gelder, met het kapittel en verzoekt zijn vrienden
om het kapittel niet te verhinderen in het verkopen van de tienden te Amerongen; met
dit kapittel wordt bedoeld het Kapittel van St. Pieter (regest 1370).
Wanneer Jan van Blois tijdens zijn tocht door Gelre in 1371/2 op de Zuidzoom verblijft regelt Sander van den Dorenwaert het vervoer van wijn en bier, waartoe hij
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een wagen moet huren, knechten moet aannemen en vier paarden de kost moet geven. Voor een transport van 14 vate biers van Wageningen ten Rosendael krijgt hij
drie karren van van Blois en ontvangt hij een vergoeding van 6 s. 4 d.g. Ook Bernd
van den Dorenwerde steunt Jan van Blois. Bij Wageningen stonden wel 136 paarden,
waarvoor Bernd 7 roeden gras te mayen had. Maar de dieren hadden ook schade
veroorzaakt: Item heren Bernde van den Dorenwerde gegeven vor scade, die myns
heren hwsgesiinde met horen perden hem deden in synne beemten tot Wageningen,
daer si lange mit hem graseden ende daer hi seer om volgende ende croende, so dat
Jan Breye daer vor lovede, dat hem bescheit ghescien soude daer hi reden toe hadde,
welc scade beliep 12 s. gr.
In 1371/1372/1373 dominus Bernardus Dorenwert. In een brief van 25-05-1372 van
een drietal van Lyendens, wordt, in vereniging met een aantal heren en ridders, Jan
van Bloys schadeloos gehouden inzake de nalatenschap van Rutger van de Lewenborch. Bernt van der Dorenweerd wordt ridder genoemd en niet ook heer van der Dorenweerd. Eind februari 1372, na de inname van kasteel Grunsfoort door het echtpaar
Machteld van Gelre-Jan van Blois, wordt er niet alleen langdurig en zeer uitgebreid
gefeest op het kasteel, ook wordt de aanwezige troepenmacht uitgebreid met 135 glaviën11. Er ontstaat een tekort aan voer voor de paarden, maar daarin wordt voorzien
door Bernd van Dorenweerd. Met Robert staat hij aan de zijde van Machteld van
Gelre en haar echtgenoot Jan van Bloys in de Eerste Gelderse Successieoorlog. Uit
1376 dateert een akte, waarbij hertogin Machteld van Gelre een uitspraak doet in het
geschil tussen deken en kapittel enerzijds en Berndt van den Doerenwert anderzijds
over een tiendopbrengst onder Arnhem.
Op 27-07-1376 doet Machteld van Gelre, gravin van Bloys en Zutphen, uitspraak
tussen de deken en het St. Walburgis kapittel van Zutphen en heer Berndt van den
Doerenwerde. Hierbij heft het kapittel de ban op over heer Berndt en zijn vrienden en
wordt bepaald dat Berndt gedurende drie jaar acht malder “twyspiltcorns tot Arnhem
opt Sant” en voorts drie jaren lang de achterstallige pacht tien malder per jaar en in
het laatste jaar elf malder koren voor de deken zal opbrengen. Deze vermelding botst
op enkele punten met een regest uit het archief van het Kapittel van St. Walburgis, gedateerd 25-09-1438: Reynalt van Homoit, heer van Dorenweert, verklaart van deken
en kapittel van St. Walburgiskerk te Zutphen gepacht te hebben alle kapitteltienden
van alle weerden, gelegen in de heerlijkheid Dorenweert, van de Ae (de Aa) tot Redinchem, tegen tien malder “twyspelt” koren Arnhemse maat per jaar, af te dragen aan
hun rentmeester te Arnhem “opt Sandt”, en op voorwaarde dat hetgeen eertijds door
bemiddeling van “de vrouwe van Beloys” overeengekomen is tussen heer Geryt van
den Dorenweert en Reynalts voorvaderen, nu vervalt.
In het kader van deze paragraaf is het belangrijkste verschilpunt, dat de ene bron
Berndt vermeldt als heer van Dorenweerd en de andere Geryt. In laatstbedoeld stuk
wordt met vrouwe van Beloys bedoeld Machteld van Gelre, na haar huwelijk met
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Jan van Blois op 14-02-1372. Jan en Machteld overlijden resp. in 1381 en 1384. De
overeenkomst tussen Machteld en Geryt van den Dorenweert moet dus dateren van de
periode tussen 1372 en 1384; de datum van de uitspraak van Machteld (27-07-1376)
zal dus juist zijn. Geryt wordt in het tweede stuk niet alleen aangeduid als heer van
Dorenweerd, hij handelt als zodanig en wordt door Machteld kennelijk ook in staat
en bevoegd geacht om een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten. De verklaring hiervoor kan zijn dat Gheryt, omdat Bernd gedurende enige onbekende tijd in “de ban” is
geweest, als “heer ad interim” is opgetreden.
Op 02-11-1376 bezegelen ridder Bernd en knape Robbert van den Dorenwert de zoenbrief van Jan van Blois en zijn vrouw Machteld van Gelre en even later – op 06-011377 is Bernd partij bij de landvrede tussen van Blois-van Gelre en ridders, knapen
en steden van Gelre. Ook in deze zoenbrief ─ landvrede ─ weer de verplichting voor
Bernd om drie gewapende ruiters ter beschikking te stellen in tijden van nood.
Blijkens de Stadsrekeningen van Arnhem 1381/2 is Bernd in dit boekjaar nog steeds
heer van Dorenweert: die Pauli die scepenen mit heren Beernt Dorenwert mit Tonys ende mit ander geselscap verteert 11 lb.8.s. Waarschijnlijk heeft Bernd het feest
gevierd van de bekering van de heilige apostel Paulus, 25 januari. In het boekjaar
1388/1389 komt voor de post doe her Beernt rekende verteert 3 lb. 12 s.
• Robert, ≈ 1389 – 1411
Robert is vrij zeker identiek aan de Robbrecht genoemd in 1358; hij is een broer van
Bernd III, zie de paragraaf Heren, Vrouwen van Dorenweerd, hierna. Hij is gehuwd
met Jutte (van Polanen) van Asperen en is waarschijnlijk vernoemd naar Robert van
Appeltern, zijn grootvader.
In de eerste Gelderse Successieoorlog kiest hij de zijde van het echtpaar van Bloisvan Dorenweerd. Wordt Robert in 1386 knape genoemd en borg, in de jaren daarna
wordt hij steeds alleen maar aangeduid als Roebert Dorenwert (1389/1390/1391,
1398/1399), Robert van den Doerrenweert (≥1394, 1402). Ook in het boekjaar 1408/9
wordt hij zo aangeduid: Robert van den Dorenweert doe ridderen, knapen ende steden
van Veluwen hier verbaet waeren; dit doet wel vermoeden dat Robert toen ridder was,
maar bewijs is daarvoor niet gevonden.
Rond 1400 wordt in opdracht van Robert een aanbouw toegevoegd aan de zuidwestzijde en een noordvleugel met arkeltorentjes, waardoor een U-vormig complex ontstaat. In 1402 draagt Robert zijn goederen rondom de burcht, gronden, mannen en
rechten over aan Reynald van Gelre om ze vervolgens in leen terug te ontvangen:
…..met allen sijnen toebehoren, der Jonckfrouwen weert beneven Redinchem. In den
Rhijn met anders den Weerden, die in de Rhijn gelegen sijn, met den Gerichte hoge
ende lege, met thinsen, ende thienden, en met Visscherijen, dat is te verstaan tusschen
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der Aa, en Redinchem, met den mannen die to den Dorenweerdt horen, met den bossche dat daar to hoort, gelegen in den kerspel van Wolffhesen, ende van Oosterbeeck
tot eenen welgeboren dienstmans goede te verheergewaden aan ons en aan onze nakomelingen van Robert vursz. en van zijnen erven met eenen peerde12.

Afbeelding kasteel anno 1744, tekenaar onbekend, vermoedelijk Jan de Beyer

De grenzen van de heerlijkheid zijn niet precies bekend, het is al eerder gezegd. De
naam Jonckfrouwenweert refereert waarschijnlijk aan in de familie te eniger tijd geboren dochters, niet noodzakelijk de beide dochters van Robert.
Robert’s motieven om zich onder protectie van Reynald te stellen zijn onbekend.
Vermoedelijk is het gegeven dat hij alleen dochters heeft een overweging geweest,
dochters die steun nodig zouden kunnen hebben van de hertog om hun goederen en
rechten in stand te kunnen houden na zijn dood. Al in 1358 is er een aanwijzing dat het
voortbestaan van de familie op wat langere termijn kan worden bedreigd; in dit jaar
wordt Hendrick II opgevolgd door zijn zoon Bernd III, terwijl Robert (Robbrecht),
Bernd’s broer, dan welhaast zeker nog jong is. In 1388/9 wordt Bernd III dan als heer
van Dorenweerd opgevolgd door zijn broer Robert.
Opvallend is toch wel dat Robert wordt beleend met Dorenweerd als een dienstmans
goede, inclusief het hoge gericht. Van Winter meent dat de Dorenweerd de enige Gelderse burcht is geweest die als een dienstleen is gehouden; deze mening blijft in dit
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onderzoek overeind. De hoge jurisdictie omvat het recht om het doodvonnis uit te
spreken en te laten voltrekken; de lage jurisdictie houdt in de bevoegdheid tot het
uitoefenen van notariële taken zoals het opmaken van testamenten, de verdeling van
erfenissen en het opstellen van verkoopaktes.
Het tiend–, tijns– en visserijrecht is vastgesteld. Het laatste recht beslaat logischerwijs
het stuk rivier tussen de Seelbeek en Renkum: Heelsum is een deel van de heerlijkheid. Veel andere voorkomende heerlijke rechten worden niet genoemd en zijn dus
niet mee-beleend. Genoemd worden b.v. het tolrecht, het windrecht (recht om toestemming te geven voor het bouwen van windmolens; wie het recht bezat mocht een
vergoeding eisen voor het gebruik van de wind door molens), het jachtrecht (recht om
binnen de heerlijkheid te jagen en dit recht te verpachten), het recht om turf te steken
of klei af te graven, het recht van aanwas (het recht om aangeslibde grond als zijn
eigendom te beschouwen en in te polderen), het collatierecht en de herenbank (resp.
het recht om een pastoor te benoemen en het recht op een bevoorrechte plaats voor
de heer en zijn familie in de kerk). Voor wat betreft het collatierecht wordt opgemerkt
dat de van Dorenweerds parochianen zijn geweest van de Wolfhezer parochiekerk,
maar zij hebben het recht om de Wolfhezer – d.w.z. hun eigen pastoor – te benoemen
in deze kerk nimmer bezeten.
In 1402 wordt Robert door de hertog van Gelre ook beleend met de Hof te Seelbeek:
Den Hof te Seelbeek myt alle sijnen toebehooren, met gerichte, myt thiens, myt thienden, myt mannen ende myt bossche. Dat guet te Driel myt sijnen toebehoeren. Alle
guet dat he tot Wagenijngen ende te Bernichem liggende heeft myt alle zynen toebehoire en inbroecke en myt mannen die daer inne hoeren. Vierhoeven lands gelegen in
den Nyebroeck met deren toebehoeren te verheergewaden myt einen perde myt einen
punde guets gelts.
Hierbij enkele opmerkingen.
• De hertog leent hier zijn goed Seelbeek aan Robert en deze draagt zijn goederen in
Driel, Wageningen, Bennekom en Nijbroek13 aan de hertog over om ze in leen terug
te ontvangen.
• De belening wordt in Gelre’s Register op de Leenakten Boeken Kwartier Arnhem
vermeld onder de kop Wolffhezen, waarmee wordt bedoeld de gelijknamige parochie.
• Tamelijk opvallend is het verschil in jurisdictie tussen de heerlijkheid en (het gebied
van) Seelbeek. Hoe complex is het in de praktijk als een beperkt gebied onder één heer
wordt onderverdeeld in twee aan elkaar grenzende delen, waarvan het ene de hoge en
het andere de lage rechtsmacht kent? Misschien tamelijk lastig als bij de grensregelingen tussen de Rekenkamer en de heer van Dorenweerd in 1712 t.a.v. Seelbeek wordt
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vastgelegd ….dat mede den Hoff tot Seelbeeke gelegen was buiten de Hooge Heerlikheit van den Doreweert ende dat de Heere van den Dorewert daarover in kragte
van de beleeninge alleenlicken geregtigt was met het lege gerigte, blyvende het hooge
gerigte aan mijn Heeren de Staaten deeser Landschap….14.
Omstreeks 1410 geeft de Utrechtse bisschop Frederik III van Blankenheim toestemming aan Robert van Doorwerth en zijn vrouw Jutte van Asperen om in hunne woning
de mis te doen opdragen op een draagbaar altaar en de mis, die in eene met het interdict getroffen kerk met gesloten deuren wordt opgedragen bij te wonen. Ook krijgt het
echtpaar vergunning om voor de tijd van een jaar een priester tot biechtvader aan te
stellen. Het komt wel meer voor dat de kerk aan hooggeplaatste huizen toestemming
geeft een eigen kapel in te richten; zo verkrijgt b.v. Wijnand van Arnhem in 1394 toestemming een “gezinskapel” in te richten voor hem en zijn vrouw en hun zoon Dirk.
Robert is de laatste mannelijke telg uit het geslacht, hij overlijdt op 22-10-1411.
• NN van Dorenweerd, 1412 – 1419
Robert’s oudste dochter wordt in 1412 met de heerlijkheid Dorenweerd beleend. Zij
is gehuwd met Wouter van Dorninck, Otten’s zoon, de eerste heer van Dorenweerd
buiten het geslacht van van Dorenweerd. Het huwelijk blijft kinderloos. Vermoedelijk
is Wouter, overleden in 1446, een zoon van de Otten van Doernic die in 1358 wordt
genoemd als “magghe” van Bernd III.
Op 09-03-1413 draagt Wolter van Dorninck van Dorenweerd over aan Derck van
Arnhem “Roesande mit tween hoeven15 holts in den busch en de Coutersweerd mit
alle oere toebehoryge…”; voorts en op dezelfde dag ontvangt hij “den Coweerd en
voorts alle goet he ende sine alderen van der (onderstreping door HJ) herlicheit van
den Dorenweerd hebben gehalden ende halden…”16.
Wijnaendts concludeert hieruit dat Derck van Arnhem in 1413 niet wordt beleend met
Rosande. Dat kan juist zijn, maar de vraag is onder welke titel Derck’s rechtsvoorganger het goed “hebben gehalden ende halden”. Wijnaendt’s opmerking dat Derck
er al eerder, ná de dood van zijn ouders, mee zou zijn beleend is niet te rijmen met
het gegeven dat Wijnand van Arnhem op 21-06-1415 nog erkent de helft van het veer
te Arnhem in erfpacht te nemen van het kapittel van St. Pieter17. De vraag waarom
Wolter van Dorninck de heerlijkheid Rosande niet aan vader Wijand maar zoon Derck
heeft overgedragen blijft onbeantwoord.
Op 21-11-1414 blijkt dat een niet met name genoemde Vrouwen vanden Doerenweert
een erf heeft in de buurschap Harten; vermoedelijk gaat het hier om Jutte van Asperen.
In 1416 schenkt deze Jutte aan het altaar van de Oosterbeekse kerk, gewijd aan God en
de Heilige Maagd, enige goederen voor het zieleheil van haar overleden man Robert.
Omstreeks 1420 – onbekend is dus wie de opdrachtgever was – laat de vrouwe of de
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heer van Dorenweerd, een kapel bouwen aan de kruising van de Oosterbeekseweg
en de weg naar de capelle, nu de Holle Weg. In Oud-Wolfheze, kerspel en dorp (pag.
103) heb ik mijn aanwijzingen gegeven voor het vermoeden, dat de kapel is gebouwd
door Wouter van Dornick. NN overlijdt in 1419, Wolter in 1446.
• Agnes van Dorenweerd, 1419 - 1425
Agnes wordt vermoedelijk geboren omstreeks 1370. Zij trouwt met Dirk IV van
Wisch, die landsheerlijke functies heeft vervuld tijdens drie hertogen van Gelre. In
1402 stelt Reinald van Gelre hem aan tot drost en landmeester van het land van Zutphen en in het zelfde jaar ook tot erfmaarschalk van Gelre.
De huwelijksvoltrekking zal hebben plaats gehad in 1386/7. In de Arnhemse stadsrekening over dit verslagjaar komt deze post voor: den pipers (speelmannen) gegeven van
Derics bruloft van Wische 5 lb. 12 s. In de tien jaren voor de huwelijksvoltrekking verschijnt Dirk slechts één maal in de Arnhemse stadsrekeningen, daarna wordt hij tamelijk frequent genoemd. In de paragraaf Dorenweerd hierna worden op 29-01-1394 o.a.
Robert’s beide schoonzoons genoemd in verband met diens bezittingen en rechten in
Speulde, Valburg en Zetten. In de jaren 1394/5 tot en met 1400/1 komt Dirk met enige
regelmaat in de Arnhemse stadsrekeningen voor; daarna en tot aan 1420 tamelijk frequent en, vervolgens, in de eerste 7 jaren van de 1420-er jaren nog slechts incidenteel.
Stevina, dochter van Dirk en Agnes van Wisch-van Dorenweerde trouwt met Hendrik
I van Homoet; de huwelijksvoorwaarden dateren van 24-04-1409 en het huwelijk
wordt gesloten op 11-06-140918. Stevina zal een jonge bruid zijn geweest, omstreeks
20 jaar.
Na de dood van haar zuster erft Agnes de heerlijkheid; ze wordt er nog in 1419 mee
beleend. Wanneer Agnes overlijdt is onbekend, Dirk sterft na 08-12-1425, waarna
Dorenweerd overgaat op Stevina en haar echtgenoot Hendrik van Homoet.
Hiermee komt een einde aan de weergave van wat is aangetroffen over individuele leden van het geslacht van Dorenweerd. De gegevens betreffen vrijwel uitsluitend mannelijke actoren binnen de familie. Over de vrouwelijke van Dorenweerds tot aan het
overlijden van Robert in 1411 is in dit onderzoek niets bekend geworden. De stamboom
van de van Dorenweeerds vanaf 1250 tot 1425 is dus nog allerminst een gegeven.
Op basis van het gevondene wordt hier een voorlopige opstelling gegeven van de Heren en Vrouwen van Dorenweerd. De linkerkolom geeft overwegend ramingen van de
bestuursperioden van de diverse heren van Dorenweerd. De middenkolom geeft een
vrij nauwkeurige opsomming van die achtereenvolgende heren, en de laatste kolom
bevat een weergave van de andere in dit onderzoek aangetroffen van Dorenweerds,
alsook van verwante geslachten.
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Heren, Vrouwen van Dorenweerd en gezins- en/of familieleden
Heren van Dorenweerd
≈1250
Bernd I
		

Gezins- of familieledenA
Gezinsleden: Onbekend. Familie: Wouters vader
van Heteren, Geeraerd van Dolre

≈1280- ….

