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Uit dit werk mag – met bronvermelding – vrijelijk worden geciteerd
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Korte samenvatting
Deze editie van de Zuidzoom gaat in twee hoofdstukken over resp. de middeleeuwse
en vroeg-nieuwtijdse kerken en kapellen op de Zuidzoom inclusief hun bemensing
van tijd tot tijd en over reformatie-gerelateerde gebeurtenissen in de periode 1520
- 1650.
Zijn de hoog-middeleeuwse kerken van Oosterbeek, Wolfheze en Bennekom
(relatief) goed archeologisch en archivalisch gedocumenteerd, de vroegmiddeleeuwse kerk van Herodna en de hoog-middeleeuwse kapel en kerk van
Renkum zijn nimmer onderzocht.
De vele aanwijzingen dat Herodna in het gebied van het huidige Harten heeft
gelegen komen uit meerdere, los van elkaar staande bronnen en ik   meen dat er
geen twijfel aan kan bestaan dat het huidige Harten eens de naam Herodna heeft
gehad. Zoals trouwens al heel lang wordt vermoed.
Onder vreemde omstandigheden draagt een graaf Rodgar in maart 838 o.a. zijn
kerk in Herodna over aan de St. Maartenkerk van Utrecht; vervolgens krijgt hij van
de bisschop gronden, goederen en mensen in andere regio’s van Midden Nederland.
Ongetwijfeld is Rodgar een hooggeplaatste figuur in het Karolingische bestel in
Midden - Nederland. Vermoedelijk is hij een nakomeling van graaf Ruthard,
raadsheer van koning Pepijn de Dikke en een zoon uit het huwelijk van de koning
en Leutberga.
Vreemd oogt het dat de familie van Hamaland tot na 996 in Arnhem geen eigen
kerk of kapel heeft gehad, althans er zijn – ik heb er – geen aanwijzingen voor en
hetzelfde geldt voor Renkum. Heeft Arnhem wellicht voor maar in elk geval in 893
zijn Prümer kerk, Herodna bij Renkum heeft in 838 of eerder m.i. eveneens een
Karolingische kerk, welke in de goederenlijst van de Utrechtse St. Maartenkerk
van ≈ 865 – op verhullende wijze – onder Renkum wordt “gerapporteerd”.
De historiogafie van Renkum bestaat in vrij hoge mate uit (vergelijkend)
onderzoek naar en exegese van primair archiefmateriaal over de Hamalandse tijd.
Andere plaatsen op of nabij de Zuidzoom – Wolfheze, Dorenweerd, Bennekom –
komen niet voor in de oude teksten en zijn ook niet specialistisch - historiografisch
onderzocht; de Frankische tijden op de Zuidzoom zijn bij mijn weten nimmer aan
de orde geweest.
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Is het raadselachtig dat Renkum in 1031 een kapel krijgt, terwijl zowel Wolfheze
als Bennekom omstreeks deze tijd een (stenen) kerk krijgt en Oosterbeek er al
een (van steen) heeft sedert ≈ 975, even vreemd is het dat Renkum pas omstreeks
het jaar 1150 een kerk krijgt, de welbekende Renkumse kerk, in het gebied Onder
de Bomen. Deze wordt gebouwd vanuit een onbeholpen, tufstenen vierkant dat
wordt gevormd door vier bogen en vier hoekpilaren en er zijn aanwijzingen en
context om aan te nemen dat dit vierkant eens de kerk van Herodna of een restant
ervan is geweest. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de Renkumse kerk voor die
tijd ongebruikelijk grote afmetingen.
Mijn bevindingen over de afkomst van Rodgar, de overdracht van de kerk van
Herodna aan de Utrechtse St. Maartenkerk en de uitbouw van een Karolingisch
vierkant tot de kerk van Renkum behoeven nader onderzoek. Daarbij zouden in
elk geval de archieven van de abdijen van Prüm (D.) en St. Denis (F.) dienen te
worden geconsulteerd, alsook die van het aartsbisdom Utrecht en van de kloosters
van Elten en Paderborn. Maar dat laat ik graag aan specialisten over.
De latere Zuidzoomse kerken en kapellen zijn in vorige publicaties al wel aan de
orde geweest, in deze bijdrage gaat het vooral over de samenhangende ontwikkeling
van de gebouwen. De Oosterbeekse kerk heeft door vele woelige eeuwen heen een
gestage ontwikkeling doorgemaakt en heeft nimmer een kapel (gebouw) gehad.
De Wolfhezer kerk neemt – door zijn locatie en zijn toren – aanvankelijk een
bijzondere positie in, wellicht onder de bedehuizen van de Veluwezoom maar in
elk geval onder die van de Zuidzoom en Bennekom. Maar de kerk is deze positie
in de volgende eeuwen kwijt geraakt en lijdt na de dood van de laatste mannelijke
heer van Dorenweerd in 1411 steeds meer aan functieverlies. Later in deze eeuw
neemt de Dorenweerdse kapel eerst en de Heelsumse kapel vanaf 1520 de taken
van de Wolfhezer kerk over.
Na 1150 wordt de Renkumse kerk van tijd tot tijd vergroot, maar met relatief zulke
korte tussenpozen en op zo ongebruikelijke wijze dat de kwalificaties “haastwerk”
of “inhaalslag” van toepassing lijken. De kerken van Oosterbeek en Renkum
worden om-en-om vergroot en verfraaid; de Wolfhezer kerk is nimmer vergroot.
Zijn de eigenaren van de diverse bedehuizen bekend en veelal gekend, dat geldt
in aanzienlijk mindere mate voor de dienaren van en in deze godshuizen: de
pastoor, de kapelaan, de koster, de vicaris, de collator. In deze bijdrage een eerste
kennismaking met een aantal van deze mensen; een aantal want er blijven
kennis-lacunes, ook na dit onderzoek.
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In de beschrijvingen gebruik ik steeds de ambtsbenamingen zoals die in de
onderliggende stukken zijn aangetroffen, maar de toen gebruikte terminologie is
allesbehalve eenduidig. Ze zijn voornamelijk ontleend aan Kuys (2004) en soms
door mij ingekort; elke tekortkoming daarin is alleen aan mij toe te schrijven.
Het hoofdstuk eindigt halverwege de 16e eeuw, ongeveer 30 jaar nadat de ideeën
van Maarten Luther naar de Veluwezoom zijn gekomen en sedertdien al enige
acceptatie onder de bevolking hebben gekregen. Enkele “pastoorvetes” in dit
tijdvak in de kerspels van Wolfheze/Heelsum en Renkum zijn wellicht terug te
voeren op de afnemende beschikbaarheid van bisdomkerken als gevolg van de
groeiende acceptatie van de protestantse stroming op de Zuidzoom.
Het zou dan “mooi” en logisch zijn om in hoofdstuk twee een beschrijving van
de reformatie op de Zuidzoom in deze editie op te nemen. Ik heb dat niet kunnen
doen. De reformatie luidt niet alleen kerkhervormingen in maar leidt ook tot
grote bestuurlijke en maatschappelijke veranderingen en dat in een tijd van oorlog,
armoede, hongersnoden en epidemieën, om nog maar niet te spreken van familiale
“herschikkingen” als gevolg van de reformatie. Complexe materie, waar nog bij
komt dat de Zuidzoom klein en dunbevolkt en de informatie daarover uitermate
schaars is.
Elke historiografie over de Zuidzoom in de reformatietijd zal dan – mijns inziens
en voor zover mogelijk – tot stand moeten komen vanuit die van een groter gebied,
de Veluwezoom b.v., het Kwartier van Veluwe of Arnhem.
Omdat ik toch een beeld heb willen schetsen van de Zuidzoom in deze tijd
heb ik gekozen voor een weergave in kroniekvorm van min of meer majeure
gebeurtenissen in de periode tussen 1520 en 1650.
Tenslotte de gebruikelijke opmerking dat ik zelfcitatie niet heb kunnen vermijden;
het is een gevolg van de keuze om mijn onderzoeken in deelpublicaties naar
buiten te brengen en de wens om elk daarvan een afgeronde, zelfstandige status te
geven en is hier ook een gevolg van het gegeven dat ik de bedehuizen thans in hun
onderlinge samenhang bezie.
Oss, zomer 2020
Henk Jansen
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ENKELE BEGRIPPEN
Bisdomkerk (ecclesia, ecclesia incorporata)
Een in het bisdom geïncorporeerde en door het bisdom aangestuurde kerk.
Collator, collatie
De houder van het patronaats-, kerkgifte- of collatierecht heeft het recht om een
kandidaat-geestelijk te selecteren en voor te dragen aan de bisschop ter vervulling
van een zeker geestelijk ambt; voldoet de voorgestelde kandidaat aan de gestelde
eisen dan is de bisschop verplicht hem in dat ambt te benoemen. Het recht wordt in
het leven geroepen door het beschikbaar stellen van de bouwgrond, het kerkgebouw
en de inventaris daarvan, door herstel of wederopbouw van een bestaande kerk of
door het voorzien in het levensonderhoud van de geestelijke. Een kerk kan meerdere
collatoren hebben en meerdere pastoors. Het recht is overdraagbaar en vererfbaar.
Eigenkerk, eigenkapel
Het systeem van de “eigenkerk” bestaat al tijdens het pausschap van Gregorius
de Grote (590-604) en is vanaf het jaar 700 vrijwel overal in gekerstend West
Europa aanvaard. In 810 bepaalt Karel de Grote in een capitulare dat elke kerk
een grens moet hebben om de tiende te ontvangen van de daarin gelegen gronden;
hij lijkt de regeling te hebben opgesteld precies met het oog op de landheren. In
826, tijdens het pausschap van Eugenius II wordt het systeem erkend; het zou
eeuwenlang in zwang blijven. Iedereen kan een kerk bezitten: een klooster, een
bisschop, privé personen, een koning. De eigenaars kunnen hun kerken, die soms
ver buiten hun domicilies liggen, kopen, verkopen, ruilen, verbouwen en onder
erfgenamen verdelen; zij betalen de stichting en het onderhoud van het gebouw,
alsook de kosten van de eredienst en van het levensonderhoud van de pastoor.
Daar staat tegenover dat hij de tienden ─ de verplichte bijdrage van de bewoners
en de horigen aan de eigenkerk ─ in eigen zak mag steken. De eigenkerken treden
onafhankelijk van het bisdom op en komen vooral tot stand op het platteland, op
enige afstand van de steden; de eigenkerkheren kunnen pastoors aanstellen voor
de bediening van woord en sacrament zonder tussenkomst van de bisschop. Het
systeem is in het bisdom Utrecht tot in de 12e eeuw overheersend, vrijwel exclusief
geweest (Kuys, 2004). Een eigenkerk kan, met goedkeuring van het bisdom, ook
optreden als parochiekerk.
Het recht van de pastoorsbenoeming van de eigenkerkheren wordt in de 12e en
13e eeuw op papier ingeperkt als het wordt vervangen door het collatierecht dat de
eigenkerkeigenaars o.a. het recht geeft kandidaat geestelijken bij de bisschop ter
benoeming voor te dragen. De voordracht wordt gewoonlijk overgenomen.
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Heerwech
Deze weg tussen Arnhem en Utrecht dateert uit de hoge middeleeuwen of eerder.
In 1154 beschrijft Albertus Stadensis (Albert von Stade) de route die reizigers
vanaf Keulen volgen om de noordelijke Lage Landen te bereiken: Keulen-NeussXanten-Arnhem langs de linker Rijnoever. Bij Arnhem steekt de reiziger de rivier
over en trekt dan via Zeist naar Utrecht. Het beloop is ongeveer als volgt: Vanaf
Arnhem (St. Jan’s Poort) langs de noordzijde van de gronden van het klooster
Mariëndaal. Vanaf Mariëndaal richting Airborne begraafplaats en vandaar via de
noordkant van Dreyen en de zuidzijde van Papendal, langs de noordzijde van het
wildforstergoed te Wolfheze, de zuidkant van de Wolfhezer kerk en, iets verder
zuidwestwaarts, langs de noordzijde van het Stratius Rondeel en door de twee
landweren. Vandaar loopt de weg via de noordzijde van de Heelsumse kapel, de
zuidzijde van het klooster en de kerk in Renkum naar Wageningen. Wageningen
wordt aan de noordzijde gepasseerd, richting de stad Utrecht via Rhenen, Doorn
en Zeist. De weg is naamloos gebleven tot het jaar 1553, wanneer in een proces
van de RDO namens Dr. Stratius tegen de beheerder van het wildforstergoed in
Wolfheze er de term “heerwech” voor wordt gebruikt. Het valt op dat de heerwech
letterlijk een verbindende rol heeft tussen de Hamalandse prædia in Arnhem
en Renkum en voert langs de vermoedelijk Hamalandse ijzerwinplaats bij de
Airborne begraafplaats en de eveneens Hamalandse dorpen Wolfheze, Heelsum
en Renkum. De weg voert over de hoge gronden van de Arnhemse stuwwal, en de
zuidelijke helling van de sandr. Met weinig overdrijving zou deze weg ook de “van
Hamalandweg” kunnen heten.
Interdict
Kerkelijk verbod om in een bepaald gebied of in een zekere gemeenschap kerkelijke
diensten te houden, sacramenten toe te dienen en kerkelijk te begraven.
Kapel (capella), kapelaan
Een los van de kerk staand gebouw(tje), een plaats waar men kan bidden.
De kapellaan is niet betrokken bij de zielzorg, maar is soms gerechtigd tot de
sacramentsbediening of tot het opdragen van een bepaald aantal weekmissen. De
kapelaan valt onder het gezag van de pastoor.
Kerk (ecclesia)
Een (parochie)kerk, een gewijd gebouw waarin de sacramenten mogen worden
bediend.
Koster
Oorspronkelijk wordt de aspirant-koster door de pastoor ter benoeming
voorgedragen. De koster heeft aanvankelijk een klerikale status, later worden ook
leken benoemd. Zijn taak omvat de verzorging van de kerkinventaris: liturgisch
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vaatwerk, liturgische gewaden, relikwieën, allerhand andere roerende zaken.
Verder het luiden van de klok en de assistentie van de pastoor bij de bediening van
de sacramenten. Hij verdeelt ook de tienden en de collectegelden en treedt op als
archivaris, bibliothecaris en schoolmeester.
Noordzuidweg
De route dateert uit de vroege middeleeuwen of eerder. Vanaf de Rijnovergang
Driel/ Oosterbeek via de Seelbeekweg in noordwestelijke richting naar het Stratius
Rondeel bij Wolfheze en vervolgens Harten (o.a. Hirten, Herten, Hyrten, Hijrten,
Heerten) en Bennekom.
Ostarbac
Vermoedelijk komt dit Ostarbac overeen met het gebied van de Oude Kerk
en omgeving dat a.h.w. wordt ingesloten door de Boochegge, de Koeddel, het
Zweiersdal en Boxoord, zoals Witteroos dat in 1570 weergeeft in ‘‘Alle die Majt.
Heggen’’.
Pastoor
Naar kerkelijk recht is aan elke parochiekerk een priester verbonden die alle taken
in het kader van de zielzorg dient uit te oefenen. De terminologie voor het ambt
van pastoor is in de latere laat-middeleeuwse praktijk zeer wisselend: curatus,
cureit, investitus, kerchere, parochianus, prochiaen, (parochie)paap, pastor,
persona, persone, plebanus, plebaen, presbyter, rector (ecclesiæ), soms in meerdere
schrijfwijzen. Zijn taken zijn de bediening van de sacramenten, de verplichte
prediking op elke zondag, godsdienstige vorming, optreden als geestelijk leider.
Tot zijn andere taken behoren: het beheer van liturgische voorwerpen en het
voeren van de administratie. De pastoor is verplicht in zijn parochie te wonen en
is, in zijn parochie, qua zielzorg een monopolist. De pastoor krijgt inkomen uit
een beneficie, een kerkelijk vermogen dat is opgebouwd uit onroerende zaken,
tiend- of andere rechten.
Procurator
Ook kerkmeester of kerkvoogd genoemd en belast met de leiding van de
kerkfabriek, de organisatie die tot taak heeft het beheer van het kerkgebouw, de
inventaris en het kerkengoed, alsook de bekostiging van de eredienst.
Renkum
Naar alle waarschijnlijkheid is de naam Rudinhem (866) en het latere Redinchem
(en vele andere schrijfwijzen) niet alleen voor de nederzetting gebruikt. In het