Onbekend

Hendrik I

-- B		

1294/5 - ≈ 1310 Jacobus, knaap in 1296		

≈1317-≈1333
Bernd II
		

Hendrik (1305, broer); Jacop uten Dorenwerde
(1310); Roit Otte en Baernt uten Dorenwerde (1310)

≈1334-1358C
Hendrick II
		

Alexander (1350); Coep (1353/1354); Sander (1353)
Familie: Bernd van DuuenD

≈1358-1389
Bernd III
		
		
		

In 1358: Robbrecht, broerE; Sander; Bernd,
Jacob’s zoon; Sander, knape; Jacobus (1368/9);
Sander (1369, 1370, 1371/2); Geryt (1376)F;
Robert (1386)
		
Familie: van Kattenbroek, Borren van Hemmen,
		
van Arnhem, van Doornick
≈1376F

Geryt (ws. ad interim)

---

1389-1411

Robert			

Onbekend

1412-1419

Robert’s dochter (NN)G

Onbekend

1419-1425

Robert’s dochter (Agnes)H Onbekend

A. In de geraadpleegde bronnen over de periode 1250-1425 wordt voor het eerst melding gemaakt van dochters in het eerste kwart van de 15e eeuw. Over de periode
1389-1425 zijn in dit onderzoek geen familie- en/of gezinsleden met de naam van
Dorenweerd aangetroffen.
B. Zie tekst
C. Na januari 1336 komt hij in dit onderzoek niet meer voor. Dit houdt in, dat er in
feite onvoldoende basis is om hem aan te merken als heer van Dorenweerd tot aan
1358. De reden, waarom hij in dit overzicht wél als zodanig is aangemerkt is dat
Bernd III in dit onderzoek omstreeks dit jaar voor het eerst heer van Dorenweerd
is genoemd.
D. Bernt van Duuen komt voor in het midden van een opsomming van enkele van
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Dorenweerds in 1358. In Tersteeg’s “Cartularium” O.L. Vrouweklooster komt een
post voor van 22-02-1430: Item van Berndes von Duuen guide ten Brocke dat
Albert Van Doorweert laest hadde, thyen schilling. Onbekend is wanneer deze
Albert heeft geleefd, hij is elders niet aangetroffen.
E. Robbrecht is vrij zeker identiek aan Robert van Dorenweerd, heer van Dorenweerd, 1389-1411
F. Deze Geryt wordt hier als gezinslid opgenomen en ook als heer van Dorenweerd.
Voor uitleg zie het desbetreffende tijdvak.
G. En haar man, Wolter van Doornick.
H. En haar man, Dirck van Wisch.
Verwante families
• Van Heteren
Wouters van Heteren wordt genoemd onder de helpers en maegen van Barend van
Dorenweerd in diens conflict met de heer van Vianen, die het slot Dorenweerd in
1250 verwoest; hij is bij de achtervolging van de aanvallers op de burcht van Bernt I
gedood. Wouters vader van Heteren is waarschijnlijk een telg uit het geslacht van de
oudstbekende van Heteren, Fredericus miles de Hetere; deze heeft in november 1232
een geschil met het Kapittel te Zutphen over “insula de Heteren”.
• Van Dolre (Dholre, Tholre)
Over de herkomst van de naam is weinig met zekerheid te zeggen. Mogelijk voert
Dolre terug op Thulere, welke naam voorkomt in de schenking van Rodger op 23-038319 en waarvan wel wordt aangenomen, dat daarmee het gehucht Dolder bij Wageningen is bedoeld. De familie van Dolre is bepaald niet onbelangrijk in de 13e eeuw.
De eerstbekende vermelding van een hof van Dolre in dit onderzoek dateert uit 1216.
Geeraerd van Dolre, die omstreeks 1250 Bernd I van Dorenweerd te hulp komt, is
raadsman van de bisschop, zijn zoon Berend van Dolre ook. Hij is vermoedelijk dezelfde Gerard van Dolre die in 1225 aanwezig is wanneer bisschop Otto II van Utrecht
aan het klooster Bethlehem bij Doetinchem de grove en smalle tienden in Garderen
geeft20. In 1288 zijn deze Gerard en zijn zoon Bernard, beiden als dienstmannen van
de kerk van Utrecht, aanwezig wanneer bisschop Willibrand het klooster Bethlehem
bij Doetinchem begiftigt met het patronaat van de Doesburgse kerk21.
Maar ook later in de tijd is er sprake van een Gerardus de Dolre; uit het tijdvak van
1317-1322 dateert een stuk met de tekst: Item pro filio Johannes de Lobeec sunt fidejussorus: dominus Bernardus de Dorenweerde, Gerardus de Dolre et Wilhelmus frater
ejus sub pena C lb22.
• Van Meerlo.
Bernd II is gehuwd met Agnes van Meerlo. Meerlo heeft gelegen in de gemeente IJs28

selstein, tussen Achthoven en Harmelen. Het kasteel staat op een stuk grond van 67
morgen, dateert van ≈ 1230 en heeft behoord aan het Utrechtse kapittel van Oudmunster. Johannes van Merloe wordt er in 1262 mee beleend. De familie is welgegoed.
Het goed Meerlo wordt omschreven als een dienstmans stat. Agnes van Meerlo is niet
te verwarren met Agnes van het goed Mierlaer in Limburg, echtgenote van Johan van
Weerdenburgh.
• Van Cattenbroec
Over de Otten van Cattenbroec in 1358 zijn geen details gevonden. Daarom volgt
hieronder een weergave van gegevens die als “leads” kunnen dienen voor vervolgonderzoek. Uit de vrij grote hoeveelheid van Cattenbroecs (meerdere schrijfwijzen) die
zijn aangetroffen heb ik alleen die geselecteerd die in of nabij Eemnes en Amersfoort
zijn gegoed; voor de reden daarvoor zie onder Bernd III, jaar 1358.
De familienaam komt al voor in de 13e eeuw. Een Thomas van Cattenbrouck is aanwezig op 29-03-1254 wanneer abt Heidenricus van St. Paulus te Utrecht ridder Adam
Adamsz. van Lokhorst beleent met de hof van Lokhorst en op 08-01-1263 wanneer
bisschop Hendrik verklaart dat Ludolf van Overvecht, zijn vrouw en zijn zoon het
vruchtgebruik verpanden van tienden in het Sticht. Dan is er een melding van een
Margaretha uten Broecke die identiek zou zijn aan een Margaretha Cattenbroeck; zij is
omstreeks 1300 bezitter of eigenaar van een erf nabij het kapittel in de stad Utrecht23.
Omstreeks 1306 worden Adam en Gheryt van Lokhorst door de Utrechtse Paulusabdij beleend met goederen, waaronder dien tienden opt Veen, die gheleghen is an
die westzide van der Eme ende Goylant ende tusschen Baerne ende Thomaes tiende
van Cattenbroec. In een akte van 10-08-1322 uitgaande van dezelfde abdij, blijkt dat
Maes van Cattenbroeck te leen houdt de helft van de tienden van de abdij, gelegen
tot Emmenesse. Een akte van 12-08-1322 meldt dat de tiende van Thomaes of Maes
van Cattenbroech heeft gelegen tot Emnesse. Onbekend is waar precies deze Eemnesser “Cattenbroeck tiend” heeft gelegen, maar het gaat hier vermoedelijk steeds om
dezelfde grond. Op 25-03-1340 wordt Gillis van Cattenbroeck door Willem IV van
Henegouwen erfelijk beleend met de tiend gelegen buten dijcs op Emenesse tusschen
dien tienden des abds van sente Pouwels tUtrecht andie een side ende die tiende van
Splinter van Nuwenrode houdende is van der abdissen van Elten an die ander zide24.
Op 13-04-1350 erkent Dideric van Lent schuldig te zijn aan Claes van Cattenbroeck
160 ponden zwarten. Om de arbitraire reden dat Alardus van Cattenbroec kanunnik
is in het nabij gelegen Amersfoort wordt ook hij hier genoemd: een brief van 15-121352 van bisschop Jan van Arkel aan het kapittel gaat over de ruil van prebenden door
drie geestelijken, o.a. Johannes van Tule, vicaris van de Dom, wiens vicarie zal komen
aan Alardus van Cattenbroec of van Bosinchem, kanunnik te Amersfoort.
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• Derck van Arnhem
Telg uit een ministerialenfamilie die al in de 12e eeuw wordt genoemd en grote invloed heeft gehad in de stad Arnhem en in de regio. De Derck genoemd in 1358 als
familielid van Bernd III, is de vader en de Derck van 1413 (Rosande) de zoon van
Wijnand van Arnhem, initiator van de bouw van het klooster Mariëndaal in 1392.
Derck is gehuwd met Jutte van Lembeke.
• Willem Borren van Hemmen, Otte van Doornick
Willem Borren van Hemmen, ook genoemd Willem Borre van Doornick (van Hemmen) komt in 1343 en 1344 voor op de lijst van ambtmannen der Over-Betuwe25. Hij
is gehuwd met Margaretha van Bilant; het echtpaar heeft een dochter Elisabeth. Willem sneuvelt in de slag bij Tiel op 25-05-1361. Elisabeth trouwt in 1360 met Steven
van Lynden. Uit dit huwelijk wordt in mei 1371 Dirk van Lynden geboren op het
kasteel Grunsfoort. Vermeldt het kasboek van Jan van Blois Item des Manendags
seinde miin vrou van Ghelre der vrouw van Doernic van Rosendael tot Groensfoerde
om Stevens kiint van Lienden te heffen van hoere weghen, den welken ghegeven wart
10 aude scilde Vrancriics, tstuc (per stuk) 27 placken. Steven is op Grunsfoort kasteelbewaarder geweest, waarschijnlijk tot 1375. Hemmen, Heumen, ligt ten zuiden
van Nijmegen. Er zijn vele van Doorniks bekend in de 14e eeuw. Het is niet mogelijk
gebleken Otto van Doornick met zekerheid te identificeren.
• Van Appeltern
Appeltern ligt in het zuiden van Gelderland, tussen Batenburg en Maasbommel. Hendrick II is in of voor 1348 gehuwd met Geertrude van Appeltern, dochter van Robert
van Appeltern en N.N. van Hernen. Robert van Appeltern heeft als eigengoed 2/3 van
de heerlijkheid Hernen en hij vermaakt dat deel dan o.a. aan zijn dochter Geertrude,
echtgenote van Hendrick van Dorenweerde26.
• Van Asperen
De naam komt voor als Aspert in de 11e en 12e eeuw. Het gebied ligt in het graafschap
Teisterbant en is in de 10e eeuw mogelijk/waarschijnlijk toegevallen aan Diederik van
Hamaland, zoon van Adela van Hamaland. Asperen ligt ten zuiden van Leerdam, in
de huidige gemeente Lingewaal. Robert is gehuwd met Jutte of Jutta van Asperen,
hierna Jutte genoemd.
Demoed meent dat Robert’s echtgenote Jutte van Asperen heet, Winter noemt haar
Jutte van Asperen van Polanen en van Spaen zegt Jutte van Polanen van Asperen. De
naam van Asperen als heer van de gelijknamige plaats is van toepassing tot na de dood
van Otto in 1345, de naam van Polanen van Asperen wordt gebruikt vanaf de datum
van de huwelijkssluiting tussen Elburg van Asperen en Dirk van Polanen in 1358.
Het is dus alleszins redelijk Robert’s vrouw Jutte te lokaliseren in deze families en
omstreeks deze tijd, de 1360-er jaren.
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Echter, alle pogingen haar te traceren zijn vruchteloos gebleken in dit onderzoek. Er is
vrij veel genealogisch onderzoek naar beide families gedaan, ook in hun vertakkingen
naar geslachten als die van van Wassenaer-Polanen, van Arkel, van Acquoy en van
Heukelom, maar de vele verslagen leiden bijna tot even zovele visies. Ook ander ─
minder genealogisch gericht ─ historisch onderzoek naar alle hiervoor genoemde families heeft geen spoor van Jutte opgeleverd. Robert van Dorenweerd wordt evenmin
genoemd in de onderzochte archief- en literatuurplaatsen. Niet onmogelijk is Jutte
geboren als bastaarddochter van Otto II van Asperen of als dochter van haar momber
in 1346, Gherard van Asperen, ridder en heer van Tull. Een andere optie is dat zij een
natuurlijke dochter was van Dirk van Polanen, geboren voor of na zijn huwelijk in
1358 met Elburg van Asperen. En tenslotte kan zij één van de twee dochters zijn van
Otto van Arkel van Asperen en NN van Heusden; deze twee dochters zijn gehuwd
met Dirk van Teilingen resp. Arend van IJsselstein. Voor Jutte van Asperen-van Dorenweerd zou haar verbintenis met Robert van Dorenweerd dan haar tweede huwelijk
moeten zijn geweest.
Dit alles betekent dat er in dit onderzoek geen basis is om aan te nemen, dat er een
verwantschap zou zijn geweest tussen de families van Henegouwen, van IJsselstein
en van Dorenweerd, via de bastaarddochters van Gwijde van Henegouwen, de man
die in 1305 Bernd II als baljuw had aangesteld. Maria was gehuwd met Arnold van
IJsselstein in 1306 en Alijd in augustus 1314 of daarvoor met Otto II van Heukelom,
heer van Asperen en Hagestein, ook Otto van Asperen genoemd. Overigens, zou die
verwantschap er wèl zijn geweest ─ zou Robert’s vrouw Jutte een dochter van Elburg
en een kleindochter van Alijd van Asperen zijn geweest, de kortst mogelijke lijn ─
dan zou de bloedverwantschapsgraad met stamvader Guy van Henegouwen nog altijd
een afstandelijke 3 zijn geweest27. Ook het leeftijdsverschil zou een belemmering zijn
geweest voor een nauwe familieband28.
Er is nog een reden waarom het van belang is de familie te kennen waaruit Jutte van
Asperen afkomstig is. Zoals nog zal blijken onder het hoofdje “Status van de van Dorenweerds” is, volgens Winter, het huwelijk tussen Robert en Jutte er niet één geweest
van twee Ebenbürtige, gelijkgeborenen. Zij vermeldt niet wie de ouders van Jutte zijn
en baseert de edelvrijheid van Jutte dus vermoedelijk op de status van haar ouders,
telgen uit de families van Asperen en/of van Polanen. Kortom, er zijn gegronde redenen om na te gaan of en hoe Robert’s echtgenote Jutte in de families van van Asperen
en/of van Polanen “past”.
Dorenweerd
De heerlijkheid wordt door van Slichtenhorst gekwalificeerd als De Heerlykheyd van
den Doorenweerd, de heerlijxte en grootste van de gantsse Velouw….. en hij omschrijft haar als volgt: Aen dese Heerlijkheyd zijn ook leenroerigh menighe groote
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Hof-steden, thienden en landen, door het gantsse Vorstendom en Graafschap verspreyd, als de groove en smalle tienden tot Setten, waer onder behooren 384 mergen
lands; behalven ontallyke andere tienden en goederen in de kerspelen van Redichem,
Bennikum, Ede, in de Over-veenen, te Oosterbeek, Eerdbeek, Heerde, Wolde, van ’t
Stroo onder Garde, van Twel, Harwen, tot Elst, Reet, Angeren, Hervelt, Driel, Heeteren, Randwijk, Hijen, Doyeweerd; te Boeningen en Wychen in’t Rijk van Nijmegen; tot
Groessen en Weel in de Lymers; tot Nyel in de Duyffel; ook etlyke spijkers, meulens
en landen in de Schependommen van Arnhem en Wageninghen. De Heer deylt mede
wt (uit) verscheyde kerken-giften tot Setten en Randwijk; ende noch eenighe gesticht
in de kerken van Arnhem en Oosterbeeck. Insgelyx is door den leen-band aen den
Dooreweerd vast het Huys te Harseloo met den wind-meulen en 116 mergen lands……
Behalven de hooghe en laeghe Heerlijkheyd van Rosande welke syn huys, weerden,
visseryen, hoeven, bos en ander aenkleeven op de iaeren 1413. en 1428. tot een Zutveens leen is vergund aen Dirck van Arnhem Ridder; in ’t iaer anderhalf duyzend
aen Ridder Evert van Wilp, ende ses iaeren laeter aen syn bed-gezelle Margriet van
Arnhem; welke by opdraght daer mede hebben beleent de echte luyden (echtgenoten)
Andries van Vissenich genaemd Bel.
Dit is een globaal overzicht over een tijdsperiode waarschijnlijk tot voorbij 1425, in
welk jaar de laatste telg uit het geslacht van Dorenweerd overlijdt. Maar, in het kader
van dit artikel is het de vraag welke van alle hier genoemde rechten en goederen zijn
toe te schrijven aan de familie van Dorenweerd. Hier een overzicht van het goederenbestand van de familie van Dorenweerd zelf, dat is gebaseerd op leenaktenboeken
zoals opgemaakt door de heer en de vrouwe van Dorenweerd gedurende enkele tientallen jaren na de dood van Robert van Dorenweerd in oktober 1411. Bij deze beleningen zijn vele tientallen leenmannen en –vrouwen betrokken. De lenen zijn allen naar
Zutphens recht, vrouwen kunnen er ook mee worden beleend.
De watermolen bij Arnhem; het goed Wulvingen, kerspel Ede; de Oorsprong, Oosterbeek; de tienden in den Cortenberch, kerspel Renkum; 4 morgen land in kerspel Driel;
het goed ten Broeck, kerspel Renkum; de Kiphaenenweerd, kerspel Wageningen; een
niet genoemd goed te Wageningen; 11 hont land aldaar, genaamd “die Spyck”; kamp
en land bij de Broekpoort en op de berg; de Sanderskamp aldaar; de Vogelpoel bij
Randwijk; de Sonnenberg, Oosterbeek; het goed Vredendael bij Elst; de heerlijkheid
Resande tussen Arnhem en Oosterbeek; het Krommeland, de Horst en het Radelant,
kerspel Hien; landerijen bij Dodeweert en Heerde; de ‘Vier Doerne’ bij Heteren; een
hoeve land ’t Nybroek; de halve tienden tot Zetten; de grote en kleine tienden te Groessen; 8 morgen land bij Veessen; het goed te Berinchem; huis en hofstede te Harseloo; 8
morgen land in het Dodeweerder broek, genaamd de Hoge Waerdt; de Baeckenacker,
kerspel Niel; het Wullingsgoed, Ede; de Baersche Kamp in ’t Drielerbroek; bij Wageningen: de Hophof, de Postmaet en het Hoogeland op de berg.
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Hierbij worden de volgende notities geplaatst:
• Een niet met name genoemd goed in de Betuwe (Jacobus, 1294/5).
• Tiend in Lewe, onder Wageningen (vermoedelijk nabij het Moftbos) en goederen in
Nuda, ook bij Wageningen (Jacobus, 1296).
• Een goed in Dichteren bij Doetinchem. Op 23 juli van een onbekend jaar wordt een
Henric van Dorenweerd in Elten begraven, waarschijnlijk Hendrick II.
• Wordt in het overzicht gesproken over een watermolen bij Arnhem, in de stadsregio
heeft de familie ook een stenen huis met boomgaard, het goed Ten Broke (bij Velperpoort) met molen (later de Bierwischmolen genoemd) met viswater en boomgaard, land
in het Arnhemse veld, oppen Mersche en twee hoeven in het Arnhemse bos. Jacobus
komt als tijnsplichtige voor voor gronden van de Dusinchof in Drielerbroek (1330).
• Bezittingen en rechten in Speulde, Valburg en Zetten (1394).
• De goederen in het kerspel Hien zijn tot uiterlijk 1413 in eigendom van de familie
gebleven.
• Hendrick II bezit een stuk land op de Lange Nyeslag bij Wageningen.
• Hendrick II verkrijgt via zijn vrouw een deel van de heerlijkheid, vermoedelijk in
de 1350-er jaren.
• Heinrick van Wyhe wordt in 1424 beleend met “Dat guet tot Oersprongen, met
synen toebehoren, gelegen in den kerspel Oesterbeeck”. In het kader van dit artikel
blijven latere lenen hier buiten beschouwing.
• Het goed ten Broeck in kerspel Renkum is al vermeld in de noten bij het overzicht
van de heren en vrouwen van Dorenweerd. In februari 1430 wordt Albert van Doorweert vermeld als eertijdse eigenaar of bezitter.
• Het goed Dorenweerd tot aan 1402, de heerlijkheid Dorenweerd vanaf 1402.
• Het goed Rosande vanaf 1413 of eerder, de heerlijkheid Rosande vanaf 1428 of
eerder.
• De hoeve land te Nybroek heeft Bernd II waarschijnlijk gekregen als beloning van
de graaf van Gelre en vervolgens van hem in leen gehouden; het betrof hier nieuw
ontgonnen gronden.
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• Berinchem staat voor Bennekom. Op 18-03-1301 is Jacobus de Dorenwerde pachtheer van Theodericus de Schonehave voor zijn goed Schoonhoven bij Bennekom.
Uit een oorkonde van deken en kapittel van St. Jan uit 1414 blijkt dat Robbert van
den Doorenweert uitgebreide goederen heeft gehad in het gebied van de Wo(e)sthof
te Bennekom, waarop ook de Bennekomse kerk stond. Het gaat hier om: een hofstede bij de kerk, een stuk land geheten Die Brede, een stuk land geheten Dat Ynden
Stucke gelegen voor de Ynden, een stuk land zes schepel zaad groot, gelegen boven
de voornoemde hofstede, een stuk land geheten Verluden Brede, een stuk land geheten Die Vlyereacker, een stuk land geheten Die Broeckacker en nog noordwaarts
drie kleine akkers, in de Peerdscamp 8 morgen weide, op Hernre Heetvelt een groot
stuk tot aan Den Gheert en verder weiden, markebossen en alle toebehoren. Uit de
oorkonde blijkt, dat deze goederen in erfpacht worden gegeven aan Robbert van
Wijss, proost te Elst, kanunnik van de Utrechtse Dom. De kerk heeft niet aan Robert
van Dorenweerd behoord.
• In 14e eeuwse tijnslijsten van de Veluwe betreffende gronden van de Dusinchof
komt Bernard vanden Dorenweert voor als betalingsplichtige voor land in Herten.
Op 21-11-1414 heeft een niet met name genoemde Vrouwen vanden Doerenweert –
waarschijnlijk Jutte van Asperen – een erf in Harten.
• Blijkens een oorkonde van 28-07-1330 geeft Bernard van Dorenweerde het leenbezit van de tienden in de Liemers aan Jacob H. van Bierwisch.
• Sander heeft gronden en/of goederen in Aelst en Meerten (1369).
• Blijkens een akte van 24-04-1455 heeft Robbert van den Dorenwert landerijen gehad in Dolre bij Wageningen.
•
• Omstreeks 1389 wordt Robert van Dorenweerd genoemd als bezitter van Den tienden te Speulde, gelegen in Veluwe, in den kerspel van Gherderen, mit sijnen toebehoren. Robert van Dorenweerde, idem op 29-01-1394. Na zijn overlijden op 2210-1411 gaat dit bezit over op her Robert van Wissche, Wouter van Doernyng, Dirc
van Wissche, Johanna van Homoet ende Henric van Homoet. Wolter van Dornick.
• Dertig molden lands, gelegen te Walborch (Valburg), (Robert ≥ 1394). Ook genoemd Her Robert van Wissche, Wouter van Doernyng, omstreeks 1410, Johanna
van Homoet en Henric van Homoet.
• Die tiende tot Setten mitter kirckgiften (Robert, 29-01-1394)29.
Status van de van Dorenweerds
De familie is tot op heden niet/nauwelijks onderzocht en ook nu zijn er nog onvol34