vrijwel lege land van de Zuidzoom zal de naam ook zijn gebruikt voor een
omliggend groter gebied (Jansen, 2016).
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Ridderlijke Duitse Orde (RDO)
Voluit “”Broeders van het hospitaal van onze Lieve Vrouwe der Duitsers” die
tijdens de derde kruistocht (1189-1192) in Palestina wordt opgericht in een
veldhospitaal, waar zieke en gewonde duitstalige kruisvaarders medische
verzorging en geestelijke bijstand krijgen. In 1199 wordt de hospitaalorde door
de paus als militaire ridderorde erkend. In 1291 trekt de Orde zich terug naar
Europa in de aldaar verworven bezittingen die over een groot deel van Europa
verspreid liggen. Nederlandse kruisvaarders zijn zo onder de indruk van het
werk van de Orde dat zij er gronden en huizen aan schenken wanneer die zich
rond 1230 in de stad Utrecht vestigt. Op veertien grotere landgoederen met
kerken worden commanderijen ingesteld, welke in 1231 worden gegroepeerd in
de Balije van Utrecht, waar de landcommandeur zetelt. De RDO heeft sedert
1237 (Paus Gregorius IX) een algemeen privilege om de kerken, waarover zij het
patronaatsrecht heeft, door eigen priester-broeders te laten bedienen (R.R. Post,
thesis 1928, p. 171).Wellicht is de term “balije” overgenomen van de kerk die in
1265 Europa heeft ingedeeld in inzamelingsgebieden, balivia of balijen genaamd.
Op 1395-10-28 vergunt Willem van Gulik van Gelre de heren van de Duitse Orde
en “”hunne geburen” dat zij voor niemand terecht behoeven te staan dan voor hem
zelf en zijn nakomelingen; op 1426-05-14 bevestigt Arnold van Gelre dit privilege
en er zijn vidimussen van 1481, 1532 en een 16e eeuws afschrift; ook kan de
landcommandeur vergund worden om burgers naar geestelijk recht te vervolgen
(Gedenkwaardigheden; Karel van Gelre aan Steven van Zuilen van Nijeveld op
1505-09-23). In Gelderland zijn commanderijen gevestigd in Dieren, Doesburg
en Tiel; in Wolfheze treedt de Orde van tijd tot tijd op als leenman van de kerk
en de omgeving. De transacties betreffende de goederen in Wolfheze zijn steeds
met de landcommandeur in Utrecht afgewikkeld; aangezien de landcommandeur
de Wolfhezer goederen in leen heeft van de burggraaf van Montfoort zijn gaat het
steeds om achterlenen. In 1581 zweren de Staten Philips II af en zij beschikken
dan over de rooms-katholieke geestelijke instellingen. De Balije mag blijven
bestaan op voorwaarde dat de leden protestant worden; dat gebeurt met kleine
stapjes in de 17e eeuw en daarmee wordt de Orde een wereldlijke adelcorporatie.
De commanderijen raken door de reformatie in verval en worden in de 17e en
18e eeuw geleidelijk ontmanteld. In 1807 wordt het Duitse Huis in Utrecht door
Lodewijk Napoleon geconfisqueerd, in 1809 wordt de Duitse Orde in alle staten
van de Rijnbond door Napoleon opgeheven en in 1810 moet de Balije afstand
doen van al haar goederen. Maar op 1815-08-08 wordt de Balije van Utrecht in
ere hersteld en toegankelijk gemaakt voor een selecte groep van mannen van
protestants-christelijke, adellijke huize. De Balije zet thans de charitatieve traditie
uit de begintijd voort.
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Romaanse kerk ( ≈ 1000, Veluwezoom)
Tufstenen, rechthoekig gebouw(tje), oost-west georiënteerd, ingang aan westzijde,
koor aan oostzijde.
Sacramenten
De zeven sacramenten zijn: doop, vormsel, eucharistie, communie, biecht,
huwelijk, stervensbegeleiding.
Veluwezoom
Het gebied vanaf en inclusief Arnhem tot en met Wageningen.
Vicarie, vicaris
Afgezonderd vermogen waarvan de opbrengst is bestemd voor het
levensonderhoud van een priester; geestelijke stichtingen op een bestaand of op
een nieuw en gewijd altaar. De vicaris moet daarvoor in een kapel, aan een altaar
heilige missen opdragen, in gebeden bepaalde personen gedenken en/of andere,
in de stichtingsbrief opgedragen, taken uitvoeren. Een vicarie wordt ook wel
“kapelanie” genoemd.
Vicecureit
Plaatsvervanger van de pastoor, wanneer deze b.v. zijn ambt niet wil uitoefenen
of niet wil wonen in zijn parochie. Soms ontstaat hierdoor een pachtverhouding
tussen de pastoor en de vicecureit.
Wolfheze
Vermoedelijk heet het oorspronkelijke dorp Wolfhastum (≈ 1015). In de late
middeleeuwen wordt het door sommige historiografen wel Hof Wolfheze genoemd,
ongetwijfeld ontleend aan charters betreffende de beleningen door de burggraaf
van Montfoort vanaf de vroege 15e eeuw. De Hof omvat in de late middeleeuwen
ongeveer het gebied vanaf de woning van Stratius (westzijde Wolfhezerweg,
tegenover hotel Wolfheze) tot en met de meest westelijke van de beide landweren
ter hoogte van het Stratius Rondeel. De beek doorkruist de Hof, maar het beloop
van de zuidgrens – en ook van de noordgrens – is onbekend. Wolfheze is deel
geweest van het hoog-middeleeuwse Hamalandse goederencomplex op de
Veluwezoom, Hof Wolfheze is in feite niet meer dan een “hap” uit dit complex.
Zuidzoom
Het gebied van de huidige gemeente Renkum. De buitengrenzen van de kerspels
van Oosterbeek, Wolfheze en Renkum in de 16e eeuw vormen anno 2020
grotendeels de grenzen van deze gemeente.
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1. KERKEN, KAPELLEN EN DIENAREN
1.1.	HERODNA. DE GRAAF, DE KERK, DE HOF (838). DE
GOEDERENLIJST (866). LOCALISERING VAN KERK EN HOF.
DE KAPEL VAN HARTEN (≈ 1570)
De gebeurtenissen die hierna aan de orde komen spelen zich relatief vroeg in de
Karolingische tijd af (≈ 750 - ≈ 1000). Karel de Grote heeft na 777 een nieuw paleis
gebouwd in Nijmegen, waarin tussen de jaren 804 en 870 door vier koningen in
totaal dertien Rijksdagen zijn gehouden; Klep (2004) veronderstelt daarom “”een
behoorlijke koninklijke controle op Nijmegen en de wijde regio”. Omstreeks 800
is Dorestad de belangrijkste tolplaats van het rijk. In en vanaf 834 en gedurende
tientallen jaren zijn de Noormannen actief in het Rijn-Maas-Scheldegebied.
Afgaande daarop en op de overdrachten van o.a. 828, 834 en 838 die hierna aan
de orde komen, is het gebied van Middennederland goeddeels gefrankiseerd,
het gebied van de Zuidzoom is overwegend Frankisch. Ostarbac kan nog
Saksisch
worden genoemd – achtereenvolgende eigenaren van het dorp zijn
al gefrankiseerd, lees gekerstend, sedert 785 – maar pas in 834 wordt de plaats
gefrankiseerd door de welbekende overdracht aan de Utrechtse St. Maartenkerk;
Seelbeek is Frankisch vanwege het wateraanduidende achtervoegsel “beek” en het
“sele” en wordt in 839 door Magofrid aan het klooster van Lorsch overgedragen.
Toponiemen die eindigen op --heem/heim/um zijn indicatief voor een Frankische
oorsprong (Weiler, 1989, van Berkel, 1995). Weiler noemt een flink aantal van
zulke namen in het westelijk Middennederlandse rivierengebied. Daaraan kunnen
worden toegevoegd Arnhem, Heelsum, Renkum en Harten. Ook Wolfheze zal
Frankisch zijn, Tibus (1877) ziet “”839 Selebach in Wolfhees” als een plaats in
de Veluwegouw; ook wordt het dorp in een melding van ≈ 1015 Wolfhastum
genoemd.
Begint de historiografie van Oosterbeek met een akte in 834, die van Harten
bij Renkum begint met een briefakte in het jaar 838. De directe aanleiding tot
de overdracht van Oosterbeek is ongetwijfeld de terreur van de Vikingen,
voor die van Harten welhaast zeker ook, maar er is vermoedelijk meer aan de
hand. In Oosterbeek kiezen Wicbert en Waltbert, directe nabestaanden van de
Saksische vorst Widukind, er voor om van de nood een deugd te maken en al hun
eigendommen in Ostarbac et in Prast via een aantal tussenpersonen tot heil van
hun ziel te schenken aan de Utrechtse St. Maartenkerk (Jansen, 2016).
In o.a. Harten schenkt graaf Rodgarius een aantal eigendommen aan dezelfde St.
Maartenkerk en legt vervolgens de bisschop een voorstel voor om hem zekere
bisschoppelijke eigendommen in het midden van Nederland in bezit te geven.
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Op een onbekende datum vóór 838-03-23 ontstaat hierover een mondelinge
overeenkomst die vervolgens wordt vastgelegd in een brief die door de bisschop
op de genoemde datum wordt voorgelezen in Duiven. Ik vermijd het woord
”akte” omdat het stuk welllicht strikt juridisch bezien niet echt een akte maar een
eenzijdige bevestiging van een overeenkomst is en gebruik daarom het woord
“briefakte”.
Onbekend is waarom Rodgar dat voorstel heeft gedaan, wellicht de Vikingen
zoals zojuist gezegd, maar er is vermoedelijk toch ook nog een andere reden.
Enkele maanden vóór de bekrachtiging van deze overeenkomst – in november/
december 837 – heeft de keizer aan zijn zoon Carl geschonken “”….ganz Friesland
vom Meer an längs der Gränze Sachsens bis an die Gränze Ripuariens, so dann
die Grafschaften Moillen, Batua, Hamalant und Mosagao…” (Böhmer, 1833) (1).
De Liemers – subs. het gebied van Rodgar in de Liemers – is aanzienlijk kleiner
dan dat wat Carl hier krijgt en zal zijn begrensd door de gouwen van Veluwe,
Betuwe, Duffel en de IJsselgouw. Hoe dat ook zij, Rodgar heeft zijn bezitsomvang
in het stroomgebied van de Nederrijn – althans deels – verlegd naar het oostelijk
deel van het Stichts bisdom. Misschien heeft dit gebied minder te lijden van de
Vikingen maar het ligt óók op afstand van de gebieden die Carl kort daarvoor
heeft gekregen.
De briefakte dan nu in de vertaling van Wolters (1988), zij het dat ik de plaatsnamen
in hun oorspronkelijke latijnse vorm weergeef, omdat ik meen dat Wolters daarin
enkele vergissingen heeft begaan.
“In de naam van de heilige en ongedeelde Drie-eenheid Albrik, door de goddelijke
genade bisschop van de kerk van Utrecht aan de in Christus beminde graaf
Rodgar. Aan allen is wel enigszins bekend, maar aan velen is het heel bekend,
dat gij Rodgar uw eigen bezittingen gegeven hebt aan de kerk van St. Maarten,
die gebouwd is binnen de muren van bovengenoemde stad. Het zijn goederen in
de gouw Liemers, in het dorp dat Thuvine (Duiven) genoemd wordt: een gewijde
kerk met een hof, herenland en een hoeve met daaraan verbonden lijfeigenen; ook
in een ander dorp Alatinge (Eltinge bij Zevenaar) een herenhof met een kleine
woning of wat ge daar ook moogt blijken bezeten te hebben; ook in Westerhesi
(?) een hoeve met daaraan verbonden personeel; ook in de IJsselgouw in het dorp
Duetinghem (Doetinchem) een gewijde kerk met personeel of wat ge daar moogt
hebben gehad; ook in de Veluwegouw in het dorp Lona (Loenen) en in het dorp
Sulvenda (Zilven bij Loenen) en in het dorp Wagenuuega (Wageningen) en in
het dorp Werdupa (?) alle bezittingen, die gij in die plaatsen hebt gehad; ook in
de gouw Huntingoe (Hintingo) in het dorp Herodna (Harten bij Renkum): een
gewijde kerk en een herenhof met herenland of wat er bij die hof hoort, met mensen
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die daaraan verbonden zijn; en in Uttalo (Otterloo) een hoeve met iemand die
daaraan verbonden is en in Bracola (Brakel, Wageningen) en in Thuller (Dolder,
Wageningen) al wat gij daar vroeger bleek te bezitten, met alle mensen die daaraan
verbonden zijn. Dit alles hebt gij overgedragen, met land en gebouwen, dienstvolk,
velden, bossen, weiden en weilanden, wateren en waterlopen, in zijn geheel en
volledig, roerend en onroerend goed, of wat ge dan ook in bovengenoemde gouwen
en plaatsen moogt gehad hebben, aan de kerk van bovengenoemde belijder,
zodat het daar ten nutte mag zijn en het bezit van die kerk ten eeuwige dage mag
vermeerderen. Op grond van die schenking deed gij daarna een verzoek en onze
wil besloot aldus, dat wij enige goederen aan U als beneficie zouden verlenen,
welke toebehoren aan St. Maarten in de navolgende plaatsen: in het dorp Gruosna
(Groessen) een gewijde kerk met een herenhof en herenland, of wat wij verder daar
tot onze beschikking hadden; en ook alles wat we bezaten in het dorp Fumarhara
(?); ook in het dorp Heoa (?): een gewijde kerk en land dat bij die kerk hoort, en
in het dorp zelf twee mensen Werinbald en Theodgar met hun gezinnen; ook in
het dorp Seist: zes gezinnen met hun landerijen en gebouwen; en in Lisidinon
(Leusden) een gezin met bijbehorende gebouwen en landerijen; en in Hesi (Hees bij
Soest) een gezin met gebouwen en landerijen; in Theotorne (Doorn) nog een halve
hoeve. Dit alles zouden wij u moeten geven als een beneficie, en wij deden dat ook,
met dien verstande evenwel, dat er geen enkele verdere aanspraak of vermindering
van rechten daaruit voor ons of voor de kerk zou voortvloeien, behalve dat het u
geoorloofd zal zijn bij wijze van vruchtgebruik deze goederen te exploiteren, en
dat ge daarvoor ieder jaar een solidus moet betalen op dezelfde 23ste maart. En
wanneer de Heer besloten zal hebben, dat ge van dit aardse leven moet scheiden,
moeten alle bovengenoemde zaken opnieuw, ook als ze in waarde zijn toegenomen,
terugkeren naar onze kerk. En opdat deze gunstverlening te allen tijde van kracht
moge zijn, hebben wij ze op deze wijze schriftelijk vastgelegd. Deze akte is in het
openbaar gepasseerd in het dorp Duiven op 23 maart, en wel in het vijfentwintigste
jaar van de roemrijke keizer Lodewijk. In Godes naam zij het tot zegen. Amen. In
Godes naam heb ik, Albrik, dit bevestigd. Was getekend Frigdagus priester enz.
Ik Hungarius, priester, heb in Godes naam deze beneficieverlening geschreven en
ondertekend”.
Het gaat hier om een strikt zakelijke deal die in twee fasen tot stand komt en
uitloopt op een quid pro quo overeenkomst. De briefakte is een goed geordend
stuk: de quid van de overeenkomst wordt duidelijk gesepareerd van de quo, er
zijn heldere tijdsbegrenzingen, de verplichtingen over en weer zijn bepaald en de
locaties worden duidelijk aangegeven, eerst de grotere regio – het land of de gouw
– en daarna de locatie in dat gebied; de plaatsen Zeist, Leusden, Hees en Doorn
worden in een cluster samengenomen.
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Wellicht is er geruime tijd verlopen tussen de datum van de eerste overeenkomst
– de schenking door Rodgar aan de bisschop – en het tijdstip van de briefakte.
Immers, in de tweede zin staat duidelijk dat allen er wel iets over hebben gehoord
maar dat velen er al heel bekend mee zijn en vermoedelijk wonen de velen van de
goed geïnformeerde groep op grote afstand van Duiven.
De formele totstandkoming – de bekrachtiging op 23 maart – oogt ongebruikelijk.
Van de beide hoofdactoren is alleen bisschop Albrik aanwezig; hij heeft de reis naar
de periferie van zijn bisdom met daarin de woonplaats van Rodgar ondernomen,
maar Rodgar zelf ontbreekt en laat zich ook niet vertegenwoordigen. Geen van
beiden ondertekent het contract, zij het dat bisschop Albrik zijn mondelinge
bevestiging er aan hecht in de voltallige vergadering.
Er zijn in totaal 25 ondertekenaars onder wie Frigdagus en Hungarius die namens
het bisdom signeren (2).
De sessie heeft plaats in het dorp Duiven in de Liemers; Rodgarius is vermoedelijk
graaf van of in de Liemers. Maar zelfs als hij dat niet zou zijn oogt Duiven als een
geschikte locatie voor de ondertekening want op relatief korte afstand van andere
dorpen waar Rodgarius is gegoed en die deel uitmaken van de overeenkomst (3).
Voor bisschop Albrik is de plaats wellicht minder geschikt maar wel zeer
noodzakelijk om met zijn gezelschap van ongetwijfeld illustere ondertekenaars
maximale exposure te verkrijgen in de thuisbasis van Rodgar nu deze er zelf niet
is.
Het is moeilijk te zeggen of hier sprake is van een evenwichtige uitruil van
goederen, gronden, wateren, waterlopen en horigen tussen de beide partijen.
Rodgar schenkt een imposant ogend complex van eigendommen in het gebied van
Rijn en IJssel – onbekend is of hij hiermee al zijn eigendommen in de rivierdelta
heeft weggedaan of een deel – en verwerft zich het bezit van een schameler ogend
geheel van mensen, gronden en goederen in Zeist en omgeving.
De grote aanwinst voor Rodgar, zo lijkt mij, zal Leusden zijn en dat niet vanwege
de omvang van zijn nieuwe bezit daar – hij krijgt er slechts een gezin met enkele
gebouwen en wat land – maar omdat het bisdom het dorp in beneficie houdt van
nota bene Karel de Grote.
Wellicht ook heeft de aanwezigheid van ijzer daar een rol gespeeld. Blijkens Scholte
Lubberink e.a. (2015, p. 45) heeft Leusden een omvangrijke ijzerindustrie gekend,
maar of de aanwezigheid van ijzer anno 838 al bekend is is (mij) onbekend. Rodgar
is een ijzerbaron: hij woont niet ver van de Veluwe waar de ijzerindustrie tanende
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zal zijn (7e - 9e eeuw) en dichtbij Montferland waar de industrie in opkomst is (9e
- 11e eeuw) (Duivenvoorde, 2006).
Hij heeft zich ook de plaatsen Zeist en Doorn, gelegen aan de heerwech Arnhem
- Utrecht, verworven wellicht met het oog op de aan- en afvoer van ijzer en
hulpmaterialen.
Ik heb geen idee waarom Rodgar interesse heeft gehad in Hees. Blijkens een
vrij recente publicatie (Hilhorst, ongedateerd) is er in de late middeleeuwen turf
gewonnen, mogelijk heeft Rodgar daarom deze plaats in bezit willen hebben. De
energetische waarde van vochtige turf is iets lager dan die van eikenhout, dat op
de Veluwe wordt gebruikt bij de ijzerwinning uit klapperstenen. Turfwinning is
al een oude economische activiteit, het gebruik van turf als brandstof is al bij de
Romeinen bekend.
Voor de exploitatie van het gehele pakket beneficie-goederen zal Rodgar één solidus
per jaar betalen. Ik ken de waarde van de solidus toen en daar niet en bekend is
evenmin van welk materiaal het betaalmiddel dient te zijn, maar waag me wel aan
de opinie dat hij hier met een koopje wegkomt. Zeer waarschijnlijk echter heeft
Post (1928) gelijk dat het hier niet om een betaling wegens een waarde-overdracht
maar om recognitiegeld gaat; kennelijk is er geen sanctie indien Rodgar niet of niet
tijdig zou betalen.
De benefit-risk ratio van de overeenkomst lijkt wel nadelig voor het bisdom uit te
vallen. Immers, het ontvangt slechts één solidus per jaar recognitiegeld voor een
imposant ogend complex van gronden, goederen en mensen, maar draagt wel het
risico van aanvallen door de Noormannen op zijn pas verworven eigendommen in
de rivierdelta. Het kan daarentegen drie eigenkerken onmiddellijk in bisdomkerken
omzetten en geeft Rodgar het bezit van twee bisdomkerken, die t.z.t. aan hem –
de bisschop – zullen terugkomen. Maar goed, het gaat hier uiteindelijk wellicht
uitsluitend om het perspectief van waaruit de beiden handelen, het bisdom de
lange, Rodgar de korte(re) termijn.
De indruk ontstaat dat Rodgar in de onderhandelingen steeds de overhand heeft
gehad. Immers, hij a/ neemt tot tweemaal toe het initiatief; b/ weet van een
overeengekomen en geëxecuteerde eenzijdige overdracht van eigendommen een
ruilovereenkomst te maken; c/ verkrijgt enkele bisdomkerken; d/ verkrijgt bezit in
Leusden; e/ is letterlijk niet thuis om de bisschop te ontvangen; f/ dwingt bisschop
Albrik ertoe om een grote groep illusteren te verzamelen en naar Duiven te trekken,
daar een juridische act op te voeren teneinde de mondelinge overeenkomst zoveel
als mogelijk is juridisch zinvol af te ronden.
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Anders gezegd: bisschop Albrik lijkt in het nauw gebracht door Rodgarius en
poogt in Duiven een verzwakte positie om te zetten in een sterkere, terwijl Rodgar
– een belangrijk man die zich gedraagt als iemand die gewend is op hoog niveau
te acteren – schittert door afwezigheid.
Graaf Rodgarius
Eerst een opmerking van Post. Ik begrijp van hem dat bisschop Albrik door de
overname van Rodgarius’ kerken in de positie is getreden van de leek. Dat zou dan
betekenen dat de status van beide heren onder deze overeenkomst die van equals
zou zijn? Ik kan het niet beoordelen, maar zelfs indien deze interpretatie juist is
blijft het lastig voorstelbaar dat dat voor Rodgarius een reden zou zijn geweest om
niet zelf naar de ondertekeningssessie in zijn eigen woonplaats te komen.
Opgemerkt is al dat Rodgar een belangrijk personage is in het midden van
Nederland van voor én van na 838-03-23, zo belangrijk zelfs dat de bisschop
met hem een uitruil van kerken aangaat. Rodgarius heeft blijkbaar al langere tijd
toegang tot de hoogste bestuurslaag in het bisdom Utrecht, al was het alleen maar
om zijn eigen kerken door een wijbisschop te laten wijden. Maar opgemerkt moet
worden dat onbekend is wie de bouwheer van de kerk van Herodna is geweest.
Vermoedelijk is Rodgar een kleinzoon van graaf Ruthard, adviseur én zoon
van koning Pepijn de Korte. Ruthard is medio 8e eeuw betrokken bij een grote
onroerend goed deal in de omgeving van Breisgau (D.). Hij heeft zich daarbij
wederrechtelijk goederen verworven die hij in 767 verkoopt aan zijn broer, de abt
van het klooster Saint Denis in Parijs, Fulrad (4).
Volgens Innes (2004, p. 29) heeft het duo een aparte modus operandi gehad:
“”Fulrad worked in concert with laymen like Ruthard to create networks of
support and patronage amongst the elites of the regions in which they were active
-- and these networks were primed by gifts of land”.
Zij bewegen zich in de hoogste kringen van het rijk en hebben toegang tot de
koning, Pepijn de Korte, zij het dat Fulrad meer op de voorgrond lijkt te treden
dan Ruthard. Innes (2004, p. 28) zegt over het tweetal o.a. “”Fulrad was one of the
key figures in Frankish politics in the east in the mid-eighth century, and was close
….. to Ruthard”. Ruthard wordt ook door Uhte (Kreisarchivar/Dreiländermuseum
Binzen, Eimeldingen, 2017) getipt als vertrouweling van de koning en als iemand
die op het hoogste niveau van de regering van het Frankische rijk werkzaam is,
Fulrad als één van de belangrijkste adviseurs van de koning.
Twee aspecten vallen nu op. Het eerste is dat de goederenverkoop in 767 – een jaar
voor het overlijden van koning Pepijn – tot stand komt. Dat kan een toevalligheid
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zijn, maar is dat waarschijnlijk niet. De koning heeft heel lang een vorm van
oedeem gehad, daarom waarschijnlijk zijn bijnaam de Korte, en zijn dood kon
dus vermoedelijk wel worden voorzien; Pepijn overlijdt in september 768. Heeft
het duo willen profiteren van de ziekte en zwakte van hun vader bij de publicatie
van hun schenking aan St. Denis in 767 in de verwachting dat hun broer Karel de
Grote meer consideratie zou hebben met hun wangedrag dan hun vader?
Het tweede aspect is dat Ruthard de overdracht aan abt Fulrad omgeeft met
zulke opmerkingen als dat de verkoop “vanuit uit een andere zijde” zou kunnen
worden aangevochten, dat de onderhavige verkoop rechtmatig en klaarblijkelijk
onbestreden is, in overeenstemming is met recht en wet en ook dat “vreemde
personen” door gerechtelijke verdraaiingen en bezwaren de verkoop zouden
kunnen aanvechten.
Duidelijk óók een uiting van een modus operandi, zij het van geheel andere aard
dan Innes heeft bedoeld. Het toont dat het duo gemeend heeft zich dergelijke
praktijken te kunnen veroorloven en er ook nog mee te kunnen “wegkomen”.
Ruthard en Fulrad zijn volgens Uthe overleden tussen de jaren 767 en 790. Verder
zegt hij dat Karel de Grote welzeker heeft geweten dat de goederen niet rechtmatig
door Ruthard waren verkregen maar desondanks geen corrigerende maatregelen
heeft genomen en de goederen in 790 opnieuw aan het klooster van St. Denis heeft
gegeven.
Dit laatste blijkt juist te zijn.
Uit dit jaar tref ik een melding aan over ene Hrodhard in Regesta Imperii: “”790
aug. 31, Copsistaino schenkt dem kloster St. Denis die güter zu Binzen und
Rümmingen und andren orten im Breisgau, welche graf Hrodhard einst aus dem
zu zeiten seines vaters k. Pipin und seines oheims Karlmann (vgl. no 49b) im
herzogtum Alamannien konfiscirten, aber von verschiedenen leuten widerrechtlich
angeeigneten und teilweise veräusserten besitz von Unnid und andren käuflich
erworben und an St. Denis verkauft, abt Mainarius aber durch seine bürgen ihm
wieder zurückgegeben hatte”.
Op dezelfde dag doet Copsistaino nog een schenking: “”….. schenkt dem kloster St.
Martin (in Tours) das gut in Steinenstadt (Stainagonstat, in den drucken irrig
Stamagonstat) im Breisgau, welches der Alamanne Fulrid einst aus dem zu zeiten
seines vaters k. Pippin und seines oheims Karlmann im herzogtum Alamannien
konfiscirten, aber von verschiedenen leuten widerrechtlich angeeigneten und
teilweise veräusserten besitz an das kloster verkauft, abt Itherius aber durch seine
bürgen ihm wieder zurückgegeben hatte”.
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Copsistaino zal een hoveling van Karel de Grote zijn. Hier staat overduidelijk dat
Hrodhard en Fulrid zonen zijn van koning Pepijn, maar ik heb daarvoor elders
geen bewijs of aanwijzing gevonden (5).
Het zou hier dan moeten gaan om zonen uit het huwelijk van Pepijn met Leutberga,
een prinses uit het Donaugebied over wie vrijwel niets bekend is. Het echtpaar
krijgt vijf kinderen; vervolgens is Pepijn gehuwd met Bertrada van Laon met wie
hij zes kinderen heeft gekregen. Nadat Pepijn Leutberga heeft verstoten, worden
de kinderen van Leutberga allen naar het klooster gestuurd; van Fulrid lijkt dat
vrij gemakkelijk voorstelbaar.
Op internet – download juli 2020 – vind ik de volgende vermelding: “”Eine
Urkunde Karl des Grossen vom 31. August 790 hält fest, “dass in der Zeit unseres
Vaters seligen Angedenkens, des verstorbenen Königs Pippin, und unseres Onkels
Karlmann [also zwischen 742 und 768] einige Dinge im Dukat von Alemannien
dem Fiskus einverleibt wurden, die dann verschiedene Leute gleichsam zu
eigenem Recht, tatsächlich aber unrechtmäßig besaßen und die diese darauf durch
Verkäufe, Schenkungen oder auch irgendeine andere Weise verstreuten”; der zu
diesem Zeitpunkt verstorbene Ruthard wird genannt sowie die Abtei Saint-Denis,
und damit erneut Abt Fulrad, der so Besitz aus dem königlichen Fiskus erhielt.
Karl der Große rügte dieses Vorgehen, beließ die Güter dann aber im Besitz des
Klosters”.
Er zijn nu dus drie vermeldingen van 790-08-31 die dezelfde casus betreffen,
maar alleen in de beide eersten worden Fulrad en Ruthard als zonen van Pepijn de
Dikke aangemerkt en in de oorkonde (!) wordt dat achterwege gelaten. Maar in
alle drie de documenten liggen dezelfde aanwijzingen besloten dat de malversaties
inderdaad zijn begaan door familieleden van Karel de Grote: hij negeert het
foutieve handelen van zijn beide broers door a/ de goederen hier opnieuw te
schenken aan de kloosters van St. Denis en St. Martin; b/ geen enkele correctieve
maatregel richting de benadeelden in en om Breisgau te treffen; c/ zijn beide
broers te handhaven in hun hoge posities en d/ in zijn oorkonde is Karel veel
minder specifiek over de “Tatort” dan zijn hoveling Copsistaino in de regesten.
Bezie ik nu de briefakte tegen de achtergrond van het handelen van Hrodhard
en Fulrid dan worden vele issues – het overwicht van Rodgarius op de bisschop
en/of de gedweeheid van laatstgenoemde in het onderhandelingsproces, de
overdracht aan Rodgarius van bisdomkerken, het bezit in Leusden – zoals die uit
dit document naar voren komen, plotseling heel verklaarbaar. Ook wordt duidelijk
waarom Albrik zich zo veel moeite moet getroosten en getroost om de mondelinge
afspraken met Rodgar in zo’n groot gezelschap in Duiven een zo sterk mogelijk
juridische basis te geven.
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Zijn naamgenoot-voorganger, bisschop Albrik I van Utrecht tussen ≈ 776 en 784
heeft de villa Leusden op 777-06-08 van Karel de Grote – de twee zijn het jaar
daarvoor samen naar Rome gereisd – ook als een beneficie ontvangen onder de
tekst “”..onze villa genaamd Leusden, in de gouw Flethite aan de rivier de Eem,
met alles waaruit die bestaat, met wat er toe behoort en wat ervan afhankelijk
is, dat wil zeggen, gronden, hoeven, huizen, gebouwen, horigen, bossen, velden,
weiden en hooiland, water en beken, zowel roerende als onroerende goederen....”.
Maar de tekst bevat ook deze clausule: “”En laat niemand van de rechterlijke
macht, of welke andere persoon ook, het wagen de genoemde priester Alberik of
zijn opvolgers in het bezit van genoemde goederen te storen of, tegen de strekking
van dit besluit in, op welk tijdstip dan ook, valse rechtsmiddelen aan te wenden,
maar zij zullen het recht van voornoemde basiliek vast en onaangetast laten op
de grond van het voorschrift voortvloeiend uit onze goedgunstigheid” (Hilhorst,
2001).
Ergo, ook het plotse, daadkrachtige optreden van Albrik II in Duiven wordt
goed verklaarbaar wanneer we het bezien vanuit de clausule van juni 777 en het
frauduleuze optreden van Hrodhard in 767.
Maar, de vraag is natuurlijk of het terecht is om gebeurtenissen uit 767 en 790 als
achtergrond te gebruiken voor het vreemde handelen van Rodgar voor en in 838.
Onbekend is immers of de personen achter deze namen identiek zijn of kunnen
zijn. Bovendien is onbekend of bisschop Albrik werkelijk op de hoogte is geweest
van het frauduleuze handelen van Ruthard en Fulhard toen hij in maart 838 zijn
act in Duiven opvoerde. Wellicht heeft alleen lezing van de akte van Karel de
Grote’s schenking van Leusden aan bisschop Albrik in 777 hem ertoe gebracht of
heeft hij als, nog maar net aangetreden bisschop, extra voorzichtigheid betracht.