doende gegevens om een gedetailleerde statusbeschrijving van de familie of individuele leden te geven voor de periode van 1250-1425. Het aanzien van de familie wordt
daarom in enkele grote lijnen aangegeven.
De van Dorenweerds hebben rond 1250, wanneer zij voor het eerst worden genoemd,
al een zekere status, de familie is welgegoed. In 1280 blijkt Hendrik ook eigenaar van
gronden en/of goederen elders in Gelre; rond 1425 is de familie ronduit zeer vermogend. Daarnaast is zij ook goed ingeburgerd in de hogere kringen van de samenleving.
Dat blijkt hieruit dat zij verwant is met de families van Heteren en Dolre, beiden niet
onaanzienlijk in de regio en daarbuiten; daarnaast zijn er andere geslachten met wie
zij familierelaties heeft. En…… de familie is belangrijk genoeg om door Sweder van
Vianen te worden aangevallen namens een alliantie van machtige opponenten.
Een ander aspect waaruit de status van de familie van Dorenweerd kan blijken is het
gegeven dat zij niet door de Utrechtse bisschop werd beleend met het gebied. Het
bisdom had zeer veel goederen op de Veluwe ─ het gebied was grotendeels van het
bisdom ─ en die zijn van tijd tot tijd uitgeleend geweest of aan de hertog van Brabant,
die ze in achterleen aan de graaf van Gelre overdroeg, of in rechtstreekse leen aan de
graaf of hertog van Gelre. Echter, enkele gebieden zijn daarvan uitgezonderd, en wel
– op de Zuidzoom – Dorenweerd en (een deel van) Oosterbeek, die, in de woorden
van Nijhoff, hunnen bijzonderen heer hadden. Hij zegt er niet bij wie deze heren kunnen zijn geweest en dat is ook nu nog onbekend.
Voor het deel van Oosterbeek dat de Utrechtse bisschop niet beleent zal de bijzondere
heer de bisschop zelf zijn geweest, die immers al vanaf 834 gronden te Oosterbeek in
eigendom heeft. Voor wat betreft Dorenweerd zou de “bijzondere heer” een voorvader
van Bernd I kunnen zijn. Er is op dit moment geen antwoord op de vraag hoe en wanneer de familie van Dorenweerd zich de eigendom van het gebied heeft verworven.
Maar het enkele feit dat de van Dorenweerds niet beleend zijn geweest met het gebied
─ dat zij van niemand vazal zijn geweest ─ is m.i. wel een indicatie dat zij een min
of meer geprivilegieerde positie op de Zuidzoom hebben gehad, vermoedelijk zelfs
vergelijkbaar met die van de Utrechtse bisschop.
In het licht van dit alles is het vreemd dat er geen vermeldingen over de van Dorenweerds zijn gevonden van vóór 1250, b.v. als raad van de landheer, als getuige of borg bij
zekere gebeurtenissen of transacties, of als koper, pachter, leenheer dan wel leenman.
Van Spaen over het geslacht van Dorenweerd: nergens [wordt hetzelve] met den titel
van Nobilis, Edel, vereerd. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. De van Dorenweerds
hebben nimmer enige functie gehad in of bemoeienis met de RDO. In dit onderzoek
is evenmin gebleken dat individuele leden van de familie in enigerlei functie of hoedanigheid betrokken waren bij de kerk of bij kerkelijke organisaties of instituties, in
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de gelederen van pastoors, kapelaans of kloosterlingen zijn geen leden van de familie
aangetroffen. Wel een vermelding in het necrologium van de Abdij van Hoog Elten.
Op 23 juli van een onbekend jaar, staat: .It. m. Henrici de Doerenweert militis d.bo. in
dichteren j lib.iij s. Met dichteren wordt bedoeld het gelijknamige gebied bij Doetinchem. Hendrik is kennelijk begraven als heer van Dichteren, niet als een prelaat. Om
welke Hendrik het hier gaat is niet bekend, waarschijnlijk om Hendrick II.
Ook al heeft de familie rond 1250 een zekere, min of meer vooraanstaande status,
zij staat bepaald niet in hoog aanzien bij de hoogste regionen van de samenleving.
Bernd staat tegenover machtige opponenten voor wie hij, ondanks de hulp van de
familieleden Wouters van Heteren en Geeraerd van Dolre, geen partij was. Rond 1280
is de situatie weinig anders dan in 1250, zij het dat Hendrik nu één tegenstrever heeft,
Frederik III van Rheden van Baer, die zeer invloedrijk is tot in de hoogste regionen
van Gelre. Daarna lijkt het tij voor de familie te keren.
Bernd II wordt door de Utrechtse bisschop Guy van Henegouwen aangesteld tot baljuw in het Gooi en in Amstelland. Ongetwijfeld een eervolle benoeming, die Bernd
vermoedelijk te danken heeft aan de relatie van zijn familie met het kapittel van St.
Pieter. Meer dan waarschijnlijk heeft hij deze functie tot tevredenheid vervuld. Dat
blijkt ook hieruit, dat hij kort nadat hij zijn ambt van baljuw in 1307 heeft neergelegd,
in staat is om de vrij omvangrijke problemen tussen zijn vrouw Agnes van Meerlo en
de heer van IJsselstein op te lossen. Het huwelijk tussen Agnes en Bernd is er één tussen “equals”: beiden bezitten een dienstmansgoed. Gedurende jaren is Bernd een ministeriaal van de hertog van Gelre. Zijn rechtsopvolgers als heer van Dorenweerd zijn
dat eveneens. Ook in de loop van de 14e eeuw is de familie verwant aan belangrijke
families in de regio, zoals de familie van Arnhem, Borren van Hemmen en anderen.
Kan Bernd II ongetwijfeld als een belangrijke en zelfs gezaghebbende actor op de
Zuidzoom worden gekenschetst, hetzelfde geldt voor Bernd III, ook al is laatstgenoemde enige tijd “in de ban geweest”.
In 1402 stelt Robert van Dorenweerd zich onder de protectie van de hertog van Gelre
en geeft daarmee zijn onafhankelijke positie op. De van Dorenweerds lijken hun onafhankelijkheid van Gelre lang te hebben gekoesterd30. In ruil ontvangt Robert de
heerlijkheid Dorenweerd met de lage én hoge jurisdictie. Dit laatste ─ de belening van
de hoge jurisdictie aan een “dienstmansgoed” ─ is wel bijzonder. Nog opmerkelijker
is het gegeven dat de overdracht van Rosande aan Dirk van Arnhem in 1413 of eerder
óók deze hoge rechtsmacht inhield.
Getuigt het enkele gegeven dat Robert zijn onafhankelijkheid van Gelre in 1402 opgeeft niet echt van een sterk positie, er zijn andere aanwijzingen die tot eenzelfde
inzicht voeren, zeker als de beide beleningen ─ die van Dorenweerd en van Rosande
36

─ in samenhang worden bezien. Het aantal heerlijke rechten dat Robert zich in 1402
verwerft is tamelijk beperkt, terwijl hij om het leen van hof Seelbeek te verkrijgen
─ een klein en vermoedelijk niet echt prestigieus gebied ─ een flink aantal goederen
moet overdragen. Het geheel wekt niet de indruk dat Robert rond de eeuwwisseling
een krachtige actor op de Zuidzoom is geweest. En wellicht geldt deze observatie
zelfs voor een langere tijdsperiode. Hij komt relatief weinig in de archieven voor,
zeker voor een zoon van zo een belangrijk ministerialengeslacht. Hierbij is tevens te
bedenken dat Robert heer is van een belangrijke heerlijkheid, gelegen in de nabijheid
van de bestuurszetel van het land van Gelre.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de positie van de familie van Dorenweerd
ten opzichte van andere Gelderse geslachten. In het voorgaande is gebleken dat de
van Dorenweerds verwant zijn geweest met families die te zien zijn als dienstmannen, ambtenaren of kooplieden, zoals zij zelf; zij hebben niet de hoge status van oude
Gelderse geslachten als die van Bahr, van Wisch en van Borculo. Schrijft van Winter:
Soms trouwde een edelman weliswaar met een vrouw uit een ministerialenfamilie,
maar meestal blijkt zij bij nader inzien dan toch een edelvrije moeder te hebben gehad
en noteert daarbij: Een schijnbaar ongelijk huwelijk tussen een edelman en een ministerialin is dat van Dirk van Wisch en Agnes van den Dorenweerde in het begin van
de 15e eeuw. Maar Agnes was de dochter van Robert van den Dorenweerde en Jutte
van Asperen van Polanen, dus van een edelvrije moeder. De staat van een edelvrije
moeder werkte dus door op haar kinderen, ook als haar man niet ebenbürtig was.
Deze mening illustreert de positie van de van Dorenweerds in de hogere regionen
in Gelre en dat geheel los van de vraag naar de plaats van Jutte van Asperen (van
Polanen?) in haar familie en van de vraag naar haar door van Winter aangenomen
“edelvrijheid”.
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Noten
1. Monumenta Groningana dl III, R. Keuchenius Driessen, 1827.
2. Demoed, pag. 81 meent dat de Heelsumse beek de westgrens vormde van de heerlijkheid. Dat is zeker mogelijk, maar de vraag blijft vanaf welke coördinaten de
beek die grensfunctie dan zou hebben vervuld.
3. Email 20-10-2011.
4. Er zijn in en nabij Wolfheze vrijwel zeker meer beekovergangen geweest, o.a. bij
het Kousenhuisje en bij hotel Wolfheze.
5. Het (een) goed Lewe is al ter sprake gekomen in de paragraaf Vermoedelijke Herkomst. Verkerk lijkt Lewe te zoeken bij Arnhem. Maar in het Oorkondenboek
Sticht Utrecht tot 1301 wordt het geplaceerd onder Wageningen. Tersteeg meent
dat het hier gaat om een Wageningse buurschap ten westen van het Moftbos.
6. Registrum Guidonis.
7. Registrum Guidonis.
8. A.J. Maris in Oud-Utrecht. Jrg. 23, 1950, nr 9/10. Het gaat hier om een in het
Sticht niet vaak voorkomende en buiten het Sticht ongebruikelijke procedure, voor
de details waarvan wordt verwezen naar het artikel in Tijdschrift Oud-Utrecht.
9. Leisting: De borg gaat zolang in huisarrest totdat de schuldeiser zijn vordering
ontvangt.
10. Codex Diplomaticus Neerlandicus II.
11. Meerdere betekenissen: Lansen, geharnaste ruiters, eenheden van 14 ruiters. Nijhoff, Gedenkwaardigheden dl 3, pag. 224: Glayen of glavien zijn lanzen, lansknechten. Maar zoodanige glavie bestond doorgaans uit éénen speerruiter en
daarnevens eenige voetknechten, wier aantal onbekeprkt schijnt geweest te zijn.
In dl 6.3 wordt cuiratsen gegeven als synomiem.
12. Verheergewaden. Heergewaad, of deel van des leenmans lijfstoebehooren, dat bij
de verheffing van een leengoed betaald moest worden, bestond oorspronkelijk in
het beste strijdros, het beste paard met zadel en tuig, of wel in eenig deel der ridderlijke wapenrusting, een harnas een’ helm, een zwaard, een paar sporen, een
paar yzeren handschoenen, een jachthoorn en diergelijke, of ook, waar dit niet
aanwezig was, in het beste deel der kleedingstukken of van het huisraad. Nijhoff,
Gedenkwaardigheden, dl 2, pag. 102.
13. Voor details en commentaar zie de paragrafen Dorenweerd en Status.
14. Beelaerts van Blokland, Bijdragen en Mededelingen dl 30, 1927, pag. 184.
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17. De levensdata van vader Wijnand zijn niet precies bekend; tussen de diverse
schrijvers variëren zij vrij sterk.
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25 Gelre, Bijdragen en Mededelingen, dl IV.
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11-03-1340 vrouwe van Hernen genoemd. Robert † voor 1357. In 1373 wordt
Diederik van Appeltern met het goed in Ewijk beleend. In 1379 raakt Appeltern
de heerlijkheid kwijt; in dit jaar wordt Johan van Appeltern vermeld. Ook in 1379
wordt Johan door de graaf van Gelre beleend met een derde van de hoge en lage
heerlijkheid te Ewijk. Voor 1409 verkopen de van Appelterns de Doddendaal aan
Otto van Buren.
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28. Historische Beschryvinge van Culemborg, dl I, A.W.K. van Oudheusden, 1763. A.
Janse, Ridderschap in Holland, 2001.
29. Bij BB fol 50 is een kattebel ingebonden met daarop de volgende aantekening :
“Roebert van den Doerrenweert, her Roebert van Wissche, Wouter van Doernyng,
Dirc van Wissche, vrouwe Johanna van Hoemoet ende her Henric van Hoemoet:
enen tienden tot Setten mitter kerck tot Setten te geven ende den tienden tot Spuelt.
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BIJLAGE

Activiteiten van Bernd en Hendrik van Dorenweerde in het Gooi en Land van
Amstel, niet strikt chronologisch, november 1305 – september 1307.
Vrij snel na zijn aantreden op 07-11-1305 begint Bernd een rondreis: Naarden (15
november), Muiden (17 november), Weesp (21 november) en Diemen (22 november)
teneinde daer enen scoute te settene. Het doel van de trip is om die scepen ende om
die goeden lude, alse mit hem te proeven, wien hi daer best scoute sette. Ondertussen
stuurt hij bodes naar Muiderberg en Hilversum. Op 22 en 23 november stelt hij schouten aan in Weesp en Diemen en, nog steeds op de 23e, is hij voorzitter van een rechtszitting in Nieuwer Amstel. De schout van Amsterdam wordt 04-12-1305 aangesteld,
tijdens een driedaags bezoek aan Amsterdam dat hij ook benut om het land te schouwen.
Op 17-11-1305 treedt hij op tegen hen die in Muiden die soden ghesleghen hadden in
mijns heren uterdijc. Ruim een week later – op 25-11-1305 – ontstaat in Muiden een
vechtpartij tussen Albrecht van der Ha en Janne van Zenicvelt. Janne raakt gewond en
de schout arresteert Albrecht, met hulp van de knapen van de baljuw. De Muidenaren
willen Albrecht zelf berechten, maar Bernd is ertegen en trekt het dorpje in met een
eenheid van 15 mannen om zijn wens kracht bij te zetten. Op 13-12-1305 overnachting in Weesp met 8 man, na een rechtszitting in de Bijlmermeer; de volgende nacht
verblijft hij er met 9 man, na een bezoek aan Geinbrugge voor een moord.
Op 08-03-1306 komt Bernd terug naar Muiden om, zoals gebruikelijk, te seggen die
zoene tussen Janne van Zenicvelt en Tideman van der Ha, blijkbaar optredend namens
Albrecht. Echter, op het laatste moment verschijnt Arnout Scale ter plekke met de
mededeling dat de heer van Arkel niet accoord gaat met de werkwijze van Bernd en
hem “ontset”. Daarmee is de baljuw het dan weer niet eens. Op 22-03-1306 komt hij
naar Muiden mit enen cogge vol luden. Dát is teveel voor de Muidenaren en de zoen
komt alsnog tot stand. ’s Nachts van 06 op 07-11-1306 is hij ook met een kogge vol
“luden” onderweg en wel naar Keveren aan de noordzijde van het Naardermeer om
een aantal mensen te arresteren.
Nog in 1305 brengt Bernd een verzoening tot stand in Loenen, in het conflict, dat een
vechtersbaas genaamd Tol, heeft veroorzaakt; ook een verzoening tussen ene Nannekin en Bergher. (S. van der Linden, 1000 jaar dorpsleven, 1954.) Op 12-12-1305 rijdt
Bernd naar Bindelmere (Bijlmermeer) waar twee boeren, Dirk die Zale en Hernart
ruziën over de vermissing van twee koeien. Hij overnacht in Weesp met 8 man. De
volgende dag “doet” hij een doodslag in Geinbrugge en overnacht weer te Weesp, nu
met 9 man. In de eerste week van maart 1306 verblijft hij zelfs met 40 man in Weesp.
Een ander vergrijp waartegen hij optreedt is het illegaal turfsteken en houthakken.
Op 13-01-1306 stuurt Bernd zijn broer met veertig man naar het Geyn ende sochten
hoghe Teden ende sinen soene, die vorvluchtich waren, ende namen doe sijn goet,
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omdat hi hout hadde ghehouwen in den broeke. (Hout in het moeras of broek is eigendom van de landheer). Op 30-01-1306 is Bernd weer in Bindelmere: ende hadde
‘t lant te samen gheboden doe Hernart en Dideric die Zale om twee coyen dingden.
Het geding (proces) vindt waarschijnlijk plaats in Weesp, want daar verteert hij een
behoorlijk bedrag mitten luden. Op 23-03 en 24-03-1306 Muiden. Op 28-05-1306 is
hij rechter in een zaak te Weesp tegen enkele personen van de Bindelmere omdat si
niet en quamen up den dijc alsi gheboden waren. De mannen worden beboet: wat si
mijn here gheven souden omdat si niet up horen dijc en quamen. Enkele dagen later
is Bernd in Amsterdam om schepenen te benoemen en de sluizen te inspecteren. Op
02-06-1306 brengt hij in Loenen een gerechtelijke verzoening tot stand en op 07-061306 is er weer een akkefietje tussen de baljuw en de Muidenaren. Bernd wijst dan in
Muiden enkele borgen aan. In juli komt hij terug met de boodschap dat de aangewezen gijzelaars per direct naar kasteel Vreeland moeten komen; doen zij dat niet dan
worden hun huizen verbrand.
Op 30 en 31 mei 1306, bij een bezoek aan Amsterdam om de schepenen te benoemen,
inspecteert hij ook de sluis: sette daer scepen ende besach die slusen en op een ander
moment wil hij Albrechts Goyerssoen in Weesp gevangennemen omdat hi vule botter
ter market brochte. De man ontsnapt met zijn vuile boter naar Utrecht en de baljuw
stuurt een eenheid van 45 man achter hem aan. Amsterdam is in deze tijd een vissers–
annex boerendorp. Als de dorpelingen een geschenk willen geven aan bisschop Guy
moet dat gebracht worden naar zijn verblijfplaats in Zuijlen. Baljuw Bernd betaalt
dan twee schellingen aan enen knecht die die coe dreef te Zulen die de van Amstelredamme mijn here gaven.
Op 02-06-1306 is hij in Loenen om een “zoen” tot stand te brengen en op 06-06 heeft
hij een rechtszitting in Weesp en schouwt er het land. Op 07-06 behandelt hij in Muiden een borgstelling.
Op 10-06-1306 is hij te Nigtevecht om een zoen uit te spreken. Op 13-06 is Bernd
in Weesp (verzoening) en 14-06 te Amstelveen (rechtspraak, schouw). Als er in juni
1306 vee wordt gestolen in Amstelland verblijft Bernd in Amstelveen voor een “ding”.
Hij stuurt boden naar Amsterdam, Weesp en Diemen met de opdracht aan de schouten
aldaar om zo snel mogelijk met hun mannen naar Nieuwer Amstel te komen. Ook gaat
er een roep om hulp naar kasteel Vreeland, de heer van Arkel. De volgende dag komen
de mannen aan die hi omboden hadde alse mit hem te varen om die lude te vaen die
coyen namen, waarna een klopjacht begint. De daders – Jacop Nellensoen ende sine
ghesellen – worden gearresteerd. De helpers worden beloond met een vat bier per
dorp en de acht ruiters van kasteel Vreeland krijgen hun kosten vergoed. Op 29-06 te
Muiderberg en op 30-06-1306 bevindt Bernd zich in Emmenesse ende wachte Florans
den Onledihgen, die daer sine scoute sende, ende verterde des nachts te Hilfercem 11
s. Overnachting in Hilversum van 30 op 31-06 en daarna, van 03 op 04-07 in Weesp,
waar hij ook met 40 man had overnacht van 07 op 08-03-1306. Tussen 16-07 en 1144

11-1306 logeert Bernd met vijf anderen bij een zekere Sluter à 12 denieren per dag;
wel is hij nogal eens afwezig, zodat hij niet het volle bedrag van 35 pond 2 schelling
betaalt, maar 25 pond.
Op 13-08-1307 is hij er weer, nu waarschijnlijk om een regeling te treffen in het geharrewar tussen die van Eemnes en die van het Gooi; de Eemnessenaren ontginnen
steeds meer gronden in de richting van Hilversum en dat heeft het wantrouwen van de
Hilversummers gewekt.
Op 10-08-1306 worden Bernd’s mannen naar Amsterdam gezonden omdat daar ene
Claus Jansz. uit Holland zal komen om zijn borgen kwijt te schelden en zelf terecht
te staan. Waarschijnlijk gaat het om een vergrijp dat enige tijd daarvoor in Amsterdam was gepleegd en aan de berechting waarvan Claus zich met gebruik van geweld
heeft willen onttrekken. Maar de tegenpartij heeft kennelijk gelegenheid gehad alvast
wraak te nemen, want op 30 september rijdt Bernd naar Amsterdam daer Claus ute
Holland claghede mit sire leemte (verminking) ende sinen coerwonden. Pas eind mei
1307 gaat baljuw Bernd er toe over om Claus vol te rechten alse hem mijn here bevolen hadde. In september 1306 moet Bernd naar Bussum wegens een vechtpartij aldaar
en hij dient daarvoor een declaratie in van 15 stuiver: des dinsdag vor onser vrouwen
dach nativitas (Maria Boodschap, 8 september) was bernd te bussen mit X knapen
daer henric rijkes ende soen claghede mit sire coerwonde, verterde hi XV st.
Van 02-09-1306 dateert het volgende: Item des Vridaghes na sinte Jansdach sende
Bernd Henri, sinen broeder, ende Ghisebrecht uten Wilghen tot Amstelredamme jeghen smale Ghisen ende jeghen dieghenen die handdadich waren an Diderics dootslach van Cleve, of si an den here daerof bliven wilden, verterden si 9 s. 6 d. en op 1709-1306 declareert baljuw Bernd Item des Donresdages ende des Vridages vor sinte
Lambrechtsdach doe mijn here was tot Amestelredamme, verterden Bernds knapen
in die herberghe 21 s. 9 d. Smale Ghisen en zijn companen beloven om de uitspraak
van de rechtszaak in Amsterdam af te wachten. Op 30 september daaraanvolgend is
Bernd naar Diemerdam gereisd; Smale Ghisen c.s. zijn waarschijnlijk uit Amsterdam
verdwenen. In de loop van oktober ontvangt Bernd dan toch – in Iepensloot – de
borgtocht van Smale Ghisen alse an mijn here te bliven wegens de dood van Dirk van
Kleef.
Bernd is vaker in Iepensloot geweest. In de zomer van 1306 heeft hij daar vier Waterlanders ghevangen, die vochten up Ypensloet, daer Bernd des nachts omme reet ende
deed se hoeden ende des andrens daghes bringen te Vredeland. Later krijgt de baljuw
weer met Smale Ghisen van doen. Hij zendt drie boden naar heer Hubrecht van Vianen om de vrede te verlengen tussen die van Kleef en Smale Ghisen. Zelf probeert
hij in Nieuwervaart de heer van Vianen te spreken te krijgen, maar hij treft hem niet
aan en laat daarom een boodschap achter bij de kapelaan. Ook gaat er een bode naar
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Reinaard van Kleef met het bericht dat zijn broer de vrede wilde bewaren. Vanaf 0310-1306 trekt Bernd gedurende drie dagen met 18 man door het Gooi om onwillige
bewoners te dwingen om maaggeld te betalen. Tussen 03 en 05-10-1306 tocht door
het Gooi, omdat de inwoners wigerden “maaggeld” te betalen. Op 30-09-1306 deponeert Claus uten Hollant een aanklacht wegens een verwonding en een maand later
worden in deze zaak borgen benoemd ten behoeve van de bisschop.
Op 5 en 6 april 1307 bevindt Bernd zich te Amstelveen en Ouder Amstel om er recht
te spreken en op 10 en 20-04-1307 in Muiderberg. Amstelveen en Ouderkerk had hij
ook al bezicht op 18 en 19-04-1306 en medio maart 1307.
In de zomer van 1307 is er een heftig conflict tussen Amsterdammers en Bernd’s mannen: die van Amstelredamme vochten tot Amestel in die marct jeghen Henric van den
Dorenweerde ende Bernds knapen ende men an beiden siden versamende al de nacht,
wert Ghisebrecht uten Wilghen een perd doot ghereden. Enkele dagen later eist de
baljuw dat de raadsleden van Amsterdam voor hem verschijnen alse omme goet dinc
te spreken tusschen mijn here dien biscop ende hem. Maar Bernd wacht tevergeefs in
Weesp. Daarom reist hij zelf maar weer naar Amsterdam om gijzelaars op te pakken
tot ‘s heren behoef. Deze plaats heeft hij in zijn ambtsperiode elf maal bezocht, steeds
voor enkele dagen. Twee van deze bezoeken, op 10-07-1306 en 15/16-09-1306 is hij
te gast bij bisschop Gwijde; tijdens dit bezoek aan Gwijde moet hij ’s nachts een viertal “Waterlanders” arresteren en insluiten wegens een vechtpartij.
Op 16-07-1307 stuurt de baljuw zijn helper Ghisebrecht uten Wilghen met zijn knapen naar Naarden daer Maroten dochter claghede mit ere coerwonde. Een maand later
zendt hij eerst een afgevaardigde die met de schepenen moet overleggen over deze
zaak; daarna een ander voor nader onderzoek. De uitkomst van e.e.a. is dat Bernd vijf
dagen later zelf naar Naarden rijdt en de twee zonen van Wrunc arresteert omdat si
Maroten dochter ene coerwonde gesleghen hadden. In Weesp vechten de kinderen van
Claus Man waarbij ze Peter de Grebber en Colijn Arnouds Langenzoon verwonden.
Ze worden opgepakt door Gijsbrecht uten Wilghen en naar slot Vreeland gebracht.
Een paar weken bij zich. De families blijven echter bakkeleien, want twee jaar later
stuurt de baljuw zijn broer met diens knapen wéér naar Weesp om vrede te maken
tussen Arnout Colijnsszoon en de kinderen van Claus Man. In augustus 1307 zijn de
helpers van baljuw Bernd– broer Hendrik, zijn assistent Gijsbrecht uten Wilghen en al
zijn knapen – drie dagen bezig up den zeedijc om dien te bestaden en doen te maken.
Op 10-09-1307 wordt melding gemaakt van een nog te betalen rekening door de “Der
Beghinenlande (Begijnen, Amsterdam) via baljuw Bernd van den Dorenweerde aan
Bisschop Guy van Avesnes.
In Amstelveen is nog altijd een Barend van Doorenweerdenlaan.
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HET VROEGE ROSANDE
1300 - 1550

			
In de late middeleeuwen staan “huis en hofstede Rosande” in het uiterste zuidoosten
van het kerspel van Oosterbeek, thans in de uiterwaard tussen de Rijn en de Klingelbeekseweg en aan de oostzijde van de spoorlijn. De locatie is nu een archeologisch
Rijksmonument (nummer 45967); de omschrijving van het monument is even kort
als oppervlakkig en daarmee illustratief voor het gebrek aan kennis: Terrein waarin
overblijfselen van het kasteel Rosande. Datering: middeleeuws.
Omgeving
Historisch bezien is de omgeving van Rosande interessant. Nabij de Praast en Oosterbeek, beide plaatsen bekend uit de schenking van 26-12-834 van Ovo, Addo e.a. aan
de Maartenskerk van Utrecht; tegenover Meinerswijk (Meginhardeswich), waar een
Romeins castellum heeft gestaan dat in het jaar 847 door de Noormannen is aangevallen; ten westen van de walburcht op de Duno, vermoedelijk gebouwd in de 10e eeuw
door de graaf van Hamaland en op korte afstand van de omstreeks het jaar 975 in
Oosterbeek gevestigde eerste stenen kerk van de zuidelijke Veluwezoom.
Van latere datum zijn twee kastelen ten westen van Rosande: Dorenweerd van 1250
of eerder en de Rode Toren te Heteren, welke voor het eerst wordt genoemd in 1388.
Ook aan de westzijde van Rosande ligt de hegge Boxoord (Witteroos, 1569), meer dan
waarschijnlijk identiek aan het al rond het jaar 1000 genoemde Suboirt (Suborde)1.
Mogelijk heeft het gebied van Rosande ooit één geheel gevormd met Boxoord ─ en
is het dus ooit Hamalands geweest ─ en misschien ook met het gebied Afferbeec,
waar in 1392 het klooster Mariëndaal is gebouwd. Aan de noordzijde van dit gebied,
nu nabij het Airborne kerkhof, heeft een vroegmiddeleeuwse ijzerwinplaats gelegen,
vermoedelijk eigendom van Adela van Hamaland tot aan een onbekende datum voor
1006.
Ten oosten van Rosande ligt het gebied Lopen ─ ook genoemd de Lopener Mark, het
Lopener veld of het Lopener bos ─ vermoedelijk identiek aan Lopena. In 1025 geeft
Koenraad II een aantal goederen van Adela’s echtgenoot Balderik aan zijn vertrouweling Werner, diverse plaatsen in de Achterhoek en op de Veluwe, waaronder Lopena,
alwaar Balderik twee hoeven (mansi) heeft gehad.
Het gebied van Rosande heeft niet tot de oorspronkelijke nederzetting Ostarbac of
Osterbeke – de kerk en directe omgeving – behoord2.
Benamingen (o.a. Rysande, Rijsande, Riesande, Resande, Resant, Riesande, Rosande)
Het is wel zeker dat de herkomst van de oorspronkelijke naam van het gebied van Ro47

sande moet worden gezocht in “rijs(s)” en “sand” (beiden in meerdere schrijfwijzen).
Deze naamdelen komen nogal eens voor in relatie tot een rivier. Rijs(s) staat voor
twijg, staak en rijshout en wordt gekweekt in de waarden of op de zanden in of langs
de rivier. Rijshout dient voor de versterking van o.a. de oevers van waterlopen, voor
veldschansen en ook voor b.v. de bouw van eendenkooien. Het woord “sand”, zegt
Verdam, is in alle betekenissen van het ook nu nog gangbare woord “zand” gebruikt;
het is daarnaast gebruikt voor zandruggen langs en in de meanderende rivieren. Zo
vermeldt Schrassert in zijn “Codex” de volgende bepaling uit 1293 van den RoomsKoninck Adolph, dat de Middelsanden in een Riviere opkomende (ontstaan) den Vorst
toebehooren. Uit de vroege 16e eeuw geeft hij nog enkele voorbeelden; de ene luidt
Manier van Bevaeringe enes bevaerbaeren sands of lands….. en in de andere, over de
aanslibbing van gronden langs de rivier…. soo wie enen Weert winnen ofte bevaren
will, die sall den Heere …. willigen, daer dat olthoevige landt onder gelegen is, daer
hy dat zandt ofte weert van bevaren ofte winnen wil ….. Tenslotte is er een akte uit
1555, waarbij de landrentmeester-generaal een door de richter van Arnhem en Veluwezoom in 1554 bevaren zand bij Rosande verpacht.
Kennelijk worden “sand” en “waard” afzonderlijk én naast elkaar gebruikt ter identificatie van één en dezelfde zandrug in of bij de rivier. Witteroos schetst in 1570 een
“Rijs waert” in de Rijn bij de Boochhegge. Verdam geeft meerdere betekenissen voor
“wert” of “werde”3.
De productie van rijshout is langdurig en bedrijfsmatig uitgeoefend in het gebied
van Rosande. Het areaal is in percelen onderverdeeld geweest en wordt regelmatig
geїnspecteerd. Rosande is niet de enige plaats langs de Nederrijn waar deze activiteit
heeft plaats gehad. Ook in Lopen, op de Mariëndaalse gronden en in Boxoord is rijshoutproductie geweest. Niet verwonderlijk: de stad Arnhem had veel rijshout nodig
voor bouwwerken, bescherming van aarden wallen, oevers e.d.4.
Over de herkomst van “Rosande” (incl. Roes(s)ande, Rois(s)ande en andere schrijfwijzen) bestaat onduidelijkheid. Gemeend wordt wel, dat “Rosande” zou verwijzen
naar “rooi-bos” of “gerooid bos”. Het is echter wat lastig aan te nemen dat een min of
meer voorname plaats zou zijn genoemd naar een gerooid bos. Bovendien zou deze
naam dan toch vanaf het begin – toen het bos nog maar net was gerooid – in gebruik
moeten zijn geweest en daarvoor is bewijs noch aanwijzing gevonden: de eerstbekende naam is Rijssande (meerdere schrijfwijzen).
Anderen, onder wie Demoed, menen dat de naam Rosande verwijst naar roodgekleurd
zand. Redelijkerwijs zou dan toch het huis of het kasteel van het goed op roodzand
moeten zijn gebouwd. De vraag is echter of roodzand überhaupt in het gebied van
Rosande is voorgekomen. In Nederland komt het vooral op de Veluwe voor, op de
geleidelijk aflopende westflank en noordoostflank. Afgezien van één voorkomen bij
48

Eerbeek is het niet gevonden op de sterk versneden oostflank tussen Apeldoorn en
Dieren en niet aan de zuidrand. Verder ligt roodzand vaak in de omgeving van plassen, beken of droge dalen, steeds op de overgang van hoog naar laag in bodems die nu
goed ontwaterd zijn. Het is afwezig op de zuidelijke Veluwezoom, m.u.v. een voorkomen in de droge bovenloop van de Renkumse Beek; ook in het Ginkelse zand komt
het voor. (Bakker e.a.)
Doet dit alles al vermoeden dat roodzand niet in het gebied van Rosande is voorgekomen, uit de studie blijkt verder dat het ook elders nabij de oevers van Rijn en IJssel
niet is aangetroffen. Of daar niet is onderzocht. En de beslissing om onderzoek naar
het voorkomen van roodzand in de uiterwaarden na te laten is ongetwijfeld gebaseerd
op wetenschappelijk overwegingen. Volledigheidshalve moet hieraan worden toegevoegd dat Rosande zich noordwaarts ─ tot op de stuwwal ─ heeft kunnen uitstrekken,
maar er is geen bewijs voor.
Maar ook los van dit alles lijkt het wat vreemd dat een goed aanvankelijk met Rijssande of Resand wordt aangeduid om dan later in de tijd Rosande te gaan heten met
verwijzing naar het rode zand, waarop de vroegere bebouwingen van Resande al aanwezig waren. Kortom, het is niet aannemelijk dat de naam Rosande zou zijn terug te
voeren op “gerooid bos” of op “roodzand”.
Tenslotte is het welhaast zeker dat er niet een geslacht Rosande is geweest. Waarschijnlijk heeft een eigenaar de welluidender naam Rosande bedacht. Een naam ook
die even lieflijk klinkt als het aan de andere kant van Arnhem gelegen Rozendaal, dat
voor het eerst wordt genoemd in 1314 en eigendom is van Reinoud I van Gelre, die er
waarschijnlijk ook de stichter van is.
ROSANDE
• Omvang van het goed
De omvang van het goed is alleen in grote trekken bekend. Werner meent dat het
gebied van de heerlijkheid zich heeft uitgestrekt over de heuvelen ten noorden en bezijden het dorpje Oosterbeek; dat is mogelijk, maar bewijs is er niet. Nijhoff zegt dat
het goed Lopen westwaarts grenst aan de heerlijkheid Rosande. Zeker is wel dat tot
Rosande hebben behoord de waarden Coutersweerd en Coweerd tussen Oosterbeek
en Lopen5.
Overmars heeft aangetoond dat er tussen het Veluwemassief en de omgrachte plaats
een verlande/verlandende Rijnloop (Rhijnstroom) heeft gelegen; rond 1400 schuurt
de rivier ten oosten van de spoorbrug langs de Veluwerand. Verwijzend naar een kaart
van het klooster Mariëndaal uit 1640, zegt Overmars: Rosande heeft op deze kaart
duidelijk het karakter van een eiland.
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Onbekend is of de eigenaren en/of bezitters van het goed stelselmatig hebben geprobeerd hun gebied te vergroten door grondaanwas aan de rivierzijde in hun voordeel te
bevorderen, een destijds wijdverbreide gewoonte. Op 19-10-1567 blijkt dat hiervoor
voor het gebied van de Hulk tot aan het Rosandse Hoofd een regeling was getroffen.
Op deze datum getuigen enkele bejaarde mensen ten overstaan van Arnhemse schepenen, dat die regeling inhield een afpaling, in de tijd van den graaf van Hoogstraten gedaan om de aanwas in de rivier aldaar te verdelen tussen de graaf en rechthebbenden
van omliggende gronden; er was ook een regeling omtrent het hakken van hout binnen
de afpaling ten behoeve van de gemene erven aldaar. Vermoedelijk gaat het hier om de
tweede graaf van Hoogstraten, Filips van Lalaing, die ook stadhouder is geweest van
Gulik (1543) en daarna van Gelre en Zutphen (1544-1555).
In 1511 is Rosande een landgoed, dat door drie huishoudens wordt geëxploiteerd6. In
september 1525 is sprake van de Kleine Waard te Roesande, liggende tussen de landerijen van het nonnenklooster Bethanië, aan één kant grenzend aan de Sloetelldijck,
aan de andere kant aan de Rijn.
Overmars en Litjens geven weliswaar een uitgebreide ontwikkelingsgeschiedenis van
het landschap van Rosande, de vraag blijft of het door hen beschreven Rosande identiek is aan ─ congruent is met ─ de juridische entiteit van het middeleeuwse Rosande,
waarover het in deze paragraaf gaat. Mogelijk heeft het grondgebied zich toen uitgestrekt tot bewesten de spoorlijn. Het gebied Rosande, de Rosandepolder en gronden
benoorden de Utrechtseweg, omvat volgens Demoed ca. 157 ha. in 1831; Litjens meet
anno 1996 ca. 160 ha.
• Huis, kasteel
Op 27-10-1313 blijkt voor het eerst dat er een huis staat op Rosande. Het wordt bewoond door Gosuinus van Rysande en staat aan een dam, waarschijnlijk bij de grens
met het gebied van Lopen. Niet aannemelijk is dat er daarna geen onroerend goed
meer zou zijn geweest, maar in dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen voor gevonden tot laat in de 14e eeuw. Dan verblijft Wijnand van Arnhem, regelmatig of
permanent, op Rosande in de periode van 1395 tot 1408. Nu valt het op dat in de
Arnhemse stadsrekening van 1395/6 voor het eerst wordt vermeld dat een bode naar
Rosande is gegaan om daar een boodschap voor Wijnand af te leveren, terwijl de
oudste stadsrekening dateert van 1353/4. Dit kán betekenen dat Wijnand omstreeks
1392 een huis heeft laten bouwen op Rosande tegelijk met de bouw van het klooster
Mariëndaal. De bouwmeesters van het klooster – en mogelijk dus ook van Wijnand’s
huis – waren Hendrik Wilde (ook Wido genoemd) en Hendrik Wilsen, resp. uit Den
Bosch en Kampen.
In het begin van de 16e eeuw is sprake van het slot Rosande. Zoals nog zal blijken volgen de verwikkelingen rond dit slot elkaar in snel tempo op en de bronnen zijn er niet
50

gelijkluidend over. In de zomer van 1505 wordt het door Filips van Bourgondië ingenomen. Nijhoff zegt dat de bevelhebber van het Bourgondische leger het slot Rosande
in het vroege voorjaar van 1507 na een korte belegering heeft ingenomen en geheel
heeft afgebroken; hij verbindt hieraan de conclusie dat het slot kort daarna weer zou
zijn opgebouwd. Echter, uit niets blijkt op overtuigende wijze dat het huis/kasteel van
Rosande geheel verwoest of zelfs ernstig beschadigd zou zijn in het tijdvak tussen het
voorjaar van 1505 († van Evert van Wilp en zijn zuster Belia van Middachten-van
Wilp) en 1523 (koop van het huis door Jacob van Appeltern); er zijn daarentegen
enkele aanwijzingen dat het huis dan intact is.
Uit 1664 dateert een kaart van het gebied langs de Rijn tussen Arnhem en Oosterbeek
met daarop, in het gebied van Rosande, een opstal van bescheiden afmetingen: kennelijk geen kasteel, want het gebouw is kleiner dan het klooster van Mariëndaal en de
kerk van Oosterbeek.