Op zoek naar de roots van Rodgar uit 838 gaat het nu eerst en vooral om de Ruthard
uit 767 die in 790 Hrodhard wordt genoemd (6).
Met als uitgangspunt het gegeven dat de persoon genaamd Ruthard in 767
identiek is aan de man achter Hrodhard 790, die ik Rodhard I noem zet ik nu vier
overdrachten van gronden, goederen en mensen in het gebied van de Nederrijn
en Nederijssel aan de Utrechtse St. Maartenkerk in een tijdschema en verdeel
daarbij de aan Rothard verwante persoonsnamen in twee groepen op basis van de
naamuitgang.
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Bij deze vier overdrachten zijn – naast de dignitarissen van de St. Maartenkerk –
nog tientallen anderen betrokken; ik heb geprobeerd deze mensen te identificeren
om te zien of niet alleen Rodhard en Rodgar maar wellicht ook andere leden van
de koninklijke familie er bij betrokkenen zijn geweest subs. om te zien in welk
gezelschap Rodgar zoal heeft verkeerd.
Géén van beide pogingen heeft voldoende resultaat opgeleverd en de hoofdoorzaken
zijn de veelheid van schrijfwijzen per naam en mijn gebrek aan kennis over de
Karolingische tijd en dus ook om – met uitzondering van Weiler (1989) – expert
opinions te kunnen herkennen, vooral onder de relatief vele engelstalige schrijvers.
Rodhard II tref ik aan in 828 en 834 als volgt:
· 828, Heze (Hese)
Schenking door Geroward – waarschijnlijk Gerward van Gendt – van o.a. het
goed Heze bij ’s Heerenberg aan de Utrechtse St. Maartenkerk. Een medeondertekenaar van de overdrachtsakte is Rodhard II. Hij signeert de overdracht
omdat Hese ligt in de Liemers, in 838 de thuisbasis van Rodgar I, op korte afstand
van de in de briefakte genoemde plaatsen Duiven, Eltinge, en Doetinchem. Ik
vermoed dat hij een zoon is van Rodhard I.
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· 834, Ostarbac
De Hrodhard in de overdrachtsakte is één van de zes mannen die door Wicbert en
Waltbert zijn uitgekozen om – als zelfstandige tussenpersonen, zie de desbetreffende
akte – hun gronden, goederen en mensen in Ostarbac et in Prast aan de Utrechtse
Maartenkerk te schenken (Jansen. 2016, p. 79). Wicbert en Waltbert zijn de zoon
en de kleinzoon van de welbekende Saksische vorst Widukind die zich in 785
gewonnen geeft aan Karel de Grote en zich in Attigny laat dopen, waarbij Karel de
Grote als zijn peetoom optreedt. Dan, vijf jaar later, krijgt Rodhard I bekendheid
omdat hij frauduleus heeft gehandeld, zoals hiervoor uiteengezet.
Wicbert en Waltbert hebben de man achter Rodhard II geselecteerd, zij zullen
hem of zijn naam uit de 780-er jaren kennen en gebruiken hem in 834 (7).
Onbekend is of Wicbert en Waltbert hebben geweten van het frauduleuze handelen
van Rodhard I in 767, maar Rodhard II acteert in Oosterbeek niet solo maar in
een groep met vijf anderen.
Rodhard II heeft, voor zover ik weet, geen belangen gehad in de naaste omgeving
van Oosterbeek en de Praast en hetzelfde geldt voor Rodgar I. Kortom de
Hrodhard die ik in 828 in Heze zie is dezelfde Hrodhard die in 834 in Oosterbeek
optreedt: Hrodhard/828 = Hrodhard/834 = Rodhard II
· 838, Duiven
In de briefakte wordt de schrijfwijze Rodgar gebruikt en blijkens dit document
verkrijgt hij een gezin met landerijen in Hesi, bij Soest. In 1401 bezit de abdij
van de Paderborner St. Paul als eigendom in Soest o.a.”Inden iersten Rodeghers
hoeve”; anno 2020 ligt Hees 2 á 3 km van het centrum van Soest.
Rodgar I is vermoedelijk een zoon van Rodhard II.
· 855, Folcker
De schenking van vele goederen door ene Folcker aan het Werdener klooster in
855 wordt mede ondertekend door Hrodger. Het is vrijwel uitgesloten dat Hrodger
níét dezelfde als Rodgarius zou zijn en dat om meerdere redenen. Rodgarius draagt
in 838 in de de plaats Utallo “”een hoeve met iemand die daaraan verbonden is”
over en Folcker draagt in 855 de plaats Otterloun of Utterlo over. Daarnaast is
Rodgarius gegoed in o.a. Brakel en Dolder, plaatsen die niet zijn verwijderd van
Rhenen, waar vermoedelijk Folcker zijn woonplaats heeft, althans daar wordt de
overdrachtsakte ondertekend.
Maar er is meer: blijkens de akte worden goederen overgedragen in Hlara en Hnodi,
nu bekend als de Laarberg bij Rhenen en de Nude, gelegen tussen de Grebbeberg
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en de bebouwde kom van Wageningen, waarin ook Brakel en Dolder in 838 liggen.
De akte wordt ook ondertekend door ene Odo. Mogelijk is hij abt van het klooster
van Cobrie dat in 822 wordt gebouwd en onder bescherming staat van Lodewijk de
Vrome, zoon van Karel de Grote.
Rodgar II zal een zoon van Rodgar I zijn.
Ik vat het voorgaande kort samen.
In de periode 767/790 - 855 zijn vijf verwante namen aangetroffen, welke naar de
naamuitgangen zijn onder te verdelen in twee groepen: eindigend op --hard en
--gar. De spellingswijzen in de beide groepen zijn verschillend, de leeftijden van
de diverse onder deze namen acterende personen zijn onbekend. Het aantal van
vijf waarnemingen is weliswaar beperkt, maar het gebied waarin de handelingen
plaats hebben – Nederrijn en Nederijssel – is dat ook.
Er zijn twee links tussen de beide groepen: die tussen Rothard I en Rothard II ligt
al in de 780-er jaren en die tussen Rothard II en de beide Rodgars ligt in het bezit of
de eigendom van de Liemers. De Gelderse Rothard en Rodgars zijn welgegoed in
het gebied van de Nederrijn en de Nederijssel en allen zijn hooggeplaatsten in het
al ver ontwikkelde Karolingisch bestel in dit gebied en in de grotere regio in deze
tijd. Allen zijn ook hooggeplaatst in het bisdom Utrecht. Alleen van Rodhard I en
Rodgar II is bekend dat zij de titel “graaf” voeren, maar dat is toe te schrijven aan
het gegeven dat zij een ”actievere” rol hebben bij de desbetreffende overdrachten
dan die van een mede-ondertekenaar.
De goederenlijst van ≈ 866
Sinds 838 is het bisdom dus eigenaar van een gewijde kerk, een hoeve en
horigen in de villa Herodna in het land van Hintingo, maar een goederenlijst
van de Utrechtse St. Maartenkerk uit 866 rept er met geen woord over. Daarin
staat slechts (Schwartzenberg, p. 5., nr. 23): “”…in Rudinhem quarta pars totius
villa…”: “in Rudinhem het vierde deel van ’t geheele Vlek”; de bijpassende noot
zegt: “Redichem of Rekom tusschen Arnhem en Wageninge”.
Deze vermelding wordt precies zo door o.a. Elias Luzac (1801) en Asch van Wyck
(1842) weergegeven. Ook Dijkstra (2011, p. 482, 484) vermeldt Rudinhem en hij
placeert het gros van de goederen in de periode 885-896, maar tekent daarbij aan
dat de lijst waarschijnlijk van voor het jaar 857 dateert; op p. 482 vermeldt hij “”{in
Rudinhem een vierde deel van de gehele villa}” en op p. 484 “”In Rudinhem IIII
partes tocius uille”; ook vermeldt hij “”In Heslem mansa V” en “”In Heslemaholte
III”, maar hij laat na de plaatsen te identificeren, zij het dat hij zich bij Heslemaholte
afvraagt of dit bij Elsgeest ligt. En tenslotte is er dezelfde melding en dezelfde
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vertaling bij Muller e.a. (p. 43, 1930), die echter Rudinhem als onbekend noteert;
op 44 vermeldt hij Heslem en Heslemaholta die hij evenmin kent.
In Zuidzoom IV (p. 38) heb ik al gewezen op de cryptische formulering van
des bisdoms nieuwe eigendom in/bij Renkum: het beschrijft dit eigendom niet
in objectieve termen maar in relatie tot dat van een andere eigenaar. Kennelijk
heeft men de gronden en goederen daar wel willen “rapporteren” maar niet al te
duidelijk; ook de kerk wordt niet vermeld (8).
Maar hoe zit dat – ik heb er destijds (Zuidzoom III, 2016) geen aandacht aan
geschonken – met het gebruikte toponiem, Rudinhem? Ik heb het gebruik ervan
in de 9e eeuw elders niet kunnen vinden en vermoed dat het door het bisdom is
verzonnen, Noormannentijd. Maar Rudinhem wijkt nu ook weer niet zo ver af
van de gebruikelijke schrijfwijzen voor het Renkum van de 10e/11e eeuw (!) dat
het niet valt te traceren, in feite is het grootste verschil de eerste klinker van het
toponiem, vergelijk b.v. R(a,e)din(c)h(e,i,y)m.
Hetzelfde geldt voor Herodna. Het toponiem wijkt nu ook weer niet zo ver af van
de gebruikelijke schrijfwijze van Hrodhard dat het niet te herkennen zou zijn,
zeker niet als het gespeld wordt als Hrodna.
Combineer ik de naam Hrodna met het Rudinhem uit deze goederenlijst dan
kan het bisdom aan de hand van briefakte en goederenlijst de afkomst van zijn
goederen aantonen en ter plekke identificeren, althans min of meer, naar de toen
geldende normen. Was dat de bedoeling van het bisdom of ga ik hier (veel) te ver?
Lokalisering van de kerk
In 1842 schrijft Royaards dat er “”Eerste, maar zekere sporen [zijn] van een
(sporadisch) Christendom hier te land, in de zevende eeuw”. Wat hij onder
“”zekere sporen” verstaat en waar en hoe die zich hebben gemanifesteerd vermeldt
hij weliswaar niet, hij geeft wel een zekere denkrichting aan. Kuys (Nijmegen,
hfdstk. 3, p. 155) is meer specifiek: hij gaat ervan uit dat vanaf de tweede helft van
de 6e eeuw de kerstening van het Rijnland – stroomafwaarts vanaf Keulen tot aan
de zee – ter hand is genomen.
Het is dus niet uitgesloten dat er kerken zijn geweest in Harten en andere delen van
de Zuidzoom voordat daar de eerste stenen kerken worden gebouwd omstreeks het
jaar 1000. En dit geldt temeer waar de Zuidzoom niet alleen maar aan een rivier
ligt – rivieren worden wel de snelwegen der middeleeuwen genoemd – maar aan
de zeer belangrijke snelweg die de Rijn toentertijd ook al is geweest. Hier zijn
minimaal drie aanlandplaatsen:
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Oosterbeek, Heelsum en Renkum en vanaf elk daarvan is het relatief gemakkelijk
de hogere delen van de Veluwe en – via de heerwech – de stad Utrecht te bereiken.
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het gebied van Harten ten tijde van de
missionering en later bewoond is geweest. Oosting (1936) meldt dat het gebied
Harten ter hoogte van Quadenoord rijk is aan “”Frankisch en Middeleeuwsch
vaatwerk”. Braat (1940) vindt o.a. paalgaten die zeker ouder zijn dan de
Karolingische tijd (≈ 750 ─ ≈ 1000) en vroege kogelpotten (9e – 10e eeuw); een
waterput dateert uit de Karolingische tijd. Huisman (1978) vindt Merovingische (≈
400 ─ ≈ 750) en Karolingische scherven aan de oppervlakte en in proefputten. De
onderzoeksterreinen liggen in het Renkumse beekdal, vanaf de Bennekomseweg
noordwaarts tot aan de tweede afwatering die dwars door het dal loopt op ca. 750
m afstand van deze weg (9).
Tegen deze achtergronden bezien is het bepaald niet verrassend dat er in de eerste
helft van de 9e eeuw een kerk heeft gestaan in Harten. Hoe ook, het blote feit dat
hier het bisdom zelf een eigendom in verband brengt met de plaats Rudinhem zie
ik als een sterke aanwijzing dat Herodna inderdaad in de nabijheid van Renkum
heeft gelegen.
De toegankelijkheid van Herodna en de locatie van de kerk. Het gebied Harten is
niet alleen vanaf de Rijn en de heerwech in het zuiden gemakkelijk bereikbaar,
maar ook vanuit het noorden. Vanaf de kop van het beekdal is er een traag
hoogteverval tot op Rijn-niveau, de beek meandert nouwelijks en er zijn geen
kruisende beken, waardoor het verkeer niet door aftakkingen wordt gehinderd.
Naar alle waarschijnlijkheid ligt de bron van de beek in het gebied van de Ginkel,
meer specifiek in het laaggelegen, natte gebied van de Hindekamp. De beek
behoeft dus niet te worden overgestoken – zoals elders op de Zuidzoom – maar
kan desnoods aan de noordzijde worden “gerond”. Tenslotte ligt op de linkeroever
van de beek een goed begaanbare weg.
Middeleeuwse kerken worden gewoonlijk gebouwd op hoogtes in het veld (o.a.
Wolfheze, Renkum, Heelsum) en/of nabij een waterloop of de uitmonding van de
ene waterloop in de andere, zoals in Oosterbeek en in Arnhem, de Prümer kerk
uit 893 (10).
De hoogte verschaft het gebouw een min of meer dominante positie in het veld
en de “heidensheilige” waterloop levert het water dat, na gewijd te zijn, dient als
doopwater (11).
En daar waar grafheuvels zijn worden kerken bij voorkeur gebouwd op een min of
meer dominante plaats ertussenin, zoals bij Epe en in Wolfheze (12).
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Met deze vroeg-middeleeuwse gebruiken rond de locatiekeuze voor een kerk zal
de bouwheer voor zijn nieuw te bouwen kerk de hellingen op de linkeroever van de
Renkumse beek hebben gekozen en – meer specifiek – voor een gebiedsstrook van
iets bezuiden Hoog Erve tot aan de Utrechtseweg. En als de bouwheer zijn kerk
wil vestigen nabij de monding van de beek in de Rijn zal hij kiezen voor een stuk
grond binnen zijn territoir dat zo dicht mogelijk bij de rivier ligt, zeg in het gebied
vanaf de Keijenberg tot aan de uiterwaard.
Nu is er vermoedelijk in elk geval één reden waarom hij voor het gebied van Huis
Keijenberg zou willen kiezen en die is dat daar vier grafheuvels liggen (13).
Kortom, het gebied van Huis Keijenberg zou voor een middeleeuwse grondheer op
basis van toen geldende gebruiken een aantrekkelijke locatie zijn geweest voor de
bouw van zijn kerk. Maar anno 2020 is onbekend of er dichterbij de Rijn, zeg in
het gebied van de plek waar later de kerk van Renkum zal verrijzen, ook inderdaad
grafheuvels zijn geweest.
Lokalisering van de hof
Nu zijn weliswaar verschillende aspecten van de deal tussen het bisdom en graaf
Rodgarius besproken en ook de kerk van Herodna en de locatie ervan, daarmee is
nog niet alles gezegd.
Immers, Rodgarius schenkt niet alleen een kerk aan de Maartenkerk maar geeft
ook een hof met land en horigen, met alles wat daarbij hoort. Het is niet zeer riskant
te veronderstellen dat de hof heeft gepast in het z.g. hof- of domeinstelsel dat in de
vroege middeleeuwen in opkomt is. Een dergelijke hof – vroenhof, vroonhof – ligt
veelal aan een water, een beek of plas, soms als gracht óm de verdedigingsmuur
of -wal heen.
De briefakte omschrijft de hof als “”een herenhof met herenland of wat er bij
die hof hoort, met mensen die er aan zijn verbonden”. In het stelsel is er naast
het saalland van de heer (terra salaricia) ook een hoevenland van de horigen. Dit
doet denken aan het gebied van Seelbeek (839), waar de beek vermoedelijk de
grens aangeeft tussen het saalland en het hoevenland. De herenhof wordt ook wel
saalweer genoemd, principael huys of hof en sedelhove (HJ, ongepubliceerd).
De hof hoeft niet per se in de onmiddellijke nabijheid van de kerk te hebben
gestaan, wel op relatief korte afstand. Mijn vermoeden is dat het vaak genoemde
“kerkheuveltje” of “kapelleheuveltje” in het Renkumse beekdal de plaats is waar
de hof van Rodgarius ooit heeft gestaan.