Rosande in 1664
Bron: Site Arneym
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Tijdens een archeologisch onderzoek in de zomer van 1939 door van Giffen zijn de
grondslagen van een rechthoekig gebouw aangetroffen, waarvan een deel door een
binnenplaats is ingenomen. De afmetingen van de “hoofdburcht” zijn 34 x 29 m en
de voorburcht zou ongeveer dezelfde grootte hebben gehad. De breedte van de gracht
is 8 m en de vondsten wijzen op den tijd omstreeks de 15e eeuw 7. Anno 2015 is van
het uiterlijk van het toenmalige huis of kasteel Rosande niets met zekerheid bekend;
weliswaar zijn er afbeeldingen van het gebouw, maar de betrouwbaarheid daarvan
moet worden betwijfeld. Op enige diepte zijn de fundamenten nog steeds aanwezig.
Via Google Earth is een rechthoek te zien, min of meer oost-west georiënteerd, aan de
oostzijde van het “kasteel”. Ook ten zuiden van het “kasteel” ─ tussen de wallen ervan
en het Grindgat ─ zijn reliëfverschillen zichtbaar.
• Eigenaren, bezitters, bewoners
Het doel van deze paragraaf is zo precies mogelijk aan te geven wie de eigenaren,
bezitters of bewoners zijn geweest van het goed en het gebied van Rosande, maar bij
gebrek aan gegevens kan in feite geen beginpunt worden bepaald. De eerstbekende
bewoner van Rosande heet Gosuinus van Resande, anno 1313. Maar meerdere van
Resande’s worden al eerder genoemd, en wel vanaf 1299, wanneer voor het eerst de
familienaam Rijssande (meerdere schrijfwijzen) in de archieven verschijnt.
Er rest dus niet anders dan deze naam als startpunt te nemen en alle personen te onderzoeken die de naam Rijssande (plus fonetische analoga) voeren. Het blijkt nu dat
de aangetroffen personen Rijssande en Resande in de periode tussen 1299 en 1313 in
elk geval in Gelre wonen en de meesten van hen in of nabij Arnhem8.
Op 16-08-1299 draagt de knaap Jacobus de Rijssande, in het bijzijn van enkele van
zijn vazallen, zijn tiend in Speulde bij Harderwijk over aan een burger van deze stad.
Eén van de vazallen is Arnoldus, zoon van Winekinus of Wijnandus van de familie van
Arnhem, richter in die stad in 1281, en broer van Tyke van Arnhem. Verkerk meent
dat de grootvader of de vader van Jacobus van Rijssande ─ en van de nog te noemen
Gosuinus van Resande ─ dezelfde is als Jacobus Gosuini de Arnhem in 12819.
Wijnaendts vermeldt een regest van 25-11-1301, waarin Jacobus de Riesande verklaart geld schuldig te zijn, maar het is in dit onderzoek niet teruggevonden. In 1304
en 1305 wordt enkele malen geoorkond dat Jacobus de Riesande optreedt als borg en
ook eens – 25-11-130510 – als schuldenaar. In maart 1306 is ridder Willem van Renwyc een som van 60 pond verschuldigd aan Theodericus van Resande. Op 22-05-1311
is Jacobus van Resande 64 pond schuldig aan o.a. Theodericus Winandi (Tyke); als
borgen treden o.a. op Gosuinus de Resande en ridder Winandus. Tyke is vermoedelijk een zoon van richter Winekinus, Winandus, en de grootvader van Wijnand van
Arnhem, die de bouw van Mariëndaal entameert. De borgen Gosuinus en Winandus
zullen waarschijnlijk de vaders zijn van resp. Jacob en Theodericus.
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Aan het einde van oktober 1313 woont Gosuinus de Rysande op Rosande en doet
een betaling voor haver uit de curtis Nevel, onder Driel gelegen. In de desbetreffende
akte wordt genoemd Arnoldus Winekinus, die in de zojuist behandelde akte van 1608-1299 wordt vermeld als leenman van Jacob van Resande. Op 02-04-1322 treedt
Wilhelmus de Rezande op als borg; dit is de enige vermelding die over hem in dit
onderzoek is gevonden. Medio 1325 blijkt Jacobus de Rezande leenheer te zijn van
Henricus van der Hove en vanaf medio 1325 tot mei 1328 is Jacobus van Resande
schepen te Arnhem.
De eerstvolgende vermelding van een Resande verschijnt pas weer in de Arnhemse
stadsrekeningen van het boekjaar 1373/4, wanneer Gerit van Resande buekenhout
then schermen levert aan de stad Arnhem voor een bedrag van 6 lb. 16 d. Het hout
zal zijn bedoeld voor schermen, beschoeiingen of schutwanden. In 1375/6 komt een
kostenpost voor pro expensis illorum qui attulerunt ramos de Resand 9 s. 4. Het zal
hier gaan om kosten voor hen die op Rosande takken, twijgen hebben verzameld.
Wellicht betreft het hier een gewoonte vergelijkbaar met het oude “aren lezen”: het
verzamelen van achtergebleven korenaren op de akker na het oogsten. In 1383/4 komen afgevaardigden van de stad Arnhem om die rys te besien en doe wy wederquamen
verdroncken mitten pastoer 5 quarten 23 s. 4 d. In 1393/4 betaalt de stad 9 s. 4 d. om
den sweelhals (een vaartuig) te halen op Resande doe (toen) hy ontdreven (weggedreven) was. In 1398 draagt Gheryt van Resande een halve hoeve in Lopener Mark
over aan Kerstien Kivit t.b.v. de Nicolaï Broederschap en nogmaals op 04-11-1407;
in de laatstbedoelde oorkonde staat dat de andere helft in het bezit is van Martyn van
Afferbeken. In 1398/9 betaalt hij van geleenden gelde 10 gulden valent 21 lb. 6s. en
8 d. Van 1412/13 tot 1416 blijkt Gherit steeds betrokken te zijn bij de productie van
rijshout op de Weerd van Rosande. In 1412/3 ontvangt hij een gezelschap en drinkt er
een glas mee doe (toen) sy opten Weerdt gegaen waren dat gewass van den blocken
te aversyen (bezien). In 1414/5 gebeurt dat opnieuw en uit 1415/6 wordt gemeld dat
Gheryt van Resande opten Weerdt gevaren was die plogeners (?) te besyen. In 1412
is Gherit van (Arnhem van) Resande raad te Arnhem. In 1413/4 wordt gemeld: Die
palen te halen die op Resande gedreven waren in der groeten water 6 s.
Willem van Resande komt tweemaal voor in de stadsrekening van 1421/2. Kennelijk
heeft hij zes dagen gewerkt aen den sluysedyck ende Broeck. De tweede vermelding
zegt alleen 6 dage, 2 lb. 8 s. De rekening van het jaar 1422/3 vermeldt slechts: Willem
van Resande 8 dage, 1 Arnh. Gld. 24 bl. Tenslotte is er een vermelding uit 1447/8 van
een Hertwich van Resand; mogelijk is hij een arbeider. Daarna zijn geen vermeldingen meer aangetroffen van leden van dit geslacht, die nog in enigerlei relatie hebben
gestaan of hebben kunnen staan tot het goed Rosande. In 1369 komt de naam Resant
voor in de Betuwe; Willam van Resande in Heusden is dan schattingsplichtig voor 8
pond. In de 16e eeuw duikt de naam opnieuw op, vooral in het Gelderse rivierengebied
en in ’s Hertogenbosch.
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En dan nu de familie Tengnagel, ook genoemd Gansneb11. Gemeend wordt wel dat
Rosande in het bezit of de eigendom is geweest van dit geslacht. De beide namen
komen herhaaldelijk voor, in en rond Arnhem en in het Gelderse rivierengebied. De
eerst aangetroffen Tengnagel is Hendrik, die op 16-04-1257 als schepen te Arnhem
betrokken is bij de oplossing van een geschil tussen de kerk van Arnhem en het St.
Catharinegasthuis aldaar door bisschop Hendrik. Op 13-10-1309 treedt Godfried
Tengnagel als “miles, iudex a domino comite Gelrensi inter Mosam et Walum”, rechter tussen Maas en Waal. In 1318 wordt heer Godefredi Teyngnagel vermeld en ook
enkele malen in september en oktober 1319 als hij aanwezig is wanneer Reinoud, de
zoon van de graaf van Gelre, twee overeenkomsten sluit met de stad Zutphen; in 1324
wordt Godefridus Tenghenagel ridder genoemd. Op 26-10-1324 dragen Arnoldus en
Jacobus Tengnegel over aan priester Gerard Bothuus, ten behoeve van de vicarissen
van de parochiekerk van Arnhem, enkele jaarrenten uit negen huizen te Arnhem.
Tenslotte is Godefridum Tengnagel aanwezig als graaf Reinoud (in een ongedateerd
stuk) uit 1331 zijn vrouw Alianora verzekert van het vruchtgebruik van een jaarrente
uit de Veluwe en van goederen in de Betuwe. Op 01-03-1333 is Godert Tengnagel
aanwezig bij de vaststelling van de huwelijksvoorwaarden tussen Gerard, oudste zoon
van Willem van Gulik en Margaretha, oudste dochter van graaf Reinald. Gansnebbe
komt voor in Driel en in de Betuwe in 1326 (Arnt Heynenzoon, belening), 1365 (Arnt
gerichtsman), 1369 (Gerit Gansnebbe, schattingsplichtige), 1403 (Hendrik, belening).
In dit onderzoek blijkt voor het eerst van een verband tussen de namen Tengnagel en
Rosande in het jaar 1372. Tengnagel van Resande wordt dan vermeld als medestander
van Jan van Bloys: Item tot Aernt Scraffer, her Wouter van Lienden ende Tengnaghel
van Resande 14 perden 4 pond12. Volgens Nijhoff wordt in 1382 gesproken van Tengnagel van Rosande, maar de oorkonde is niet teruggevonden. Wél gevonden Tengnegel van Rasande (sic); op 28-07-1389 treedt hij op als borg bij een regeling tussen
enkele families betreffende de uitoefening van rechten op het huis Herslo, Harslo bij
Bennekom. Waarschijnlijk gaat het hier om Jan Tengnagel Hendrikz. Dit is een derde
aanwijzing – althans naast de niet te reproduceren aanwijzing die Nijhof geeft over
1382 – voor een verband tussen de familie Tengnagel en Rosande in de jaren 1370 en
1380. Maar de aard van dit verband is onbekend gebleven.
Hetzelfde geldt voor de vrij vele andere Tengnagels die in de loop van de 14e eeuw
worden genoemd op de Veluwe, in het rivierengebied tussen Rijn en Maas en elders.
Het RDO archief vermeldt een vijftal Tengnagels in de 14e eeuw: Jan (1334), Johannes (1360), Hendrik Tengnagel de Oy (1377), Johan (1378) en Johan Tengnagel de
Rover (1392). Op 09-10-1410 ontvangt Dirk Tengnagel Doys gronden in erfpacht te
Vuilkop in Schonauwen en op Werdecleem in ’t Goy13. Op 19-12-1416 is Derick Doys
van den Groitenhuys betrokken bij een verzoening en in een regest van 18-05-1432
(Gelderse Rekenkamer 0012) is sprake van een Derick Doys geheten Tengnagel. Er
54

zijn nog andere meldingen van een Derick Doys ─ de familie heeft banden met andere
families in Gelre ─ maar er kan geen verband met Rosande worden aangetoond.
De naam Gansnebbe komt aanzienlijk minder frequent voor dan Tengnagel, maar een
bewezen verband met Rosande is niet gevonden. In 1305 staat Arnoldus Ghisenebbe,
samen met o.a. Jacobus de Riesande, borg bij een schuld van 23 pond van Stephanus
Borro aan Theodericus, dienaar van de priester te Oosterbeek. Gansnebbe komt niet
voor in het RDO archief.
Tenslotte nog de opmerking dat de zojuist behandelde families van Resande en van
Tengnagel of Gansneb in de 14e eeuw of eerder meer dan waarschijnlijk onderling
verwant zijn geweest en ook verwant met de nu te behandelen familie van Arnhem.
Leden van dit geslacht zijn eeuwenlang van groot belang geweest voor Arnhem en
omgeving, als bestuurders en als eigenaren/bezitters van goederen, gronden en rechten. Aan het einde van de 12e eeuw bekleedt de familie al een voorname plaats. De
oudstbekende stadsbrief van Zutphen, mogelijk daterend uit 1190 maar waarschijnlijker uit het tijdvak tussen dit jaar en 30-03-1196, wordt mede bekrachtigd door graaf
Otto’s “edele leenmannen en dienstleden”, onder wie Zacharias en Jacob van Arnhem;
de van Arnhems treden op als ministerialen van de graven van Gelre. Wellicht heeft
zich dan al een tak van de familie in het gebied van Rosande gevestigd en is “van
Arnhem van Rijssande” gaan heten. De familie is omvangrijk, kent vele Wijnands
en Dirks en de levensdata zijn vaak niet beschikbaar of gebaseerd op schattingen.
De voornamen Jacob(us) en Gosuinus komen in beide families voor, alsook in het
geslacht van Gruithuis dat verwant is aan de van Arnhems.
In de eerste helft van de 14e eeuw is de familie van Arnhem, via Dirck van Arnhem,
verwant met een aantal Gelderse families. Dit blijkt uit een uitspraak van de proost
van Arnhem op 15-03-1358: Dit is segghen des proests van Arnhem als tusschen den
here van Yselsteyne, sinen broederen ende sinen maghen ende sinen hulperen, aen die
een side, ende haren Willam Borren van Hemmen, sinen broederen ende horen kijnderen ende sijnre zuster kijnderen, haren Bernt van den Dorenweert, Robbrecht sinen
broeder, haren Otten van Doernic ende sinen broederen, haren Diric van Arnhem,
sinen broederen ende horen kijnderen ende sijnre zusteren kijnderen, Sander van den
Dorenweert, Bernt van Dunen, Bernt van den Dorenweert, Iacobs soen, ende voert
die vanden Dorenweert gheboren sijn, die Otten magghe van Cattenbroec waren,
aen die ander side, alse van den dootslaghe van Otten van Cattenbroec, daer God die
ziele af hebben moet14.
Dat de families van Kattenbroek, van Dorenweerd, van Arnhem, van Doornick en
Borren van Hemmen onderling verwant zijn blijkt hieruit dat zij staan tussen het aen
die ene side en aen die ander side in de aanhef. Voorts wordt de uitspraak gedaan
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in het kader van een toen gebruikelijke “zoenovereenkomst”, een contract tussen de
dader en het slachtoffer en/of hun nabestaanden.
Waar precies in Arnhem de familie van Arnhem van tijd tot tijd heeft gewoond is onbekend, maar op 02-01-1337 heeft ridder Wynandus de Arnhem een stenen huis nabij
de stadsvleesmarkt; vermoedelijk is deze Wynandus de grootvader van Wijnand van
Arnhem, de initiator van het klooster Mariëndaal. Op 09-04-1351 beloven Wijnand
en Diederik15 van Arnhem het kapittel St. Walburgis te Zutphen dat het in het ongestoorde bezit kan blijven van de tienden in het land van Resande; op 29-04-1367
zijn deze tienden nog steeds onder die van Zutphen. In 1357 wordt vee gestolen van
Resande. Op de achterkant staat: “De decimis capituli in Ryzande prope Arnhem.
Registrata est”.
Op 29-04-1367 stellen deken en kapittel van de kerk in Zutphen de inkomsten vast
van de officiatus; hij zal die hebben van de “vinicopiis” van de tienden van een zestal
met name genoemde plaatsen, waaronder “Rysande”. In de eerste Gelderse Successieoorlog van de 1370-er jaren kiest Wijnand de zijde van het echtpaar van Jan van Blois
en Mechteld van Gelre; blijkens de “tocht om Gelre” doet hij een bijdrage van 6 glaviën16, wanneer van Blois zich, in 1371/2, voer den huse te Cannenborch bevindt. Op
15-02-1389 verklaart Wijnand van Arnhem, heer Dircxzoon, aan de kerk van Zutphen
tien jaar lang pacht schuldig te zijn voor de tiende van zijn waard in Resande, namelijk vier jaar vijf oude schilden en vervolgens zes jaar lang zeven oude schilden; na 10
jaar krijgt het kapittel de tiende terug. In de jaren 1395/6, 1404/5, 1405/6 en 1407/8
verblijft Wijnand van Arnhem, soms of permanent, op Resande. Dat blijkt hieruit, dat
er in deze jaren van tijd tot tijd een bode of een brief naar Rosande komt om Wijnand
naar de schepenen of de raad te ontbieden. Deze Wijnand is dezelfde Wijnand die,
samen met Arnold van Gruithuizen, in 1392 grond in Afferbeec afstaat voor de bouw
van het reguliere kanunnikenklooster Mariёndaal, op korte afstand van Rosande; Nijhoff zegt dat deze grond eigendom was van Wijnand (Wandelingen, 1824)17.
Op 09-03-1413 heeft heer Derck van Arnhem ontvangen van Wolter van Dorninck
van Dorenweerd “Roesande mit tween hoeven18 holts in den busch en de Coutersweerd mit alle oere toebehoryge…”; ook op dezelfde dag ontvangt hij “den Coweerd
en voorts alle goet he ende sine alderen van der herlicheit van den Dorenweerd hebben
gehalden ende halden…”. (onderstreping door HJ). De aard van deze overeenkomst
is niet duidelijk, het lijkt niet te gaan over de vernieuwing van een leen. Mogelijk
betreft het een “deal” binnen de familie: zoals al opgemerkt was de grootvader van
deze Derck ─ ook een Derck ─ in 1358 al familie van Bernd III van Dorenweerde.
Een vraag is waarom Wolter van Dorninck niet vader Wijand maar zoon Derck met de
heerlijkheid Rosande heeft beleend.
In een transactie van 01-10-1419 verkoopt Dirk o.a. 48 hollandse schilden ’s jaars uit
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Rosande aan het St. Peter’s Hospitaal te Arnhem. In de eerste helft van de 1420-er
jaren woont of verblijft Wijnand’s zoon Dirk soms op Rosande19. Blijkens de stadsrekening 1421/2 brengt een bode hem er een “statt brief”, in 1423/4 brengt een bode
hem er het verzoek om naar Roosendaal ─ woonplaats van de hertog ─ te komen en in
1425/6 een verzoek om naar Oosterbeek en Wageningen te gaan. Op 26-01-1423 viert
Dirk op Rosande zijn aanstelling tot enen mederaetsgeselle en in juni komt een bode
naar Rosande, nu om hem naar Roosendaal te ontbieden. In 1428 heeft heer Dyrck
van Aernhem ontvangen van Hendrik van Homoet van Dorenweerd “…. dat huuss te
Resande mit allen sinen rechten ende toebehoeren mitter heerlicheit hoge ende lege
en den Coeweert ende Koytersweert mit anderen weerden in den Rijn gelegen daertoe
behorende mitten vyssceryen tusschen Loepen ende Oesterbeeck in den Rijn ende II
hoeve holts in Loypenre bosch…”; hier wordt Rosande voor het eerst een heerlijkheid
genoemd en één met de lage en de hoge jurisdictie.

Stamboom van de familie van Arnhem in de late middeleeuwen
Bron: Coulissen van de macht, C.L. Verkerk
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Van 12-09-1433 dateert een verklaring van ridder Deric van Arnhem, dat hij aan deken en kapittel van St. Walburgskerk gedurende zijn leven en dat van zijn oudste zoon
Wijnand een jaarrente van elf oude Franse schilden schuldig is, waarvoor hij de tiende pacht die het kapittel heeft van Dirk’s weerd van Rosande. Deze laatste Wijnand
wordt in 1473 ridder genoemd en stadhouder der lenen; hij trouwt met een dochter
van Arend van Culemborg. Een melding over Arend’s dochter is te vinden in het Memorieboek van het vrouwenconvent Adamanshuis te Zutphen: (28 mrt) Ghuntrannus
coninc Joncfrouw Arnt van Culenborch vrouw van Resande die ons gegeven hefft
een groet in onse kerke van x rinsche gulden. De melding dateert van 28 maart van,
waarschijnlijk, 1481. Het gaat hier om Arendje van Culemborg, die eerder gehuwd
was met Johan van Homoet. Haar is, althans naar de toen waarschijnlijk geldende
maatstaven, enige recalcitrantie niet vreemd, want op 01-10-1447 verklaart Johan:
Arnt, dochter tot Culemborch, vrouwe tot Hoemoet en Wissch, belooft geen rechtshandelingen te zullen verrichten buiten toestemming van haar vader en broeder Johan,
heer tot Culenborchen Gerairt, jongheer tot Culenborch.
Deze Johan is een zoon van Hendrik van Homoet en Stevina van Wisch, dochter van
Dirk van Wisch en Agnes van Dorenweerd. Johan overlijdt in 1452 en Arntje hertrouwt op 17-05-1456 met Wijnand van Arnhem, zoon van Dirk van Arnhem, heer
van Lembeke en van Rosande. Deze Wijnand overlijdt in 1482 zonder kinderen na te
laten. Hierdoor komt Rosande aan Wijnand’s zuster, Elisabeth van Arnhem, weduwe
van Evert van Wilp († 1460). Wanneer Elisabeth overlijdt in 1494 volgt haar zoon
haar in rechte op en wordt in 1496 heer van Wilp en Rosande; in 1500 wordt hij ermee
beleend. Deze Evert wordt in 1503 door de heer van Hemmen beleend met Meinerswijk, dat later een leen van Rosande zal worden. Blijkens een klacht van Evert aan de
stad Zutphen op 06-11-1504 heeft hertog Karel Evert’s huis te Wilp bezet; in de brief
verzoekt hij ook om de burgers van Zutphen te gelasten geen hout te kappen op zijn
goed in Wilp.
Evert van Wilp overlijdt, ongehuwd, te Rosande op 12-03-1505, waarna zijn zuster
Belia het goed van hem erft20. Belia is gehuwd met Arend van Middachten (†1508-1500); het huwelijk is kinderloos gebleven. Op 02-05-1505 ─ enkele dagen voor
haar dood ─ maakt zij haar testament op. Daarin worden o.a. voorzieningen getroffen
……..ten behoeve van kerken en geestelijke gestichten en van bijzondere personen,
bepaalt die selve vrome vrouwe van Middachten, dat alsulcke schulden ind testamenten, men noch schuldig is van wegen Heren Wynantz van Arnhem, oirs lieven oehems,
(oom) Lysbeth van Arnhem, vrouwe tot Wilp oere lieve moeder, Margrieten van Wilp
oere liever suster, heren Evertsz. van Wilp oers broeders, zeligher gedechtenisse, dye
bewijslicke synen, dat men die betalen sall met Rosande ind Wilp ende mit dyen guederen dair to hoerende. Executeur testamentair is Wijnand van Arnhem.
Daarna ontwikkelt de situatie op de grond zich anders dan Evert en Belia zich nog
maar zo kort daarvoor wellicht hadden voorgesteld. De heerlijkheid gaat niet onmid58

dellijk over op de wettige erfgenamen van Evert en Belia, maar komt voor een periode
van bijna een jaar in vreemde handen. In het voorjaar van 1506 krijgen de erven het
goed terug en behouden het ─ ondanks een vreemd d.w.z. niet goed begrepen intermezzo in het voorjaar van 1507 waarin het slot door de Bourgondische bevelhebber is
of zou zijn verwoest ─ totdat hertog Karel van Gelre het in het voorjaar van 1514 confisqueert en inneemt. Pas na de dood van Karel komt de heerlijkheid weer in handen
van de dan erfgerechtigden. Dit zijn de grote lijnen over het tijdvak 1505 tot 1538/9.
Nu de details voor zover ze in dit onderzoek bekend zijn geworden.
Koning Filips I van Castilië heeft vroeg in 1505 een groot deel van Gelre veroverd en
wordt in april 1505 door Maximilian van Oostenrijk met Gelre beleend. Op 06-061505 neemt hij Arnhem in, legt beslag op Rosande en geeft het op 11-07-1505 voor
200 goudgulden aan Dirck van Bronckhorst. Een voorwaarde is, dat Dirk, zo iemand
later bewijzen mocht hebben een beter recht te hebben, het goed weer zou afstaan aan
Filips tegen betaling van die 200 goudgulden. Dirk is heer van Hönnepel, Rimburg en
Gronsveld en landdrost van Kleef.
Volgens van der Aa is de inname van Rosande door de koning in juni 1505 geschied
op gezegden Evert van Wilp. Dat is zeker mogelijk, want des konings grote opponent,
hertog Karel, had Evert’s goed in Wilp al in 1504 bezet en Evert heeft in het verleden
actieve steun verleend aan “Bourgondië”. Nijhoff meldt terecht dat Rosande in 1505
door den koning, als behoorende aan Everard van Wilp in beslag is genomen, dat
blijkt wel uit de voorwaarde die Filips verbindt aan de schenking van Rosande aan
Dirk van Bronckhorst en ook uit zijn brief van 05-09-1505. Op deze datum schrijft
de koning aan Dirk over maatregelen tot bewaring van het huis van Rosande; Dirk
krijgt de opdracht om “totten vyer pagen, die alsnu op ’t voers. huys geordinyert siin,
noch ander acht pagen” aan te stellen “omb to helpen verstaen totter bewaernyssen
van dyen”. Het lijkt hier niet echt om een zware bewaking te gaan: een page was een
ridder in opleiding, die nog niet de rang van schildknaap had bereikt. Voorts beveelt
Filips dat degene aan wie het goed met recht zal worden toegewezen de onkosten van
die maatregelen zal moeten vergoeden. Volgens Klok zou Dirk een slotvoogd over
Rosande hebben aangesteld21.
Margaretha van Arnhem verzet zich met succes tegen deze ontwikkelingen en zo wordt
het goed Rosande aan haar toegewezen in het voorjaar van 1506. Margaretha was in
1452 gehuwd met Adriaan van Broekhuizen. Het echtpaar had een dochter, Adriana,
die in 1476 was gehuwd met Frederik Schellart van Obbendorp († in of voor 1495),
met wie zij twee zonen had, Johan en Wijnand. Zij is vóór 1501 in tweede echt gegaan
met Andries van Vissenich, genaamd Bell. In 1501 is er een boedelscheiding met haar
beide zonen; deze beloven hun moeder ieder jaar te betalen 300 gulden in ruil voor alle
ouderlijke goederen die in gemeenschap waren bezeten. Johan wordt heer van Schinnen en Wijnand heer van half Geysteren, beleend door hertog Karel op 11-03-1504.
59

Na de dood van haar moeder Margaretha in 1506, erft Adriana de heerlijkheid Rosande. Op 16-03-1506 beleent Margareta van Homoet, vrouwe tot Dorenweerd, door opdracht van Margaretha van Arnhem, weduwe van Adriaan van Broekhuizen, Andries
van Vissenich en zijn vrouw Adriana met “Rosande, myt synen toebehoer, mytter
heerlicheyt, hoge ind leege, die Koeweerdt, Koytenweert, mytten anderen weerden,
in den Riin gelegen, daertoe gehoerende, mytter vysscheryen tusschen Lupen ind der
Aa ind daerto twye hoven holtz in Lupenreboysch” 22.
Op 17-03 heeft een magescheid plaats tussen Dirk van Bronckhorst en de vrouwe van
Broekhuizen, zijne moei, aangaande de nalatenschap van Evert van Wip en zijn zuster
Belia van Middachten-van Wilp; een bepaling hierin luidt “Ind die vrouwe off die
kynder uyt Andries Beell soillen werven huten scaden jonckeren Derichz varg. ’t Slait
(het slot) ind huyse Rosande, geliick hie dat van wegen der Ko. Maj. inheft”. Ook op
17-03-1506 doet Margaretha van Broekhuizen-van Arnhem opdracht ─ zowel voor de
drost van Veluwe als voor de richter van Arnhem en Veluwezoom ─ ten behoeve van
Andries van Vissenich en zijn vrouw Adriana van Broekhuizen van de heerlijkheden
Rosande en Wilp en alle overige goederen door Belia nagelaten en haar aanbestorven
door haar broer Evert van Wilp.
Omstreeks deze tijd is Andries van Vissenich uit de dienst van hertog Karel overgegaan in dienst van de koning van Bourgondië. De reden voor deze stap heeft te maken
met Rosande, want op 19-03-1506 bekrachtigt de stadhouder-generaal van de koning
van Castilië in Gelderland de overeenkomst tussen Dirk van Bronckhorst en Andries
van Vissenich, houdende dat het huis van Rosande zou overgeleverd worden in handen van Johan Schellart van Obbendorp, om het zijnentwegen voor den koning te
bewaren; Johan heeft zich daartoe onder ede verplicht. Nog geen jaar later – op 21-021507 – blijkt dat Andries in financiële problemen is geraakt. Hij verzoekt hertog Karel
om betaling van 2750 goudgulden achterstallige schuld, alsmede om als erfgenaam
in het bezit gesteld te worden van de renten van Wilp, daar zijn schuldeisers hem
voortdurend lastig vallen. Drie dagen later antwoordt Karel dat hij hem zo spoedig
mogelijk zal betalen, dat hij het huis Wilp met grote moeite en kosten genomen heeft
en het wil behouden wegens de grote schade door de bezetting daarvan veroorzaakt.
Kortom, Karel stuurt Andries met een kluitje in het riet.
Vervolgens, op 14-03-1507, stuurt Andries van Vissenich een brief aan schout, burgemeesters, schepenen en raad van Zutphen, waaraan hij toevoegt zijn briefwisseling met de hertog, en waarin hij hen verzoekt de hertog te vragen om de renten van
Wilp aan hem, Andries, terug te geven, aangezien hij anders genoodzaakt zal zijn
huis Rosande te verkopen. Op 18-03-150723 houdt Floris van Egmond van Buren,
stadhouder-generaal van Gelre namens de koning, zijn intocht in Arnhem. Min of
meer tegelijkertijd heeft de Bourgondische bevelhebber, Rudolf van Anhalt, Rosande
ingenomen en ten grond toe afgebroken, maar moet kort daarna weder opgebouwd
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zijn, want reeds den12 april 1507 werd Andries Vissenich …… met de bewaring ten
behoeve des konings belast (Nijhoff).
Eén maand tijd om het puin te ruimen en het slot te herbouwen is wel heel erg kort,
zelfs voor een partiële herbouw. Bovendien is het oorlogstij de Bourgondiërs niet
goed gezind: de stad Arnhem is in deze tijd één van de weinige steden van Gelre ─
en misschien wel de enige ─ die in handen is van de Bourgondiërs. Maar de vraag,
daaraan voorafgaand, is natuurlijk welk voordeel van Anhalt dacht te kunnen behalen
door het kasteel geheel af te breken. Wat kan beter zijn dan een compleet intact slot te
hebben in de nabijheid van de stad? Anderzijds, misschien heeft van Anhalt de tactiek
der “verschroeide aarde” toegepast in een poging zijn vijand het gebruik van een slot
te onthouden. Hoe dat alles ook zij, op 12-04-1507 neemt Floris Andries met zeven
“reysige” paarden in dienst en bewilligt hem ook acht goede knechten tot bewaring
van het huis Rosande. Wat deze “bewaring” dan precies inhoudt is afhankelijk van de
staat van het slot en het doel van de bewaking. Maar het lijkt ondoenlijk voor acht bewakers om een compleet en intact slot veilig te stellen. Kortom, het scenario volgens
Nijhoff lijkt niet zeer waarschijnlijk.
Op 14-04-1507 waarborgt Floris Andries van Vissenich, zoo hij door de vijanden gevangen wierd, het losgeld ten bedrage van 1400 of 1500 Filips guldens, de voldoening
van 2800 goudguldens die Karel van Gelre hem schuldig was gebleven en de erkenning van het recht zijner huisvrouw op Wilp.
In maart 1514 wordt Arnhem door hertog Karel heroverd. Er is geen bewijs voor de
mening van Werner dat Rosande door Karel stormenderhand ingenomen en verbrand
zou zijn. Wel heeft hertog Karel het goed Rosande tussen maart 1514 en februari 1515
geconfisqueerd en ingenomen, of, zoals het in zijn contract met de domdeken van
Utrecht in 1523 staat bij rechten van confiscacien ind anderen beseten, gebruyckt ind
mitten swerde gewonnen hebben. Maar, confisqueren en met het zwaard innemen is
iets anders dan stormenderhand innemen en verbranden. Hoe dat ook zij, Rosande kan
schade hebben opgelopen tijdens de inname.
Op 07-02-1515 wordt Wijand van Arnhem door hertog Karel begiftigd, ter gelegenheid van diens huwelijk met Aleid van Broekhuizen, met een jaarrente; Karel belooft
hem – Wijnand – te handhaven in het bezit van hetgeen hem volgens het testament van
Belia van Middachten-van Wilp toekwam. Maar er is wel een uitzondering die het Karel mogelijk maakt op deze belofte terug te komen: Ind wairt saicke, dat tusschen die
Key.ma ͭ (keizerlijke majesteit) mit ons off den huysze van Bourgondiën ind ons enige
tractaten gemaickt off gehandelt muchten werden, dair doir off sus bij enygen particulaeren compositien ind verdraige hon die guede van Wilp ind Rosande afgaeb muchhten, sullen wij unse beste doin ind verfuegen, meyster Wijnant ind Alijdt hondert
golden kurfuster gulden jairlix van demselven guederen erfflich ind ewelich oer und
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oeren erveb toegededynght werden sullen, dair wij asdan die hant aenhalden sullen zij
dairinne gevestiget sullen werden, asdat naedem lant ind leenrechten behoeren sall.
Maar deze Wijnand is een bastaard in de familie van Arnhem en kon geen recht hebben op Rosande; Aleid wordt in de akte omschreven als onze lieve vriendin24. De tekst
van de desbetreffende akte staat in Bijlagen. Ruim drie jaar later, op 12-09-1518,
wordt de zakelijke relatie ter zake van het goed Rosande tussen de hertog en Wijnand
van Arnhem anders geregeld, wanneer Karel het van Wijnand koopt voor een jaarrente uit de heerenguldens en domeinen van de Veluwe.
Op 18-12-1519 neemt Karel Filips van der Reck genaamd van Soemeren in bescherming en geeft hem het huis en de hofstad Rosande. Filips had die bescherming ook wel
nodig; Nijhoff daarover: Door het verraden van Hattem had hij zich niet alleen aan de
wraak van Bourgondië blootgesteld, maar daarenboven, om dat feit te volvoeren, zich
aan moord schuldig gemaakt en daardoor de algemeene verachting op zich geladen.
De overeenkomst wordt als volgt omschreven: Rosande ……..gelegen in onsen lande
van Veluwezoem, mit hoige, mit leghe, mit bosch, mit broick (broek), vysscherijen,
wiltbanen, renthen ind domeynen, gelijck wij dat ytzont in gebruyck hebben, gedragende totter summen van drye hondert golden gulden die Phlips (sic) tersont sall
moegen aenfangen ind gebruycken tot sijnen schoensten; dess hij ons wederomme gehalden sijn sall to dienen met drye reysige peerden, as wij des to doen hadden ind hon
doen verschrijuen, ind wiert saicke hij alteyt ind krencktenhaluen so gestalt wurde dat
hij in personen ons nyet dienen mucht, sall hij ons schicken twee reysige knechten,
den wij alsdan sullen laten onderhalden as anderen onsen ruyteren bauen (boven) ind
beneden in onsen kosten liggende.
De rechtmatige heer van Rosande, Wijnand van Schellart van Obbendorp sterft voor
1524 en zijn stiefvader, Andries van Vissenich, geeft vervolgens Rosande in bewaring
aan zijn andere stiefzoon Johan Schellart van Obbendorp. Wellicht heeft hertog Karel
hierin aanleiding gezien Rosande te verkopen.
Op 22-02-1523 verkoopt hij het huis en de hofstad van Rosande aan Jakob van Apelteren, domdeken te Utrecht, zich voorbehoudende om het een jaar na diens overlijden
weer in te lossen. Voor de tekst van de akte wordt verwezen naar Bijlagen. Geboren in
of circa 1455 als zoon van een aanzienlijke Geldersman, wordt Jacob op 25-01-1509
tot domdeken in Utrecht benoemd. Hij steunt de hertog van Gelre in diens conflict(en)
met het huis van Oostenrijk; hij was een gast op de bruiloft van de hertog van Gelre25.
Kortom, domdeken Jacob en hertog Karel zijn bepaald geen onbekenden voor elkaar ten tijde van deze transactie26. Jacob laat een nieuw huis op Rosande bouwen,
een kasteel volgens Burgendatenbank. Deze nieuwbouw heeft ongetwijfeld vooraf
het groene licht gekregen van Karel van Gelre, want dat was zo bepaald bij de koop.
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Kasteel Rosande in de 18e eeuw. Een “fantasietekening” uit 1904
Bron: Arneym