28

Dit heuveltje ligt aan de rechteroever van de beek, op korte afstand van de
eerste beekovergang vanaf de Bennekomseweg en nog voor de boerderij met de
watermolen.
Schut (2003) zegt dat dit heuveltje een motte is geweest: “”een geheel of gedeeltelijk
kunstmatige heuvel met een regelmatige vorm en steile zijden die door een droge
of natte gracht omgeven wordt”.
In “”Catalogus Omgaan met water in het Groene Woud. ARC Studie Ruimtelijk
Ontwerpen met water” (2007) wordt over mottes o.a. gezegd: “”De constructie
heeft tot doel de op zijn afgeplatte top staande versterkingen beter te verdedigen
en de omgeving te beheersen. De motte bevatte altijd een waterbron, bijvoorbeeld
in de vorm van een geslagen put. Vaak is er een lager gelegen voorburcht aan
de motte toegevoegd. Mottes zijn belangrijk omdat ze verbonden zijn met oude
grenzen, doorgaande routes en andere militaire elementen, zoals schansen en
wallen. Langs grensgebieden van twee machtsinvloeden werden er waarschijnlijk
meer motte-kastelen aangelegd”.
Twee aspecten in deze quote zijn relevant voor de situatie in het beekdal:
“”waterbron” en “”grensgebieden van twee machtsinvloeden”. Eerst de waterbron.
De beek die langs de motte loopt ontspringt in het noorden – in het gebied van
de Ginkel – en kan vrij gemakkelijk worden afgedamd en omgeleid waardoor
de bewoners van de motte van water verstoken zouden blijven. Een waterput
slaan in dit dal is goed te doen en ís ook gedaan. Braat (1940) meldt dat hij een
Karolingische (≈ 750 - ≈1000) put heeft aangetroffen; de locatie heb ik niet kunnen
vinden.
En wat “grensgebieden van twee machtsinvloeden” betreft, daarvan is hier
vermoedelijk/waarschijnlijk ook sprake. Maar de begrenzingen van het land
Hintingo zijn niet exact bekend, algemeen wordt aangenomen dat het land
vooral in de zuidwestelijke hoek van de Veluwe is gelegen; in een wat ruimere
interpretatie (Rigg) heeft het land vooral gelegen in de Gelderse Vallei met een
uitloper naar Harten.
De hemelsbrede afstand tussen de motte en de kapel bij Huis Keijenberg resp. de
locatie van de Renkumse kerk is ruwweg 700 m resp. 1750 m, de doorsnede van de
verhoging nu is ca. 12 m. En ik laat in het midden de vraag of het heuveltje in 838
groter kan zijn geweest maar in de loop der eeuwen is afgekalfd. Niet groot, maar
vermoedelijk groot genoeg voor een wacht- annex woontoren. Een verhoogde
constructie lijkt ook nodig om de omgeving – en vooral de linkeroever – beter
te kunnen observeren dan vanaf de dalbodem, het heuveltje ligt vrij dicht bij de
helling van de stuwwal.
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Neefjes zegt dat de vlakke bovenkant van de heuvel een diameter heeft van 4 á 6
meter. De heuvel is omgeven door een gracht die eenvoudig kan worden gevoed
door de beek. Ter plekke zijn bakstenen en kloostermoppen aangetroffen. Opnieuw
– mijns inziens – enkele aanwijzingen dat Herodna staat voor het latere Harten.
Een verdere aanwijzing dateert van 1333/4. Dan komt de naam Harten in de
archieven voor en wel in de rentmeestersrekeningen over novale tienden,
tienden over nieuw ontgonnen gronden. De hertog heft die tienden in “”parochia
Wolfhazen, Redinchem et Harten” (14).
Hoe de vermelding over de parochie van Harten precies moet worden gezien is
niet duidelijk. Ontginningsgebieden worden gezien als kerkelijk niemandsland
en parochiekerken die hierin worden gevestigd worden niet eerst losgemaakt van
een moederparochie maar als moederkerk die rechtstreeks onder het bisdom valt
(Kuys, 2004, p. 46). De voor de hand liggende voorlopige conclusie is dan dat
Harten in het verslagjaar 1333/4 nog steeds wordt gezien als bisschoppelijke grond.
Hoe dat ook precies moge zijn, ik zie hier wel een aanwijzing voor een status
aparte van Harten op de Zuidzoom. Of moeten we de teksten letterlijk nemen en
er van uitgaan dat er inderdaad een parochie Harten is geweest in de late vroege
middeleeuwen en in de vroege late middeleeuwen? Ik kom er in 1.3. op terug.
Ruim 200 jaar later – in 1539 – krijgt Wageningen delen van Harten toegewezen; de
grens wordt gelegd aan de westzijde van de Hartense beek. Blijkens regest 213 (GA)
van 1547-05-20 is dan nog niet duidelijk hoe het gebied moet worden omschreven:
“”Missive van het Hof aan (die van Wageningen). De verhoorsdag tusschen hen en
den Richter van Arnhem enz. betr. “den kerspell off gehucht” Harten is uitgesteld
tot later.
Dit geeft de indruk dat de duiding “kerspel” door Harten tot diep in de late
middeleeuwen in zwang is gebleven.
En dan is daar nog de melding dat de curtis van Dolder een waarschap heeft van 3½
hoeve in het bos van Harten die wordt omgezet in een leen van twee hoeven in het
veld en het bos van Harten ( Palmboom, 1993, p. 190.) Het waarschapsrecht houdt
in het recht om een zeker aantal schapen te houden op de heide en/of in het bos en
om heide te plaggen en hout te kappen.
Aan het einde van dit deel nog enkele opmerkingen over Willibrord en zijn
verhouding tot het koninklijk huis e/o de koninklijke familie maar geheel los van
de formeel-zakelijke verhoudingen tussen de koning en Willibrord als missionaris
en als Utrechts bisschop, waarin kwesties aan de orde komen als de verlening van
immuniteit van gronden en goederen en van tiendrechten op domeingoederen.
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Een aanleiding daartoe voor mij is dat de heer van Dorenweerd medio 16e eeuw
– zoals nog zal blijken lijkt Daem van Obbendorp zijn “klassiekers” te kennen,
althans voor wat betreft zijn eigendommen op de Zuidzoom – een Willibrordi
vicarie heeft gesticht in de kapel van Harten en de vraag is of Willibrord inderdaad
in Herodna en omgeving heeft gemissioneerd.
Over de verhoudingen tussen Willibrord en de koninklijke familie merkt Weiler
(1989) o.a. op: “”Willibrord heeft zich dus door de transacties rond het door hem
uitgebouwde Echtemach begeven in de kring van de geestelijken verbonden
met Pepijn, later met Karel Martel. Hij zou zelfs Karels zoon, wederom Pepijn
geheten, dopen en vanwege de aldus aangegane geestelijke verwantschap zich ook
verantwoordelijk weten voor diens opvoeding, ook voor de politieke taak die hem
wachtte”.
De vooruitzichten om iets te kunnen traceren van eventuele missie-activiteiten van
Willibrord op en om de Veluwezoom zijn niet gunstig volgens Weiler: “”Het blijft
echter merkwaardig dat zo weinig, in feite niets, is overgeleverd over Willibrords
missionaire ondernemingen in het Fries-Frankische rivierengebied onder Utrecht”.
En inderdaad…
Van de missionaris Werenfried – wellicht een metgezel van Willibrord wanneer
deze in het najaar van 690 naar de Lage Landen komt – is bekend dat hij in de
regio heeft gewerkt. In 2016 (p.12) heb ik geschreven “”Het valt op dat Willibrord’s
metgezel Werenfried wel missiewerk heeft gedaan in Dorestad, de Betuwe en in
Westervoort, maar niet in het gebied tussen Rhenen en Arnhem. Hij heeft letterlijk
moeite moeten doen om níet op de Zoom te gaan missioneren”. Dit zal hij hebben
gedaan omdat dit gebied dan al aan een gekerstende eigenaar heeft behoord.
Thans valt het op dat hij ook de Liemers (o.a. Zevenaar, Groessen, Duiven)
wellicht om dezelfde reden niet heeft bezocht. Werenfried overlijdt 760-08-14 in
Westervoort en wordt begraven in Elst.
Aangenomen moet worden – althans voor nu – dat Daem Schellard van Obbendorp
een Willibrord vicarie in de Hartense kapel heeft gevestigd uit respect voor het
werk van de man.
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De kapel van Harten
In 1570 tekent Witteroos “die hartense cappel” en plaatst die op een heuveltje in
het beekdal, ten noorden van Grunsfoort. Latere onderzoekers hebben de door
Witteroos aangegeven plek wel kunnen vinden – het heuveltje is nog steeds
zichtbaar in het veld – maar hebben niet kunnen vaststellen dat hier ooit een kapel
zou hebben gestaan.
Nu meldt Wynaendts van Resandt (1943) dat in deze kapel – waar die ook heeft
gestaan – een Willibordi vicarie is gesticht: “”Willebordi vicarie gefundeeerd in de
kapel te Harten, collators de Heeren van Dorweerth, tot 1631 Frederik de Ruyter
Janszn., 17 Sept. 1631 geconfereerd aan Johan Heshusius, zoon van den predikant
te Renkum Georg Heshusius”.
We kunnen dan althans voorlopig aannemen dat de – een – heer van Dorenweerd
heeft geweten of vermoed dat Willibrord of iemand uit zijn naam, missionair actief
is of kan zijn geweest in Harten, maar dat vermoeden is dan, zoals al opgemerkt,
naar alle waarschijnlijk ten onrechte.
Ik denk dat de Hartense kapel resp. de vicarie zijn gebouwd resp. gevestigd door
Daem Schellaerd van Obbendorp, die rond 1570 heer is van Dorenweerd. Démoed
omschrijft hem terecht als “”…. iemand, die nog al eens een verschil van mening
had met anderen…” en vermoedelijk heeft hij een verschil van mening gehad met
Witteroos over de plaats van de kapel. Het zou niet het enige verschil van mening
tussen deze twee zijn.
Bezien we Witteroos’ kaart “”“Alle die Majt. Heggen”, ook uit 1570, en zoomen we
in op de meest oostelijke hegge Twesterhout dan staat daar een witte ruimte met de
tekst “”Dorewaert also hij pretendeert”. Naar alle waarschijnlijkheid heeft die plek
inderdaad aan de familie van Dorenweerd behoord en heeft Daem hier het gelijk
aan zijn kant. Maar het interessante hier is natuurlijk vooral dat de opdrachtgever
tot het maken van de kaart, Filips II van Spanje, ermee heeft ingestemd dat die
aantekening er überhaupt is gekomen.
Tenslotte heeft Neefjes (1992) aan de hand van een kaart van Van Call (1656)
aangetoond dat de kapel heeft gestaan achter de tuin van Huis Keijenberg aan
de Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum, in het gebied dat een middeleeuwse
bouwheer voor zijn kerk zou kunnen kiezen, zoals al is opgemerkt.
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Hartense kapel volgens van Call (1656)