Jacob overlijdt in 1526 en wordt begraven op Mariëndaal. Rosande komt daarna weer
aan Karel van Gelre; onbekend is of het huis daarna bewoond is geweest27. Vervolgens
treft Karel op basis van het goed Rosande een ruilregeling met een Oostfriese partner. Er bestaan meerdere visies (Van der Aa, Burgendatenbank, Werner, Nijhoff) over
het tijdstip van deze regeling, over de partner, de aanleiding en het doel ervan. Hier
wordt volstaan met een kort résumé van de meest waarschijnlijke gang van zaken.
Medio 1531 ontstaat een conflict tussen Enno, graaf van Oostfriesland, en Balthazar
van Ezens, wanneer eerstgenoemde op 25-06 keizer Karel V verzoekt om hulp tegen
Balthazar. Balthazar op zijn beurt klopt om hulp aan bij Karel van Gelre en krijgt die
ook. Op 20-09-1531 draagt Balthazar van Ezens in een akte van opdracht zijn huis en
heerlijkheid op aan hertog Karel, met een bepaling van ruil tegen het huis Resande
met zijn toebehoren ind dairtoe noch deels renthen umb ons dairmede tonderhalten in
handen gestellt hiefft op dezelfde datum.
Vervolgens bezet en versterkt Karel’s bevelhebber Berend van Hackfort het goed Ezens
en wordt hij tot drossaard van het Oldambt aangesteld. Van 07-12-1531 dateert een brief
waarbij hertog Karel Balthazar met zijn goederen beleent, nadat deze eerder aan hem ─
Karel ─ waren overgedragen; Balthazar was door de graaf van Emden “vijandelijk aangerand”28. Volgen tal van militaire acties in het Oostfriese Reiderland, bij Jemmingen
en in Leer, waarin Balthasar steeds een actief aandeel heeft. Op 14-06-1534 ratificeren
Enno en zijn broer Johan het vredesverdrag tussen hen Karel van Gelre29.
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Zegel van Jacob van Appeltern op 11-08-1521.
Bron: Archief RDO, Utrecht OA. 604.00.1

Ondertussen is in het Gelderse Johan Schellart van Obbendorp, zoon van Adriana
van Broekhuizen, overleden in 1533. Rosande gaat op 13-12-1533 over op Johan’s
zoon Frederik Schellart van Obbendorp, heer van Schin, Geisteren. Op 11-01-1534
treft hertog Karel een regeling met Aleid van Broekhuizen, weduwe van Wijnand van
Arnhem, over diens nalatenschap. Voor de integrale tekst daarvan, zie Bijlagen.
In 1538 ─ en waarschijnlijk na het overlijden in dat jaar van Karel van Gelre op 30-06
─ wordt het door Jacob van Appeltern gebouwde huis/kasteel afgebroken en er zou
daarna niet een nieuw kasteel maar een landhuis zijn gebouwd. Deze nieuwbouw zou
dan gerealiseerd moeten zijn door Frederik Schellard van Obbendorp30. Frederik had
Karel van Gelre al meerdere malen verzocht om teruggave van Rosande en dient uiteindelijk in 1539 een klacht in bij de landsgedeputeerden. In 1539 wordt hij bij vonnis
in zijn rechten hersteld als heer van Rosande.
Frederik is getrouwd met Maria van Pallandt († 1551), uit welk huwelijk twee zoons
worden geboren, Johan en Daem. Johan wordt op 16-06-1559 beleend met Rosande,
op welke datum hij tevens zijn vrouw Agnes van Aeswijn “tuchtigt” (schenking van
vruchtgebruik) aan dit leen. En, vervolgens, Floris van den Bongard voor Agnes, we64

duwe van Johan Schellart van Obbendorp, voor haar lijftocht op 1000 carolus guldens
per jaar en de tienden van Bennekom. Johan overlijdt later in 1559. Het Rosande-leen
krijgt Johan van zijn broer Daem, omdat het huwelijk van Johan en Agnes kinderloos
was gebleven. Daem is heer van Dorenweerd geworden door zijn huwelijk in 1558
met Walrave van Voorst, vrouwe van Dorenweerd, en daarmee tevens leenheer van
Johan. Agnes wordt op 24-05-1565 bevestigd in de tucht van Rosande. In 1566 voert
Daem een proces tegen de stadhouder over de jacht en de konijnwaranden van Rosande, in de stukken wordt hij Grondheer van Rosande genoemd.
Tot zover een beschrijving op hoofdlijnen van wat bekend is geworden over de eigenaren en bezitters van het goed Rosande.
Uitgaande lenen
Een opsomming van enkele van Rosande afhankelijke lenen vanaf 1438, voor zover
bekend op dit moment31. In het kader van dit artikel is de opsomming beperkt tot ongeveer het midden van de 16e eeuw.
• Zoals al is gebleken is Jacobus de Rezande in mei 1325 leenheer van Henricus van
der Hove.
• Schullers tiende (grof en smal) in het kerspel Bennekom (1582: in het ambt Ede;
1611: op de Veluwe in de buurschap Harnen.)
--1438: Gerard Schuller
--1464: Roetert Hubertsz. van Mossel
--1484: Gozewijn Roertsz.
--1534: Roetert Gozewijnsz.
--1541: Cornelis Roeters
--1564: Cornelis Roeters, ledige hand
• De heerlijkheid Meinerswijk (1596: met toebehoren.)
--1504: Jan van Mekeren Gijsbertsz.
--1518: Johan van Mekeren
--1525: Johan van Mekeren
--1566: Gijsbert van Mekeren
• Zoals hiervoor al opgemerkt wordt Evert van Wilp in 1503 door de heer van Hemmen beleend met Meinerswijk; daarna wordt de heerlijkheid waarschijnlijk een leen
van Rosande. Het halve goed Meinerswijk met heerlijkheid en toebehoren in het kerspel Elden op de Praast in de Overbetuwe, waarvan Johan van Mekeren Gijsbertsz.
de andere helft heeft, oost: St. Nikolaas waard, zuid: de Meinerswijkse straat, west:
Johan van Mekeren, noord: de Rijn, (1570: zijnde de helft van erf en goed met gerecht
hoog en laag en toebehoren tegenover Arnhem).
--1521: Egbert Leijermolen voor Johan ten Wal, vicaris te Brummen, waarna overdracht aan Gijsbert ten Wal en zijn vrouw Hilletje van Poelwijk met lijftocht van
Johan op 35 gouden Filipsguldens, beleend door hertog Karel van Gelre, wegens het
huis Rosande.
--15??: Maarten van Rossum, maarschalk
--15??: Johan van Rossum, bij dode van zijn broer Maarten
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--1564: Maarten van Rossum bij overdracht door Pieter van Stralen voor wijlen zijn vader?
--1569: Maarten van Rossum, heer van Meinerswijk, mag belasten met fls 1000.- brabants
Het Hemmense deel is in de eerste helft van de 16e eeuw zonder toestemming van
de rechtmatige leenheer aangekocht door Maarten van Rossum, die het daarna ten
onrechte in leen heeft gehouden. Het Hemmense deel staat sinds 1470 te boek als een
hoge heerlijkheid32.
Het goed Meinerswijk is in 1546 of eerder gedeeld tussen Maarten van Rossum en Johan van Mekeren; in dit jaar wordt een proces aangevangen tussen deze beiden en het
kapittel van St. Pieter in Utrecht en de stad Arnhem ter zake van het veer bij de Praast.
Bij de overdracht van 1564 plaatst Kort – wellicht terecht – een vraagteken. Het betreft
hier vermoedelijk niet een overdracht door Pieter van Stralen, maar door Peeter van
Straten, familie van Johan Stratius, overleden 19-04-1561. Johan Stratius was jurist,
bekleedde hoge functies in Gelre en had een huis in Wolfheze; hij is zeer waarschijnlijk degene die het Stratius Rondeel in het huidige Laag Wolfheze heeft gebouwd.
Leenroerigheid, heerlijkheid
Rosande is een heerlijkheid met de hoge en de lage jurisdictie geweest, leenroerig aan
Dorenweerd. Het leen wordt van tijd tot tijd omschreven als volgt:
(1428: het huis) Rosande (1428: met heerlijkheid, hoog en laag; 1559: met waranden
en leenmannen) en twee hoeven “holt” en bos (1428: in Loypenrebos; 1559: Lupenrebos), des Couterswaard (1559: Koeterswaard), de Koeweerd (1428: en de andere
waarden in de Rijn met de visserij tussen Loepen; 1559: Lupen; en; 1559: de veerstad
van Oosterbeek).
De overdracht van Rosande aan Derck van Arnhem in maart 1413 kan bij gebrek aan
details niet als een leen worden beschouwd, maar in 1428 ligt dat anders. Dan wordt
Rosande voor het eerst een heerlijkheid genoemd en wel één met de lage en de hoge
jurisdictie en dat zal waarschijnlijk niet “en passant” zijn gebeurd in het kader van een
(mogelijke) overeenkomst tussen familieleden en/of buren. Vooral de belening van de
hoge jurisdictie is opmerkelijk: hoe kon de heer van Dorenweerd dit recht overdragen? Was dit niet een prerogatief van de landvorst? De heren van Dorenweerd hadden zelf de lage en hoge jurisdictie in hun heerlijkheid sinds 1402 en hebben die dan
ook waarschijnlijk alleen na dit jaar in achterleen kunnen geven, mits dat überhaupt
mogelijk was, territoriaal én in het bestel van die tijd. Kortom, er ontbreekt zelfs het
begin van een verklaring.
Aanvullende notities
• In het gebied van Lopen en Rosande is vermoedelijk een vroegmiddeleeuwse overgangsmogelijkheid geweest. Heidinga zegt in “Medieval settlement ……” (pag. 217)
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dat de locatie van het castellum te Meinerswijk en de concentratie van vondsten in
de Rosandepolder, daterend uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, erop
wijzen dat de crossing-place for the Veluwe should be sought in the present-day Rosande-polder ……. rather than at the site of the former Praaster ferry to the west of
Arnhem. Dat moge waar zijn tot aan halverwege de volle middeleeuwen ─ het is niet
in dit onderzoek betrokken ─ vanaf medio 12e eeuw (en mogelijk al eerder) zijn er tal
van ─ soms sterke ─ aanwijzingen dat de Praast de belangrijkste “crossing” naar en
van de Veluwe is geweest. Maris schrijft: Reeds in de dertiende eeuw lag er bij Lopen
een (voet-)veer over de Rijn…
• Uit omstreeks 1447 komt een bericht over de visserij op de Rijn. Hertog Arnold
van Gelre vaart met zijn gezelschap mee op de boot van Anthonis de visser van IJsseloord stroomafwaarts naar Arnhem. Anthonis zegt desgevraagd dat hij een stuk water heeft gepacht van die van Huissen en dan stroomafwaarts. Arnold vraagt of hij
ook aan de andere kant vist en als Anthonis ontkennend antwoordt zegt de hertog: …
dat water an der andere zyden dat halde jck vur ny bis then halven stroem toe wes
ander Cleeffschen graven by Elden gelegen, vairt dair vry jn vysschen …..Ende dair
en hefft nymant geen recht toe, dan die van Resande, die hebben dair schryft aff wes
totter stroem gerechtigt te wesen. dan die van den Dornweert hebben trouwen bethre
verschryvonge ende meer recht, dan die van Rosande 33.
• Opvallend is dat hertog Karel rond en in september 1533 ─ het jaar waarin Rosande
vererft van Johan Schellart van Obbendorp op zijn zoon Frederik ─ vrij actief is aan
de oostzijde van Rosande. Omstreeks deze tijd wordt het Spyker ─ thans Hulkestein,
destijds een buitenplaats van de hertog ─ opgeleverd en op 19 september verkrijgt
hij in een ruiltransactie met zijn kapper o.a. het Barycken weitje bij Rosande; in een
andere transactie tussen kapper en hertog op dezelfde dag verkrijgt Karel, onder zekere voorwaarden, ook het Bonnynckx weitje bij Rosande. Tenslotte blijkt in oktober
1538, dat hertog Karel ook een stuk land heeft gehad, Peter Darwretzkempken genoemd, ook gelegen bij Rosande. Dit kampje wordt op 17-10-1538 door de executeurs
testamentair overgedragen aan het kapittel van St. Salvador bij Hulkenstein, met het
recht van wederinkoop voor de landschap of de heeren van den lande.
• Aaltjen van Harn (levensdata augustus 1584 te Rhenen en 25-06-1639 in Amsterdam) trouwt in eerste huwelijk met Jacob Woltersz. van Rosande. Aaltjen’s vader was
arts van de graaf van Culemborg en later ordinaris medicus in Zwolle. Over Jacob zijn
geen verdere gegevens bekend. (Van Harn-Gelderland)
• In enkele genealogieën op internet figureert de naam Rosande van Steenbergen, ook
genoemd Rosande van Rosaw en Rosouw, steeds in relatie tot leden van de hertogelijke familie in de 16e eeuw. Karel van Gelre heeft na zijn dood op 30-06-1538 weliswaar kinderen nagelaten, maar die waren geen wettige nazaten, want bastaardkinde67

ren; deze hebben echter in 1538 wel goederen van Karel ontvangen34. Eén van deze
buitenechtelijke kinderen is Karel van Gelre de Jonge, geboren ± 1515 uit een relatie
van Karel met, mogelijk, ene Rosande van Steenbergen, ook wel genoemd Rosande
van Rosouw, Rosaw. Uit het geraadpleegde bronnenmateriaal is niet gebleken van een
verband tussen deze namen en het goed Rosande.
Samenvatting
De oorspronkelijke naam Rijssande, inclusief fonetische analoga als b.v. Riesande en
Resande is afkomstig van “rijs” en “sand” en is indicatief voor de aanwezigheid van
rijs(hout) op een zand(rug) in of langs de Rijn. Ter plekke is inderdaad langdurig en
bedrijfsmatig rijshout gekweekt. De naam Rosande is niet terug te voeren op “gerooid
bos” of op roodkleurig zand en er is geen gelijknamig geslacht geweest; de naam is
afgeleid van Resand in meerdere schrijfwijzen, maar is de facto een verzonnen naam.
Het gebied van Rosande heeft vermoedelijk één geheel gevormd met het gebied van
Afferbeec en Boxoord; het gebied van Lopen is deels eigendom geweest van Balderik,
echtgenoot van Adela van Hamaland. De eerstbekende leden van het geslacht van Resande lijken niet onbemiddeld te zijn geweest. Opvallend is het hiaat van bijna 50 jaar
in de vermeldingen over de familie tussen 1328 en 1373/4. Opvallend is ook, dat in de
eerste helft van de 15e eeuw de bekend geworden van Resandes optreden in “gewone”
beroepen als opzichter of handwerksman; het is mogelijk dat zij tot een andere tak van
de Resandes behoren dan Jacobus en Gosuinus. Afgezien van Jacobus van Rijssande,
in 1299 knaap genoemd, wordt geen der familieleden aangeduid met enige titel. Er
zijn drie meldingen uit de 1370-er en 1380-er jaren over een verband van de familie
Tengnagel met het goed Resande, waarvan er één niet valt te reproduceren. Het is dus
aannemelijk dat de familie een zeker recht heeft gehad op Rosande, maar de duur en
de aard daarvan zijn niet vastgesteld; wel valt op dat de vermeldingen “Tengnagel
van Resande” zich voordoen omstreeks het einde van het zojuist bedoelde hiaat van
ca. 50 jaar in de “Resande” vermeldingen. De Tengnagels lijken niet onbemiddeld te
zijn geweest en komen voor in de hoge(re) regionen van het bestel, maar het aantal
waarnemingen is beperkt. Er is geen verband gevonden tussen de namen Rosande en
Gansneb. De familie van Arnhem is vanaf 1351 of eerder tot in de 16e eeuw, samen
met haar erfopvolgers in de families van Wilp, van Broekhuizen en van Schellard
van Obbendorp, actief geweest in resp. heer resp. bewoner geweest van Rosande;
de eerste vermelding (1351) valt midden in een periode van bijna 50 jaar, waarin
over de familie van Resande niets wordt vermeld. De familie van Arnhem heeft naar
alle waarschijnlijkheid in 1413/4 of eerder de gronden van de (latere?) heerlijkheid
opgedragen aan de heer van Dorenweerd en deze daarna in leen terug ontvangen. In
dit onderzoek is voor het eerst sprake van een heerlijkheid Rosande in 1428, wanneer
Dirk van Arnhem het goed ontvangt van de heer van Dorenweerd; hoe Rosande met
lage en hoge jurisdictie leenroerig kon zijn aan Dorenweerd is onbekend. Hierbij is te
bedenken dat de heer van Dorenweerd zelf en voor het eerst met de hoge en lage heerlijkheid van Dorenweerd is beleend in 1402. Zeker is dat in het gebied van Rosande
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van tijd tot tijd een huis en/of een buitenplaats, heeft gestaan en afgaande op enig
archeologisch onderzoek door van Giffen in 1939, kan er een kasteel zijn geweest. De
uit dit onderzoek resulterende datering ─ op den tijd omstreeks de 15e eeuw ─ is met
een span van 200 jaar zo ruim dat er geen conclusies aan zijn te verbinden. Niet onmogelijk is dit huis/buitenplaats/kasteel gebouwd door Wijnand van Arnhem in of na
1392, mogelijk tegelijk met het klooster Mariëndaal. Aan de betrouwbaarheid van alle
thans bekende afbeeldingen van “het huys” van Rosande kleven twijfels. Gegeven de
huidige kennis kan alleen met zekerheid worden gezegd dat er fundamenten zijn, die
indicatief zijn voor een kasteel. Zijn de bouwactiviteiten gehinderd en uiteindelijk
gestopt door overstromingen of door kruiend ijs? Heeft de bouw welbewust gefaseerd
plaats gehad, zoals ook is gebeurd met de bouw van het kasteel van Wageningen in
de 16e eeuw?
Vervolgonderzoek
• Een archief- en literatuurstudie naar de genealogie en de geschiedenis van de familie
van Arnhem en enkele aangetrouwde geslachten vanaf de 13e tot in de 16e eeuw. Idem
naar het geslacht Tengnagel, desnoods uitgaande van de plotselinge herverschijning
van de naam Resande in de 16e eeuw in het Gelderse rivierengebied en Den Bosch.
• Idem naar de relatie tussen de families van Arnhem en van Dorenweerd.
• Idem naar de vraag waarom/waardoor deze leenroerigheid ook de hoge heerlijkheid
van Rosande kon inhouden.
• Gedetailleerd “state of the art” archeologisch onderzoek aan de fundamenten van
het huis of het kasteel van Rosande kan resulteren in een nauwere datering van de
fundamenten dan thans voorligt. Wellicht bevat het bodemarchief aanwijzingen voor
oorlogsgeweld en/of branden alsook sporen van bouwactiviteiten van tijd tot tijd.
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Noten
1. Het “box” in Boxoord staat vermoedelijk voor “broek”, een laaggelegen, drassig
terrein. Suboirt komt voor in een regest betreffende de verdeling van Hamalandse
goederen tussen enerzijds Adela en echtgenoot Balderik en anderzijds het stift
Elten op 18-12-996.
2. Regesta Imperii; Wikipedia; A.J.C. Kremer in De Navorscher, jrg. 36, 1866.
3. Landstreek geheel of deels door rivier omsloten en veelal door dijken omgeven.
2. Stukken lands, buitendijks onmiddellijk langs de grote rivieren gelegen, uiterwaard. 3. Laagliggend land. 4. Eiland in een stroom door een geul van de oever
gescheiden; schiereiland. 5. Land, gelegen aan een rivier, waard.
4. Mogelijk is er ook riet verbouwd op zanden en waarden langs de Rijn. Uit 1421/2
dateert de volgende melding: by den Dorenweerde gecoft (gekocht) mede te decken Loefs huys, dat hagehuys ende dat panhuys 11 vymmen daex (stapel dakriet
van zeker omvang) ad 16 bl., facit 11 lb. 14 s. 8 d.
5. Gedenkwaardigheden, dl. 6.1., pag. 355. De Kleine Waard, de Rijn- en de Patersweerd zijn vermoedelijk latere benamingen.
6. R. van Schaïk Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550),
1987.
7. A.E. van Giffen, archeoloog, “vader der hunebedden”.
8. Rijssande, inclusief alle mogelijke fonetische analoga, komt niet voor in de digitale archieven van de Ridderlijke Duitsche Orde.
9. In 1281 was Jacobus Gosuini de Arnhem betrokken bij enkele transacties o.a. betreffende een hoeve in Lopen en een goed in Boventhorp, kerspel Oosterbeek,
tussen Gertrude van Jamerlo en Theodericus van Nienbeke.
10. Wijnaendts stelt de datum op 25-11-1301.
11. Volgens de Winter in Werk Gelre 32 is de naam Tengnagel oorspronkelijk als bijof familienaam gebruikt, sinds de 14e eeuw ook als voornaam. Een tengnegel is
een soort spijker en wordt vaak genoemd samen met een lyen- en een lasnagel.
12. Tocht van Jan van Blois om Gelre 1371-1372, pag. 32.
13. Regest 547, St. Stevensabdij, Oudwijk bij Utreecht.
14. Codex Diplomaticus Neerlandicus II.
15. Op 14-03-1356 is Dyric van Arnhem, ridder, richter te Arnhem en Brummen. Zijn
zegel bevindt zich in het RDO Archief, O.A. 1678.0.0.3.
16. Meerdere betekenissen: Lansen, geharnaste ruiters, eenheden van 14 ruiters. Nijhoff, Gedenkwaardigheden dl 3, pag. 224: Glayen of glavien zijn lanzen, lansknechten. Maar zoodanige glavie bestond doorgaans uit éénen speerruiter en
daarnevens eenige voetknechten, wier aantal onbekeprkt schijnt geweest te zijn.
In dl 6.3 wordt cuiratsen gegeven als synomiem.
17. In 1405 grenzen gronden van Wijnaldus van Arnhem de Resande, zoon van Theodericus, aan goederen van de abdij van Prüm.
18. Oppervlaktemaat.
19. Dirk is een zoon van Wijnand en diens tweede echtgenote Elisabeth van Assen70

delft. Dirk huwt Jutte van Lembeke en het echtpaar heeft enkele dochters en één
zoon. Deze zoon wordt na de dood van Dirk in 1438 genoemd Wijnand van Arnhem, heer van Lembeke en Rosande.
20. Evert en Belia hebben een zuster, Margriet; van haar is niet veel bekend. Ze was
ongehuwd, wellicht een non.
21. Dirk’s moeder was een stiefzuster van Belia van Middachten-van Wilp. Dirk overlijdt 12-11-1508.
22. Gedenkwaardigheden, Nijhoff. J.S. van Veen in de Nederlandsche Leeuw.
23. Dess dynxdaiges nae den sonnendach Letare.
24. Die omschrijving heeft zij vermoedelijk te danken aan de hulp die zij hertog Karel een jaar daarvoor heeft gegeven bij de inname van Arnhem. Mogelijk daarom
heeft Karel haar al eerder – op 14-01-1515 – een bedrag toegekend van 200 rijnse
guldens per jaar uit de heerenguldens in het Aldebroek. De tekst van de desbetreffende akte staat in Bijlagen.
25. De kanselier van Gelre raadt de hertog aan om Jacob aan zich te binden door hem
een jaargeld aan te bieden; of dit ook is gebeurd is onbekend. Jacob is lid van de
Geheime Raad van landvoogdes Margaretha. Wanneer in januari 1511 Floris van
IJsselstein probeert de stad Utrecht in te nemen, roept de stad de hulp in van hertog Karel van Gelre; bij de blijde inkomste van Karel in de stad wordt hij mede
door Jacob van Appeltern begroet. K. Heeringa in Verslag Historisch Genootschap
Utrecht 11-04-1928. K. Schilder, Burgemeesters en kerkheren.
26. Er is misschien nòg een reden voor wat ogenschijnlijk een gewone koop-verkoop
transactie tussen bekenden is. Op de zuidelijke Veluwezoom vangt de reformatie
al relatief vroeg aan, in het begin van de 1520-er jaren. Dan aanvaarden monniken
van Mariëndaal de leer van Maarten Luther of sympathiseren ermee. Hertog Karel
keert zich fel tegen de nieuwe leer, in de woorden van van Hasselt ….. dat Corneliss van der Steyn saelmaicker ind eenre geheyten phylips Hoefft in ’t jaar 1525 of
1526 op zijn (= Karel van Gelre) bevel umb den Lutteraenschen handel ind dat zij
sich nyet gehalden hadden, ass guede kersten lueden toestonde, bynnen Aernhem
apenbaer die brandt op ter kenebacken auermytz de Scherprichter gezet wierde.
Heeft hertog Karel zich willen verzekeren van de hulp van een bekende ─ goed
ingevoerd in kerkelijke kringen en ongetwijfeld even gekant tegen de nieuwe leer
als hijzelf ─ tegen het opkomende protestantisme, vooral nu die nieuwe leer zich
manifesteerde in de nabijheid van “zijn” goed Rosande?
27. Uit 1529 stammen aantekeningen van de camerarius van St. Walburgis te Zutphen
over de af- en aanwezigheid van kanunniken, 1505, 1507 en de verpachting van
de tienden te Rosande in 1529, Reg. Archief Zutphen.
28. Charterverzameling 0243, GA.
29. Charterverzameling 0243, GA.
30. Zoon van Adriana van Broekhuizen en Frederik Schellart van Obbendorp.
31. J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Rosande 1438-1733, aangevuld met notities op basis van dit onderzoek.
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32. Bijdragen en Mededelingen 1950, pag. 9.
33. Arnhemsche Oudheden XXVIII.
34. Als hertog van Gelre werd Karel opgevolgd door Willem V van Kleef.
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BIJLAGEN

• Akte van 07-02-1515
Wij Kairle, van der gnaiden Gaidts hertouge van Gelre ind van Guylich ind greve van
Zutphen, doen kondt. Alsoe die hoichgeleerde unse lieve getrouwe meyster Wijnant
van Arnhem doctor etc.ind unse lieve frundynne Alijdt van Broichuysen, bij onsen
will, weten ind consent, voirt oirer beiden frunden, sich mit den anderen in den echten
staet verbonden ind ergheven hebben; soe bekennen wij hertouch vurgenoemd, vur
uns, unse erven ind naecoemelingen, dat wij denselven durch oire mennychfoldige
ongespaert lieffz ind guetz ind trouwen dienst, uyt sonderlynge oirsaicke ze ons gedaen hebben ind vorder doen moigen, in rechten hijlixvurwerden tot eynen hijlixpennynck ind mede gave gegont ind gegeven hebben ind mitz desen unsen apenen brieve
gonnen ind geven, hon indo eren even, twehondert enckell golden kurfurster averlensse rijnsche gulden van gewicht erfflicke jairrenthe, die sij ind oire lieffz erven alle
jair ontfangen ind opboeren sullen, uyt unsen heerengulden die wij in unsen ampte
van Epe hebben; edoch bij alsoe dat wij off unse erven ind naecomelingen die vurgen.
twehondert e. gln. van gewicht wederomme loessen, vrijen ind qwijten moegen mit
vier dusent golden gulden van gewicht paymentz vurgen., altijt as uns ind unsen erven
sulx believen ind gelegen sijn sall, ind den vurgen. meyster Wijnandt, Alijdt indo eren
erven eyn jairlanck toevoeren op deden schrijven ind seggen. Voirt sullen wij den
vurgen. meister Wijnant halden ind doen halden in allen guederen, renthen, thijnssen,
thienden, rede ind onrede, as hon vrouwe Belie van Wilp weduwe tot Middachten,
zeliger gedacht, in oere testament ind uterste will gemaickt ind bevaelen hefft nae
luydt des instrumentz, soe wair to hij deshalven ennych recht off reden heefft, sonder
ennich middell off exceptie, tseve wij alsoe mit als een averste testamentoir ind oire
beider lantfurst beliefft hebben ind mitz desen believen ind bestedigen, ind onse beste
doen sullen, uytgesondert thuyss tot Wilp mitten leenguederen totten selven huysze
aalleen gehoerende, dair sich Johan van Reness van Wulven van wegen sijner huyssfrouwen rechts toe vermijt toe hebben; ind sullen hon dese selve guederen, tzij van
Rosande, Wilp off anderen, dair to hij ennichsyns gerechtigt is, van stonden aen laiten
volgen ind gebruycken, oick dairinne halden, ind des eyne voirstender wesen, dair
hem des van noiden sijn mach, dairvan wij hem aalet unse behoirlicke brieven naden
instrument ind testament doen geven sullen, ’t zij ten lantrecht off leenrecht. Ind wairt
saicke, dat tusschrn die key. ma ͭ ind ons off den huysze van Bourgondiën ind ons
enige tractaten gemaickt off gehandelt muchten werden, dair doir off sus bij enygen
particulaeren compositien ind verdraige hon die guede van Wilp ind Rosande afgaen
muchten, sullen wij unse beste doin ind verfuegen, meyster Wijnant ind Alijdt hondert
golden kurfuster gulden jairlix van denselven guederen erfflich ind ewelich oer indo
eren erven toegededynght warden sullen, dair wij asdan die hant aenhalden sullen
zij dairinne gevestiget sullen werden, asdat naedem lant ind leenrechten behoeren
sall. Oick wairt saicke, dat meyster Wijnant ind Alijdt storven sonder echte blijvende
geboirte van oirer beyde lijve geschaipen, sullen die vurgen. twe hondert golden gln.
nergent anders vallen noch kommen, dan aen uns, unsen erven ind naecomelyngen,
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beheltlick dat Alijdt tot XXV golden gln. jairlix erfflick ind ewelick dairvan gebruycken, wenden, kieren ind verhantieren mach, wairt oir beliefft. Wairt oick saicke, dat
ennich van den beiden storve, sall die andere die twehondert golden gln. gebruycken
ind behalden sijn levenlanck, ind sullen oen beiden die vurgen. twe hondert golden
gln. doen assignieren, dair zij sullen noigen doin heffen ind boeren bij oeren dieneren,
sonder bekroen unser off unser rentmeisters in der tijt. Oick wairt saicke, dat wennyge van oen beiden afflievich wurde sonder wijttafftige blijvende geboirte, ind die
andere sich verandersait ind hijlicken wolde, sall dieselve die IIc golden gln. moigen
gebruycken sijn levenlanck, then were zij kynd off geboirte kregen in der verandersaitonge des hijlix, die asdan een hondert golden gln. vurschr. erfflick jairrenthen vererven mach op die kynderen dairvan komende. Edoch bij alsoe dat wij, unse erven ind
naecomelingen die hondert golden gln. sullen moigen doen loessen, tallen tijden ast
uns geliefft, mit tweduysent golden gln. paymentz vurgen. Allet vurscreven sonder
argist. Oirkonde der wairheit ind gatzer vaster stedicheit hebben wij hertouch vurgen.
van unser rechter wetendheid desen segell aen desen unsen brieff doen ind heiten hangen. Gegeven in den jaire ons Heeren duysent vijffhondert ind vijffthien, op woensdach nae unser liever Frouwen dach lychtmysse.
• Akte van 22-02-1523
W ij Kairlle van der genaden Gaitz hertouch van Gelre ind van Gulich ind greve van
Zutphen doin kundt ind bekennen voir ons, onse erven ind nacomelingen dat wij den
weerdigen ind eirbaeren, onsen lieven rait andechtigen ind getrouwen, h. Jacop van
Apelteren, domdeken tUtricht, praist etc. verkofft hebben ind verkoupen mitz dessen
onsen apenen brieve voir achthondert e. gulden van gewicht off XXIX st. brabants
voir die gulde gerekent, hij ons betailt heefft, onse huys ind hoeffstede Rozande mit
allen sijnen toebehoer, soe dat gelegen is in den kerspell van Oisterbeeck ind ampte
van Veluwenzoem mit dess ghonen in den kerspell van Dryell is gelegen in Averbetuwe, in hoigen ind lege, mit bosch ind broick, to water ind to lande, mitten visscherien, inne geliken kanijnewranden, nyet uytgescheyden, soe here Wijnant van Arnhem
voir ind h. Evert van Wilp пае zeliger dat inne besit ind gebruyck gehadt ind wij voirt
tot dessen daighe toe bij rechten van confiscacien ind anderen beseten, gebruyckt ind
mitten swerde gewonnen hebben. Ende alsullicke gerechticheyt die hoichgelerde onse
lieve rait ind getrouwe, meister Wijnant van Arnhem doctor etc. anden vorgen. huyse
Rozande heefft, hebben wij den selven heren Jacob mede verkofft, mit sijnen tobehoren, in maten voirscr., alsoe dat hij idt voirgen. huys ind hoeffstede mit inganck,
mit uytganck, voirt mit allen sijnen gerectheyden dair toe gehoerende, ind allen der
leenluyden ind thijnssen, terstont ainvanghen, heffen, boeren ind gebruyken sall, ass
hij dat nu vynt, tot sijnen schoensten nut oirber ind profijt, sijne levenlanck, ind пае
sijner doet sall helder diss brieffz mit sijnen wylle dat voirgen. huyss ind guet noch
eyne jaerlanck gebruyken, ind dair en theyndes sullen wij off onse erven den voirscr.
helder dis brieffz die voirger. achthondert e. gulden van gewichte doin geven ind dat
selve onse huyss, hoeffstede wederomme tot ons nemen ind alle bewiselicke buwe, h.
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Jacob voirgen. dair aen getimmert hedde bij onsen wyll ind weten, sullen wij alsdan
denselven helder sbrieffz oick mitten vurgen. acht hondert e. gulden van gewichte
doin betaelen. Voirt hebben wij denselven h. Jacob toegesacht ende gelaifft, toe seggen ind gelauen, desselven huys ind guedere eyne waer toe wesen jaer ind dach, tegen
alle dye ghene die dess then rechten komen wyllen, ass sich dat na den lantrecht behoirt ind gewontlick, is alle voirplicht ind komer dair up stete off bevonden mach werden tot dessen daighe toe mit allen schaiden. Beheltlick doch hijr in uytgescheyden
die thyenden tot Berinckhem, mitten twe veenen tot Lunteren in den ampte van Ede
ind dat veerstat voir Arnhem, want die verschreven ind verbonden stain ain handen
onss lieven raitz ind getrouwen, meister Wijnantz van Arnhem doctor etc., dair sich
die voirgen. h. Jacob nyet mede croeden, onderwynden off ain nemen sall enighe gerechticheyt totten voirgen. drijen parcelen dess voirgen. koipzhalven to hebben. Voirt
hebben wij hon vergont ind toegelaiten, dat hij van alle beesten, ytzont opten huyse
Rozande sijn, die helffte hebben sall dess hij ons eynen pennynck gegeven heefft. Allet voirscr. sonder argelyst. In oirkonde ind getugenisse der wairheyt ind gantzer vaster stedicheyt hebben wij hertouch vurscr. onsen segell van onser rechter wetenheyt
ain dessen onsen bryeff doin ende heyten hangen, inden jare ons Heren duysent vijff
hondert drije ind twintich op sente Peters dach ad Cathedram.
• Akte van 11-01-1534
Wij Kairle etc. doen kondt. Alsoe wij in stat der rechter erffgen. zelige meister
Wijnandtz van Arnhem docter, dair wij ons vur halden, dat erffhuyss ind die naegelaiten guederen van zelige meister Wijnant voirden gericht onser stat Arnhem durch
onsen volmechtigen aen doen sprecken hebben, ind soedan onse lieve bijsonderynne
Alijdt van Broickhuysen naegelaiten weduwe meister Wijnandtz vurgen. protestiert
ind sich demoetlick aen ons erbaiden tegen ons gheene rechtforderinge in to willen
gaen, dan soe alle oere saicken gantz aen ons gestalt hiefft, ind want wij dan den hoichgeleerden onsen lieven raidt ind getrouwen meister Herman Knoppart beveell gedaen
hebben, mit alsullicke seghzluyde als die vurgen. weduwe dairtoe gestalt hedde van
onser wegen guetlich to handelen, twelick hij gedaen, ind mit Herman Tengnagell,
Henrick van Poelwijck, Jan van Mekeren ind Wilhem van Muylickum, der weduwen
seghsluyden ind gekoeren vrunden, eyn vurraem der verenynge op onsen behaigen
gemaickt hiefft, als dat wij aenvangen ind gebruycken sullen alle alsullicke guederen
als tot Velp ind tot Rosande gehoeren, huysen, erfftaell dairaen ind alle toebehoer,
dairbeneven den thienden tot Bernichem¹, gelick dat zelige doctor Wijnant gebruyckt
hiefft, oick alsullicke schulde als Sander Schymmelpennynck zelige doctor Wijnant
vanden koup des huyss to Velp noch schuldich gebleven is, nae vermoegen die koup
cedulen, voirt die hielfft van allen guederen als die doctor zelige mit sijnen brueder
Wessell to deylen hiefft, mit sampt alsullicke actie als die doctor zelige op die van
Middachten to sprecken hiefft gehadt, bruytschat van zelige vrouwe Belij van Wilp
weduwe h. Arrntz van Middachten; oick sall ons toekoemen die pantschap meister
Wijnant op die thienden to Zandwick van den staiten Tutrecht geworven hiefft, ind
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dair tegen sullen wij die IIIJͨ½ͨ golden gulden zelige Everken van Velp in testament
oick Gerrit Noest ind sijne huysfrouwe affdraigen, hiertegen sullen wij die weduwe
vurgen. laiten hebben ind behalden oer huyss dair sij in woent, mit alle ingedoempte
ind allet doctor Wijnant ind die weduwe vurgen. bij oer leven aen geworven hebben,
als nementlick indt huys bynnen Arnhem achter oere huysinge op die beke staende,
ind eyn hoff voir inser Velper porte to Arnhem, ind des gheenen sij aen hem gebracht
hiefft mit die erffpachtinge des halven verstaetz to Arnhem toebehoerende den heren
van sunt Peter Tutrecht, ind soe sij beyde in oeren leven tot Velp eyn hegge ind noch
twee deyll holtz aengekoufft hebben, die sall die weduwe oick behalden tegen die
onkosten vanden vytfairt ind medecinnalien. Voder sullen wij die weduwe vurgen.
sullicke verschrijvonge van twee hondert golden gulden sjaers, sprekende op onsen
heren gulden van Epe, nae inhalt derselver in werden halden. Dan die andere onse verschrijvonge op dieselve onse heren gulden van hondert soeven golden gulden xx str.
siaers sall doet ind to nyet sijn, ind ons mit sampt allen zegelen ind brieven, registeren
ind charten totten guederen ons toe koemen avergelevert weerden. Item alsullicke
schulden als sij beyde in oeren leven gemaickt hebben, die oen ind ons nyet en berueren, sall die weduwe betaelen, dan die schulden meister Wijnant gemaickt hiefft, die
ons aenslaen mit redenen ind wij nyet to wederleggen wieren, halden wij aen ons ind
sall die weduwe nyet to schaffen hebben, dan sij sall mede in boerynge deser guederen
van Velp blijven bis to sunt Mertens daige vanden jair XXXIJ ind sunte Petersdaige
ad cathedram vanden jair XXXIIJ, ind den vytganck der guederen totten daigen toe
vanden tijt sij die gebruyckt hebben betailen, ind vorder nyet. Dan soe zelige meister
Wijnant des domdecken zelige heren Jacops van Apelteren testament als executoir
onder dich gehadt ind villicht tselve noch nyet voldaen moege hebben, sall die weduwe sulx vytrichten buyten ons, ind wij en sullen des nyet to schaffen hebben. Soe
bekennen wij hertouch vurschr., voir ons, onse erven ind naecoemelingen, dat wij aengesien die guetwillicheyt ind erbiedonge der naegelaiten weduwen vurgen. ind oick
seer trouwen dienst sij ons gedaen hiefft, die vurgen. verraemynge aengenamen, beliefft, bestedicht ind ratificiert hebben, believen, bestedigen ind ratificieren avermitz
desen onsen brieff, gelaevrnde hij unser furstlicker eeren, dat die weduwe hiermede
van allen aenspraicken, wij in stat der erffgenaemen van zelige meister Wijnandt, to
weten, in den punten hier in desen brieff benoempt staen, op hair to sprecken hebben,
gescheiden sijn ind blijven sall, dair wij, onse erve ind nacoemelingen hair in to verdedingen in onse sunderlinge protectie genamen hebben ind nemen in kraefft van desen.
allet vurschreven sonder arglist. Des to oirkonde ind gantzer vaster stedicheit hebben
wij hertoige vurschr. onse gewoentlicke hantteycken hierop gesat ind onsen segell aen
desen onsen brieff doen ind heyten hangen. Ind tot meer vestenisse beveell gedaen
ind begert op onsen raidt meister Herman Knoppert vurgen. ind Herman Tengnegell,
Henrick van Poelwijck, Jan van Mekeren ind Wilhem van Muylickum dit mede to willen besegelen, twelick wij Knoppart, Herman, Henrick, Jan ind Wilhem vurgen. uyt
beveell ind ther begerten onss gen. lieven heren opgen. Gerne gedaen inde lick onsen
segell beneden sijne ff. gen. groeten segell gehangen hebben.
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