Neefjes zegt (p.13) terecht dat “”De kapel is uitgebeeld als een plattegrondje.... Dit
wijst erop dat van het kapelletje toen alleen de fundamenten nog over waren”.
Dus (hoogstwaarschijnlijk) Daem van Schellard bouwt een kapel in het gebied
waarin een (vroeg)middeleeuwse bouwheer bij voorkeur een kerk zou bouwen en
vestigt er een vicarie in ter nagedachtenis aan iemand die in de vroege middeleeuwen
een grote rol heeft gespeeld als missionaris. De kapel staat nabij enkele grafheuvels
maar dat kan een toevalligheid zijn.
Het interessante is verder dat de plattegrond van de kapel van ca. 1570, een vierkant
is. Deze meetkundige figuur is ook gebruikt als basis van waaruit de Renkumse
kerk rond 1150 wordt gebouwd in het gebied van de begraafplaats “”Onder de
Bomen” en dat heeft Daem natuurlijk geweten want zelf kunnen zien.
Zelfs zou kunnen worden gezegd dat het grondplan van de kapel op een gebouw
van flinke afmetingen wijst en dat het vierkant wat slordig is getekend, zoals het
oorspronkelijke vierkant van de Renkumse kerk wat slordig is gebouwd (15).
Dit leidt mij tot de opvatting dat Schellard van Obbendorp anno 1570 heeft geweten
dat de Renkumse kerk is ontstaan vanuit een stenen vierkant dat in de tijd van
Willibrord is gebouwd.
De kerk van Herodna heeft bestaan in de Karolingische tijd en hiervoor is al
aangetoond waar toenmalige kerkbouwers hun kerken bij voorkeur zouden willen
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bouwen. Waarom zou de Karolingische bouwheer toendertijd – ≤ 838 – genoegen
hebben genomen met een second best locatie als die van Keijenberg en niet van het
gebied van de Renkumse begraafplaats Onder de Bomen, dichter bij de uitmonding
van de beek in de Rijn?
Bekend is verder dat de latere heren van Hamaland veel gronden en goederen
hebben van de “Karolingiërs” in handen hebben verkregen – elders in dit werk zijn
er maar enkele voorbeelden van gegeven, de lijst zou moeitelos kunnen worden
uitgebreid – en Renkum en omgeving hebben daar ook toe behoord. En tenslotte
is ook bekend dat de familie van Dorenweerd veel goederen op de Zuidzoom en
elders van Meinwerk van Hamaland in beheer heeft ontvangen, waaronder dus
naar alle waarschijnlijkheid ook het gebied van en rondom Huis Keijenberg, waar
vermoedelijk Daem van Schellard zijn kapel heeft gevestigd.
Hiermee ontstaat dan het beeld dat het land Hintingo, voor zover dat zich op de
Zuidzoom heeft bevonden, in elk geval zal hebben omvat het gebied van Onder
de Bomen, Huis Keijenberg en dan verder noordwaarts langs de beek tot aan het
Heelsumer Hout. Hoe ver noordwaarts weet ik niet, maar blijkens de briefakte
heeft Otterlo ook in Hintingo gelegen. En tenslotte liggen aan de westzijde van
de Zuidzoom blijkens de briefakte van 838 de nederzettingen van Wageningen,
Brakel en Dolder. Kortom, het land Hintingo heeft in de pre-Hamalandse tijd in het
zuidwesten van de Veluwe een flinke omvang gehad.
Voor twee bijlagen bij deze paragraaf (Herodna-Harten Aanwijzingen en Notities
Hintingo en Rodgar zie 1.5.
1.2. 	

KERKBOUW EN ORGANISATIEVORMING OP DE VELUWE		
ZOOM

Rond het jaar 1000 – de dreiging en de terreur van de Vikingen is dan al enige
tijd tanende, al voeren zij in de jaren 1006 en 1009 nog aanvallen uit op Tiel en
omgeving en de stad Utrecht – worden de eerste stenen godshuizen gebouwd in
Oosterbeek, Wolfheze en Renkum en in nabij liggende plaatsen als Wageningen
en Bennekom. De kerk van Arnhem dateert van 893 of eerder en het is niet bekend
of deze van hout of van steen was.
Daarmee worden de contouren zichtbaar van een planmatige opbouw van een
kerkelijke infrastructuur op de Zuidzoom en in de omgeving.
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Kerkbouw op de Veluwezoom en in Bennekom
Datering Kerk of kapel¹
Afstand²
Harten
9e eeuw
Kerk
13
Arnhem

9e eeuw

Kerk (m/toren?)

Oosterbeek³

≈ 975

Kerk

Wolfheze4

≈ 1025

Kerk (m/toren)

Renkum5

≈ 1025

Kapel

Bennekom6

≈ 1025

Kerk

Wageningen7

≈ 1000

Kapel of kerk

Eigenaar
Rodgar

4,5	Klooster
Prüm (D.)
4	Bisdom
Utrecht
5,5	Meinwerk
van Hamaland
4,5	Meinwerk
van Hamaland
4	Meinwerk
van Hamaland
3,5
?

1. Een kerkgebouw in de hoge middeleeuwen en later is gewoonlijk een ge-ooste
zaalkerk van tufsteen op een hoogte in het veld, nabij een waterloop, doorgaande
wegen en soms grafheuvels. Een kapel is meestal niet ge-oost, staat op een
“willekeurige” plaats in het veld en heeft geen toren. 2. Geschatte hemelsbrede
afstand in km tot de volgende plaats in de opsomming. 3. Glazema zegt: “”In
de diepste lagen kwamen weliswaar paalsporen aan het licht, maar deze liggen
zo onregelmatig verspreid, dat bezwaarlijk van een configuratie gesproken
kan worden””. Maar op basis van deze formulering kan men niet uitsluiten dat
er ter plekke in de loop der tijden meerdere kerken kunnen zijn geweest. De
vermoedelijke bouwheer is het bisdom Utrecht maar het klooster van Werden/Ruhr
(D) is welhaast zeker bij de bouw betrokken geweest. 4. De afstand tot de Duno
is ca. 3 km hemelsbreed. 5. Vermoedelijk van steen; archeologisch onderzoek is
nimmer gedaan, de kapel is omstreeks 1405 geïntegreerd in de nieuwbouw van het
Onze Lieve Vrouweklooster. 6. Er zijn, afgezien van de toren in Wolfheze, geen
onderscheidende verschillen of in het oog springende overeenkomsten tussen de
kerken van Bennekom en Wolfheze gevonden. 7. Wageningen Berg; het godshuis
is mogelijk door houtbouw voorafgegaan.
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De bedehuizen zijn onderling vrij gemakkelijk te bereiken, over de ”heerwech”,
de ”noordzuidweg” en de Diedenweg (Wageningen, Bennekom, Ede). Er ontstaat
aldus een zekere ordening op de Veluwezoom. Die ordening blijkt ook hieruit dat
a/ er een kapel wordt gepositioneerd tussen de kerken van Wolfheze en Bennekom,
en wel op ongeveer gelijke afstand: voor sacramentsbedieningen moeten de
Renkumers dus naar de gewijde kerk van Bennekom of van Wolfheze en b/ de
afstanden tussen de Hamalandse kerken van Wolfheze en Bennekom tot het nietHamalandse godshuis van Oosterbeek resp. tot dat van Wageningen niet sterk
afwijkend zijn.
Kortom, rond het jaar 1000 is op de Veluwezoom een kerkelijk netwerk opgetuigd
ten dienste van de bevolking aldaar. En, gelet op de spreiding van de diverse
bedehuizen over de Veluwezoom en onderlinge afstanden zal er ook sprake van
een centrale aansturing.
De Veluwezoom en Bennekom liggen in het bisdom Utrecht en bekend is dat er
persoonlijke contacten hebben bestaan tussen Meinwerk van Hamaland en het
bisdom (Jansen, 2016, 2018) (16). De Utrechtse bisschop – met name Bernulphus
van Oosterbeek – is dan ook zeker op de hoogte geweest van Meinwerk’s
kerkbouwplannen en -activiteiten op de Zuidzoom en in Bennekom. Bernulphus
– Benno, Bernoldus, Bernulf – is al voor hij tot bisschop wordt benoemd een
invloedrijke figuur in Utrecht geweest (Jansen, 2016 p. 45). Zeker is dat de beide
mannen de synode van 1027-09-25 in Frankfurt (D.) hebben bijgewoond (Jansen,
2016).
Bernulphus wordt na zijn overlijden in 1054 opgevolgd door Willem van Gelre,
ook Willem van Utrecht genoemd, maar mij is niets gebleken van een eventuele
bemoeienis met de Zuidzoom.
Vrij snel na de wijding van de door Bernulphus gebouwde Utrechtse St. Pieterkerk
in 1048 wordt aan de proost ervan het dekenaat Veluwe als zijn aartsdiakonaat
toegewezen (Kuys, 2014; Buitelaar, 1993) Vervolgens worden de dorpen
Driel, Heteren, Randwijk, Opheusden en Lakemond organisatorisch onder dit
aartsdiakonaat gebracht en de bewoners zijn dan gehouden in de tegenoverliggende
dorpen – resp. Oosterbeek, Wolfheze en Wageningen – ter kerke te gaan. Ook het
Stichtse Rhenen valt onder deze regeling.
Hier zien we dus – opnieuw en nog duidelijker dan zojuist onder “kerkbouw”– een
blijk van centrale aansturing vanuit Utrecht.
Tot hoe lang precies de Betuwse kerken onder het dekenaat van Veluwe hebben
geressorteerd is niet bekend. De mening van van de Westeringh is dat door de
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gesloten bedijking in de 14e eeuw rond de Betuwe de kerken aldaar zelfstandig van
de Veluwe zijn geworden, maar volgens Démoed heeft de buurtschap Driel tot ca.
1470 aan Oosterbeek behoord.
Heeringa meent dat het dorp omstreeks het midden van de 16e eeuw nog tot de
Veluwe heeft behoord. In de Rekening van de bisschoppelijke vicaris 1550/1 (3e
deel) wordt op p. 180 onder het hoofdje “Recepta ex subsidio ecclesiastico” gemeld:
“”Ex Velua recepi dumtaxat (slechts of alleen, HJ) de sex ecclesiis, videlicet Ede,
Eepe, Heteren, Aernhem, Wageningen et Bennicum 3 daleros: 4 flor 4 st” (17). En
dit lijkt dan weer strijdig met een archiefstuk waarin Driel, Heteren, Randwijk en
Opheusden tot in 1554/5 tot de Veluwe (In decanatu Velue) worden gerekend (18).
Voor de godsdienstoefening en de sacramentsbediening moeten de Betuwenaren
dus steeds de Rijn oversteken en de kerk heeft daarom een regeling getroffen voor
de overtocht. In Meinerswijk, Driel, Heteren (19) en Randwijk, mogen de inwoners
tegen betaling van cijns de veerboot houden “”om te kercken mede te vairen”. In de
genoemde plaatsen heet de pont dan ook “”kerkschip”.
Hoe lang het kerkschip praktisch heeft gefunctioneerd is onduidelijk; het is
onderhevig geweest aan de vervoersregels die de heer van Gelre omstreeks het
midden van de 13e eeuw instelt voor het verkeer van goederen en personen over de
Rijn tussen Westervoort en Opheusden.
Medio 16e eeuw is het kerkschip van Driel onder het beheer van de Oosterbeekse
kerk, zoals blijkt uit een missive van 1555-05-15 van het Hof ”…..aan den richter
van Arnhem enz., dat hij namens de gerechtigden tot het veer vóór Arnhem aan de
kerkmeesters te Oosterbeek verbieden moet aan Cornelis Cloot of iemand anders
te vergunnen koopwaar in zijn schip over den Rijn te brengen”. Vermoedelijk wordt
het veer in 1580 eigendom van de Hervormde Kerk in Oosterbeek (20).
Bijlage Enkele notities over de Rijn en de Rijnveren zie paragraaf 1.5.
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1.3.

KERKEN EN KAPELLEN OP DE ZUIDZOOM

Het gaat om de twee oorspronkelijke stenen kerken op de Zuidzoom en de kapel
van Renkum. Vermoedelijk is ook de kapel van steen geweest, niet alleen omdat
Meinwerk min of meer tegelijkertijd ook de kerken van Wolfheze en Bennekom
van steen heeft gebouwd, maar ook omdat de kapel aan het begin van de 15e eeuw
wordt “geïntegreerd” in de nieuwbouw van het Mariaklooster van Renkum.
Plaats		
Oosterbeek
Wolfheze
		
Renkum		

Kerk
≈ 975, zaal, inwendig koor, geen toren. Zaal ca. 120 m²
≈ 1025, zaal, inwendig koor, met toren. Zaal ca. 128 m², toren
ca. 20 m²
≈ 1031, kapel

De Oosterbeekse kerk is vermoedelijk gebouwd door het bisdom Utrecht, naar alle
waarschijnlijkheid met hulp van het klooster van Werden/Ruhr (D.). Het godshuis
heeft een gestage ontwikkeling doorgemaakt, is archeologisch goed onderzocht
en in veel publicaties voorgekomen, ook enkele malen in de “”Zuidzoom in de
middeleeuwen” en in “”Schoutambt en Heerlijkheid”. Er zijn in deze bijdrage en
over deze kerk dan ook geen geheel nieuwe aspecten of gezichtspunten te melden.
Het beheer van de kerk is altijd in handen geweest van het bisdom van Utrecht.
Ook over de Wolfhezer kerk is van tijd tot tijd gerapporteerd. Het godshuis is
archeologisch onderzocht (1893) en er is relatief veel over bekend geworden
doordat het – met uitzondering van de familie van Dorenweerd – uitsluitend zeer
hooggeplaatste eigenaren en collatoren heeft gehad en dus in vrij veel archieven
voorkomt.
De kerk is herhaaldelijk aan de orde geweest in eerdere edities van de Zuidzoom.
Wel wil ik hier een aanvulling geven op mijn artikel van juni 2014 (S&H, jrg. 28,
nr. 2, p. 33) over de mogelijke beweegredenen van Meinwerk van Hamaland om
een kerk in Wolfheze te bouwen en niet in Dorenweerd.
Beide plaatsen zijn eigendom van de Paderborner bisschop Meinwerk, die zijn pied
à terre in Dorenweerd – in de walburg op de Duno – zal hebben gehad. Beperkt
archeologisch onderzoek aan de walburg suggereert dat deze vroeg in de 10e eeuw
is gebouwd en gedurende ca. 100 jaar tot aan circa het jaar 1010 is gebruikt, maar
niet langdurig en niet intensief. Meinwerk is waarschijnlijk de enige die de walburg
heeft gebruikt (Jansen, 2018) en de bevolkingsomvang daar is naar verwachting
vrij beperkt geweest.
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In Wolfheze staat de kerk aan een waterloop en aan de heerwech, op een dominante
plek aan de steilrand van de sandr, gemakkelijk zichtbaar vanaf minimaal 16
grafheuvels; de kerk steekt er letterlijk torenhoog boven uit. In Dorenweerd zou hij
de kerk op nagenoeg vergelijkbare wijze in het veld hebben kunnen positioneren:
nabij de burg op de steilrand van de stuwwal, nabij minimaal 7 grafheuvels, aan
een waterloop en ca. 3 km van de heerwech verwijderd.
Waarom dan toch voor Wolfheze gekozen?
De vraag stel ik opnieuw maar er zijn nog steeds geen antwoorden. Wel suggesties:
1. Er zijn nog heidenen in het gebied en dus ook heidense rituelen, vooral bij de
grafheuvels. Het paganisme heeft zeker tot voorbij de 10e eeuw bestaan naast het
christendom, d.w.z. elk in zijn eigen territoir en/of juist naast elkaar in één en
hetzelfde gebied of zelfs in enclaves over en weer (Jansen, 2016) Daarom heeft
Meinwerk daar – nabij een “heidensheilige” waterloop en op een dominante plek
tussen de grafheuvels in – een kerk gebouwd. Maar ook heeft hij de vier hoeken
van de toren gevestigd op veldkeien, die vermoedelijk eerder door de heidenen als
offerstenen zijn gebruikt en daarom ook heilig zijn voor hen.
Mogelijk is er eerder een houten kerkje geweest. Holwerda van het R.O.M. in
Leiden schrijft op 1904-09-02 en 1904-10-03 dat hij onder “”de bouwvallen van
het kapelletje op de Wolfhezensche hei” enig vaatwerk heeft aangetroffen dat
hij dateert op “”niet vroeger dan de achtste of negende eeuw”. Er kan ter plekke
dus ook een huis hebben gestaan. Maar voegt Holwerda toe: “”Merkwaardig was
de mededeling van den schipper (schaapherder, HJ) dat zich ten noorden van
de ….. tumuli bevinden, waarin hetzelfde vaatwerk met verbrande beenderen is
gevonden”. Dus tóch een kerk waarin door het gebruik van de vier offerstenen
“aansluiting” is gezocht bij een grafheuvel, d.w.z. bij een “heidensheilige” plek? De
kerk wordt door minimaal zestien tumuli omgeven.
2. Hij heeft zijn kerk aan de heerwech willen bouwen vanwege de passanten, onder
wie ongetwijfeld veel prelaten en priesters reizende tussen het aartsbisdom Keulen
en het bisdom Utrecht. Vanzelfsprekend is een combinatie van deze suggesties
mogelijk.
Hoe ook, de reden om voor Wolfheze te kiezen lijkt buiten hemzelf te liggen.
Immers, hij heeft de kerk niet of nauwelijks nodig gehad voor eigen gebruik: hij
woont en werkt in Paderborn en is slechts dann und wann in Nederland.
Het beheer van de kerk is m.i. vanaf het begin omstreeks 1025 in handen geweest
van de familie van Dorenweerd, afkomstig uit Torenweerd, gelegen in de Groningse
graafschap Hunsingo, waarin Wichman van Hamaland is gegoed.
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In Zuidzoom IV (2018) heb ik opgemerkt “”Met enige zekerheid kan worden
aangenomen dat de familie van Dorenweerd zich rond het jaar 1000 op de
Zuidzoom heeft gevestigd op de plaats van het huidige kasteel Doorwerth. Zij zal
haar goederen op de Zuidzoom rechtstreeks van de van Hamalanddynastie – van
Meinwerk – hebben ontvangen en zal als beheerder van die gronden en goederen
zijn aangesteld” (21).
Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de familie een beheerdersrol heeft
gehad voor de Hamalandse goederen in Hunsingo. Maar in 970 schenkt Wichman
al deze goederen aan het stift van Elten en in 996 worden zij definitief aan het stift
toebedeeld (Jansen, o.a. 2011, 2014, 2015). Onbekend is hoe de relatie is geweest
tussen het stift en de familie van Dorenweerd in het Groningse tussen 970, 996 en
het jaar 1020 wanneer ongeveer de Wolfhezer kerk wordt opgeleverd, maar het is
wel opvallend dat zij op de Zuidzoom geheel los van elkaar kunnen optreden.
En tenslotte dan de kapel en, later, de kerk van Renkum.
De situatie hier is geheel anders dan die in Oosterbeek en Wolfheze. De kapel
en de kerk van Renkum zijn nimmer archeologisch onderzocht. Bronnen en
literatuur over de beide gebouwen zijn er niet of nauwelijks. Ook zijn “Renkumhistoriografen” tot dusverre voorbijgegaan aan zulke vragen als waarom – zie de
tabel in 1.2. – Renkum in de 11e eeuw een kapel heeft gekregen en pas in de 12e
eeuw een kerk.
Ik begin met een zo goed mogelijke beschrijving van de nederzetting omstreeks
het jaar 1000.
· De plaats
De nederzetting Renkum ligt aan twee veel gebruikte snelwegen, Rijn en heerwech,
niet ver verwijderd van belangrijke steden als Nijmegen, Tiel, Dorestad en Utrecht.
De verbinding met hogere delen van de Veluwe is gemakkelijker in Renkum dan in
Oosterbeek, Dorenweerd en Heelsum door een tragere hellingshoek in het terrein
vanaf de Rijn en door de afwezigheid van kruisende beken; vanaf de bron in het
noorden tot aan de uitmonding in de Rijn meandert de Renkumse beek nauwelijks.
Anno 970 wordt Renkum door Wichman van Hamaland geschonken aan het pas
door hem gestichte stift Elten, waarvan zijn dochter Liutgard de eerste abdis is.
Wanneer hij overlijdt in 973 schenkt Liutgard nog eens haar gehele erfdeel aan
het stift. Vervolgens wordt in 996 bij keizerlijk besluit een groot aantal goederen –
waaronder Renkum – verdeeld tussen het Eltener stift en Adela en Balderik. Adela’s
dochter Azela zou haar deel van de erfenis aan het stift Elten hebben overgedragen
bij haar intreding in dit klooster. De beide andere dochters van Adela – Glismod en
Emma – zijn niet betrokken geweest in de keizerlijke verdeling van 996 en evenmin
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bij latere verdelingen; in de 1050-er jaren doen twee van hun nabestaanden hun
beklag bij de keizer over de giften van Meinwerk aan de Abdinghof (Jansen, 2018,
p. 14, 15).
Kos (2002, p. 62) zegt”...dat Elten wel degelijk driekwart en Abdinghof een kwart
deel bezaten van het oorspronkelijke prædium in Renkum”. Hoe interessant deze
bevinding natuurlijk ook is – er is kritiek op gekomen maar het voert te ver daarop
hier in te gaan – in praktisch zin kun je er betrekkelijk weinig mee. In het Renkum
van het eerste kwart van de 11e eeuw zijn de precieze omvang, ligging en aard van
de gronden van het stift Elten even onduidelijk als van die van Meinwerk eerst en
de Abdinghof later. Ondanks latere duidingen is dat – in de kern genomen – thans
niet heel veel anders.
Voeg daarbij dat de limieten van Harten evenmin goed gekend zijn en het beeld
ontstaat van een diffuus gebied, omvattend het Hamalandse Renkum, beheerd
door Elten en Paderborn en het niet-Hamalandse Harten, beheerd door het
bisdom Utrecht (22). Het Renkumse beekdal zal deels Hamalands deels Utrechts
bisschoppelijk zijn en dat geldt ook voor het hooggelegen gebied vanaf Onder de
Bomen tot voorbij Huis Keijenberg en in het Heelsummer hout.
Waar Meinwerk van Hamaland pas na het overlijden van zijn moeder Adela (≈
1025) bemoeienis krijgt met een deel van de plaats Renkum heeft het Eltener stift
de gehele nederzetting al sedert het jaar 970 in handen, d.w.z. het gehele Renkum
tot in 996 en de helft of meer daarná.
In het eerste kwart van de 11e eeuw tuigt Meinwerk een nieuwe organisatiestructuur
op voor zijn kapel in Renkum, zijn kerk in Wolfheze en vermoedelijk ook voor zijn
kerk in Bennekom. Zijn deel van Renkum – gronden, kapel, hof met mensen –
schenkt hij op 1031-11-02 (Allerzielen) aan de pas door hem gestichte St. Peter en
Pauluskerk – later de Abdinghof genoemd – in Paderborn, waar hij bisschop is.
Door deze schenking creëert hij een getrapte gezagsverhouding: op lokaal niveau
een hof die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de Renkumse horigen
en de inning van de tienden aldaar, welke zal rapporteren aan de Abdinghof,
eigendom van Meinwerk (23).
In 1031 is de Abdinghof dus een net opgeleverde en rijke eigenhof van Meinwerk,
het stift Elten een rijk klooster dat kort na zijn oprichting in 968 juridisch is
gelijkgesteld aan enkele keizerlijke kloosters in Duitsland.
De communicatielijn van Renkum naar Elten en naar Paderborn wordt bepaald
door de afstanden. Voorstelbaar is dat de organisatie van het stift wellicht
effectiever, soepeler is dan die van de Abdinghof, want minder afhankelijk van een
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vrij oude man en mogelijk beter ingevoerd in Renkum en omgeving. Daar komt bij
dat de Abdinghof, tegelijk met de supervisie over Renkum ook het toezicht krijgt
over een kerk en kapellen in Teisterbant, ruwweg Tiel en omgeving, de Tieler- en
Bommelerwaard.
In het eerste kwart van de 11e eeuw zal de relatie tussen het bisdom Utrecht en de
Abdinghof direct en persoonlijk zijn geweest: bisschop Bernulfus – patroonheilige
van Oosterbeek en al voor hij bisschop wordt een belangrijk man in Utrecht – en
Meinwerk kennen elkaar persoonlijk. Beiden zijn gedreven kerkbouwers; Bernulfus
is o.a. bouwheer van de St. Pieterskerk, de St. Janskerk en het St. Paulusklooster
allen in Utrecht en de Lebuïnuskerk in Deventer.
Het stift heeft in Renkum twee hoven, de Nederhof en de St. Vitushof, welke
laatste wordt verpacht en in elk geval goederen en mensen beheert in Lienden;
in tegenstelling tot wat Kos (2002, p. 59) zegt liggen Borchhoeuell, het Goor,
Luttelveld, de Homedenet en Nedermeden niet in Renkum maar in Lienden (Jansen
2018, p. 35, n. 25 p. 63).
Het Paderborner deel van Renkum wordt beheerd door de Overhof die rapporteert
aan de Abdinghof, welke op zijn beurt rapporteert aan Meinwerk. Kos (2002, p. 60,
61) schrijft – zoals Tersteeg vóór hem – dat de pachtregisters der beide eigenaren
van Renkum een “”opmerkelijke parallelie” vertonen, het gaat steeds om dezelfde
goederen.
Kortom, dit gunstig gelegen dorp is eigendom van twee rijke en prestigieuze
kloosters, die elkaar goed kennen en die het dorp – half om half dan wel in
een scheve verhouding – hebben verdeeld; het aanpalende Harten is sedert 838
eigendom van de Utrechtse St. Maartenkerk.
Het opvallende is nu eigenlijk dat de voorgangers van Wichman van Hamaland (†
≈ 975) én hijzelf eerst én het stift Elten later – zeg in het tijdvak 940 - 996 – niet
een eigen kapel of zelfs een kerk in Renkum hebben gebouwd. In de keizerlijke
boedelscheiding van 996 wordt Renkum half om half verdeeld maar een kapel of
een kerk wordt niet genoemd, terwijl de Puttense kerk in dezelfde scheiding wel
wordt verdeeld.
Vergelijken we nu Renkum met Arnhem. Beide prædia worden 50/50 verdeeld
tussen het echtpaar Adela/Balderik en het stift Elten; het Eltener deel van Arnhem
valt onder de St. Vitushof. Kennelijk valt in Arnhem evenmin een kerk te verdelen
als in Renkum, althans geen oorspronkelijk “Hamalandse” kerk. Maar er is daar
natuurlijk wel de Prümer kerk van 893.
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De bewoners van het Arnhemse prædium gaan dus wellicht naar de Prümer kerk
voor de bediening der sacramenten. Heeft de familie van Hamaland zelfs niet een
eigen kapel in Arnhem gehad?
Kortom, zowel Harten als Arnhem hebben een Karolingische kerk gehad resp.
vóór en in 838 en vóór en in 893 (24).
Hoe dat alles ook precies zij, in of omstreeks 1031 bouwt Meinwerk in Renkum
niet een kerk maar een kapel. Vergelijk ik dit Renkum, verdeeld als het is, met
de dorpen Wolfheze en Bennekom, plaatsen waar hij in de eerste helft van de
11e eeuw wél een kerk heeft gebouwd. Renkum is ongetwijfeld belangrijker dan
Wolfheze, zoals hiervoor betoogd. Naar alle waarschijnlijkheid is Renkum qua
bevolkingsomvang ook groter dan Wolfheze plus Dorenweerd gezamenlijk.
Wolfheze wordt verzelfstandigd en onder het beheer van een van Dorenweerd
geplaatst (Jansen, 2018). Bennekom is al vroeg een belangrijke plaats, wellicht ook
groter dan Renkum ‒ alhoewel ik er mijn twijfels bij heb ‒ maar de plaats heeft
geen machtige en invloedrijke eigenaren, zoals Renkum die wel heeft.
Men kan zich nu afvragen hoe in het tijdvak van zeg 940-1031 de sacramenten zijn
bediend aan de bewoners van Renkum en omgeving. Eerder heb ik gesuggereerd
dat de Renkumers daarvoor hebben kunnen uitwijken naar Wolfheze of Bennekom,
maar dan pas vanaf omstreeks 1020, wanneer daar de stenen kerken zijn gebouwd.
Over het tijdsvak 940 - 1020 is niets bekend. Alle drie de gebedshuizen zijn
eigendom van Meinwerk resp. de Abdinghof en de hemelsbrede afstanden tussen
de Renkumse kapel en de kerken van Bennekom en Wolfheze ontlopen elkaar
maar weinig.
Maar heeft deze situatie dan kunnen voortbestaan tot het jaar 1150, wanneer
Renkum voor het eerst een kerk krijgt? Dezelfde vraag kan worden gesteld m.b.t.
de Betuwse dorpen langs de Nederrijn gelegen – Driel, Heteren, Randwijk en
Opheusden – die sedert 1048 tot het dekenaat van Veluwe worden gerekend. Tot
welke kerk hebben de Betuwenaren zich moeten wenden voor doopbediening,
biecht of communie nu Renkum niet een gewijde kerk, maar een kapel heeft?
Kunnen zij voor de sacramenten werkelijk pas vanaf het jaar 1150 in Renkum
terecht?
Tenslotte is er nog het gegeven dat de kapel niet wordt gebouwd door de beide
kloosters gezamenlijk maar door de Abdinghof solo, mogelijk de kleinere van de
twee in Renkum en zeker de laatst aangekomene.
Enkele opmerkingen nu over het belang van de kerk van Herodna in de kerkelijke
infrastructuur in de vroege en hoge middeleeuwen.
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In 838 is de kerk van Herodna zonder enige twijfel belangrijk geweest voor de
bisschop van Utrecht en dat om meerdere redenen. Terwijl in de eerste helft van
de 9e eeuw de kerkelijke infrastructuur nog in een vroege fase van ontwikkeling
verkeert, krijgt de bisschop enkele kerken in Midden-Nederland in eigendom,
waaronder die van Harten. Hij verkrijgt deze kerken van een particulier in een tijd
waarin op de Veluwe en elders veel meer eigenkerken zijn dan bisdomkerken.
Schrijft Kuys (2004, p. 49): “”Het eigenkerksysteem was tot in de 12de eeuw
overheersend en vrijwel exclusief”. Op de Zuidzoom heeft alleen Oosterbeek een
bisdomkerk, het aan Harten grenzende Bennekom heeft een eigenkerk en de kerk
van Ede wordt niet voor 1100 gebouwd. En tenslotte is Herodna bijzonder gunstig
gelegen, zoals hiervoor al aangegeven.
Het is veilig te stellen dat elk van deze aspecten onverkort geldend is ten tijde van
de kapelbouw én van de kerkbouw in Renkum in 1031 en omstreeks 1150.
Daarom dan: stel nu dat de kerk van Herodna in het eerste kwart van de 11e eeuw
nog in functie zou zijn geweest dan zou daarin voor Meinwerk een reden hebben
kunnen liggen om in 1031 niet een kerk maar een kapel in Renkum te bouwen.
En zou hij zelf niet op het idee zijn gekomen dan zou de al genoemde bisschop
Bernulphus vermoedelijk de aangewezen figuur zijn geweest om hem en niet een
kerk maar een kapel in Renkum te laten bouwen.
Een signaal van – vermoedelijke – actieve betrokkenheid van Bernulphus bij
Harten komt uit de goederenlijst van het kapittel van St. Jan (p. 270) te Utrecht,
waar staat “”Item in Herthenre-hout habet eadam curtis warandiam de 3½ mansis”.
Dit is dezelfde waarschap van 3½ mansis die hof Dolder in Harten heeft gehad. Het
kapittel wordt kort na 1040 gesticht en het startvermogen zal door Bernulphus zijn
gehaald uit het vermogen van de St. Maartenkerk.
Het gaat hier natuurlijk om enkele algemene overwegingen en suggesties, er zijn
echter ook specifieke aanwijzingen.
· In de rentmeestersrekeningen over novale tienden in het boekjaar 1333/4 wordt
gesproken van “”parochia Wlfhazen, Redinchem et Harten”.
· In de periode 1409-1496 beleent het Utrechtse bisdom van tijd tot tijd goederen,
gronden en tiendrechten in Harten en Heelsum. In 1409 heeft de heer van Lienden
tiendrechten in Harten en Heelsum. Op 23 juli van dit jaar beleent bisschop Frederik
van Blankenheim “”Elysabeth, dochter van wijlen heer Jan, heer van Lienden en
van der Lede, na doode van haar broeder Dirc, heer van Lienden, van Duffel en
van der Lede, met de Rotttienden in de Mersch, de tienden te Hirten en die te
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Heelzem op de Veluwe” en in dit jaar, maar ook in 1431, 1434, 1461, 1481 en 1496
wordt de heer van Culemborg met de Hartense en Heelsumse tienden beleend door
de bisschop van Utrecht; in 1461 heeft Gerrit II van Culemborch de heerlijkheid
Lienden gekocht. In 1437 dragen Gerrit van Culemborch, zoon tot Culemborch, en
een echtpaar van Nijenvelde aan het klooster van Renkum over een goed in Harten,
Reutenenge genaamd, met huis, hof, hoog en laag, bos en broek (Tersteeg, 1992,
p. 28).Regest 1559-09-05 GA nr 158. “”Gysbert van Brienen heeft gerichtelijk
verlijd en bekend - nadem hij de tiend te Heelsum en Harten grof en smal met al
zijn rechten en toebehoren van den huize van der Lede te leen ontvangen heeft dat hij dezelve voorzegde tiend niet anders dan zowel tot behoef van zal. Balthes
van Muylickums nagelaten weduwe met haar consorten, een ieder tot zijn deel en
aanpart, als tot zijn behoef ontvangen heeft”(25).
In een officieel stuk uit 1539 – een missive van het Hof van Wageningen nadat de
stad delen van Harten heeft verkregen – wordt de vraag gesteld of Harten moet
worden aangeduid als een gehucht of als een kerspel.
Kort gezegd zijn er signalen en vermeldingen die er op wijzen dat de kerk van
Herodna op enigerlei wijze, actief dan wel passief, een rol kan hebben gespeeld
vanaf de bouw van de Renkumse kapel in 1031 tot aan de bouw van de Renkumse
kerk ≈ 1150. Ik kom er zo op terug.
En aan het einde van dit deel over het dorp Renkum nog enkele notities uit de latere
middeleeuwen. Vanaf de tweede helft van de 14e eeuw ondergaat het dorp een
ware metamorfose, die begint met de bouw van kasteel Grunsfoort in het beekdal,
vermoedelijk als landsheerlijk goed van de heren van Gelre. Vanaf 1380 krijgt
het dorp grote – zelfs internationale – bekendheid door de verschijning van een
Mariabeeldje. In of vanaf 1405 wordt vervolgens het Onze Lieve Vrouweklooster
gebouwd, dat bedoeld is voor dames uit de hoge lagen van de bevolking en zal
uitgroeien tot een prestigieuze en rijke instelling.
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De motte van Harten
(838)

De kapel van Harten
(1570)

De kerk van Renkum
(≈1150)

De kapel van Meinwerk
van Hamaland
(1031)

Locaties in Harten en Renkum
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· De kapel van Renkum
In de hoge middeleeuwen is deze kapel hoogstwaarschijnlijk de enige op de
Zuidzoom. Gebouwd in het laaggelegen gebied aan de voet van de stuwwal –
meer specifiek en met dank aan Schaafsma: de oostmuur van de kapel staat in
het verlengde van de Nieuweweg, de fundamenten liggen nog deels onder de dijk
van de N225 en onder Parenco – wordt het gebouwtje in 1031 aan de Abdinghof
geschonken. Onbekend is wat ermee is gebeurd na de oplevering van de Renkumse
kerk in 1150. Heeft het zijn functie als gebedsplaats behouden en, zo ja, onder
welke naam?
In of omstreeks het jaar 1380 krijgt de kapel grote bekendheid wegens de
miraculeuze verschijning van een houten beeld van de Heilige Maagd Maria. De
Franse koning Karel VI zou de kapel een stuk van de doornenkroon van Jezus
hebben geschonken, alsook een deel van het kruis. Zelfs is er een melding – of
is het een onnauwkeurige formulering? – dat hij persoonlijk in Renkum zou zijn
geweest: ““Tot vermeerderinge van Devotie, heeft Koning Carel van Vrankryk,
in den Jaare 1401, in dese Kapelle vereert, een stuk van ’t sooegaamde Heylige
Kruys en van den Doornen Kroone van Christus” (Kabinet van Nederlandsche en
Kleefsche Outheden, dl 5, p. 216).

Maria van Renkum

Het is óók miraculeus dat de Mariaverschijning zich – naar algemeen wordt
aangenomen – juist in het jaar 1380 voordoet.
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In het voorafgaande jaar is Maria van Gelre als overwinnaar uit de strijd tegen
Mechteld van Gelre naar voren gekomen. En bisschop Floris van Wervelinkhoven,
die niet haar maar Mechteld heeft gesteund, wordt zo door toedoen van Maria van
Gelre via haar geesteskind Maria van Renkum kaltgestellt en in politiek opzicht
outclassed door de koning van Frankrijk.
Maar of Maria van Gelre dat echt zo heeft voorzien, gepland?
Op 1405-11-12 behoren de kapel en de omliggende gronden aan de heer van
Gelre, die besluit de kapel op te nemen in het nieuw te bouwen Onze Lieve
Vrouweklooster (26).
· De kerk van Renkum
Het gebouw wordt omstreeks 1150 opgeleverd en wel aan de steilrand van
de stuwwal, op de plaats van de latere gemeentelijke begraafplaats “Onder de
Bomen”.
Datering, bouwheer
Démoed meent dat de kerk dateert uit de 12e eeuw (p. 175) en wordt daarin
bijgevallen door Tersteeg (1973, p. 8), die er aan toevoegt dat het de Abdinghof is
die de kerk heeft gesticht; hij wijst er ook op dat de abdis van Elten geen tienden
in Renkum schijnt te bezitten.
Het Oorkondenboek van Muller e.a. (1930, p. 354) geeft aanwijzingen dat de
kerk tussen 1146 en 1183 zal zijn gebouwd. Op 7 mei van dit jaar bevestigt paus
Eugenius III “”…..de abdij van St. Pieter en St. Paulus te Paderborn in het bezit
van hare goederen, o. a. te Renkum en in Teisterbant, van de kerk te Tuil, de
kapellen te Nuwaal, Hellou, Haaften en Gameren.... Radengheim cum capella et
decima super dimidiam villam, . . .”. En op 1183-02-27 bevestigt paus Lucius III
“”…..aan het klooster van St. Peter en Paulus te Paderborn den eigendom van de
kerk van Renkum met eene kapel en den halven tiend ...” (p. 454, Muller).
Eyck tot Zuilichem (1838): komt tot een ander oordeel: “”...ik vind geene reden
om de stichting der tegenwoordige kerk vroeger dan de 11de eeuw te stellen”. Dit
contrasteert nogal sterk met de datering van zojuist, maar opgemerkt moet worden
dat Eyck tot Zuilichem zijn datering uitsluitend baseert op visuele waarnemingen
in 1838.
Aangenomen kan dus worden dat de kerk medio 12e eeuw is gesticht door
Paderborn. De tienden voor de Abdinghof zijn blijkens een melding uit 1536 tot
aan dat jaar betaald: ““Goessen Conraetzs en Maess Wolterssz verklaren voor de
richter en gerichtsluiden van Veluwenzoem, dat zij steeds de van hun goederen
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verschuldigde tienden aan de pastoor van Reenckem ten behoeve van de abt van
Patelboren betaald hebben” (Kelnarij van Putten, GA 0324). Het moet hier
welhaast nog steeds gaan over de tienden die de bevolking van Meinwerk’s deel
van Renkum sedert november 1031 – Meinwerk’s schenking van een kapel in
Renkum aan de Abdinghof – verschuldigd is aan de Abdinghof (Jansen, 2016 p.
62/63 e.v.).
Grondplan
Het kerkgebouw ontstaat uit een wat slordig uitgevallen stenen vierkant gevormd
door vier bogen en vier hoekpilaren.

Plattegrond Renkumse kerk volgens Démoed

Ik gebruik hier – in navolging van Eijck van Zuilichem – het woord vierkant maar
blijkens de schets van Démoed gaat het niet precies om een vierkant, het oogt
nogal onbeholpen. Stel ik een el op 0,68 m dan heeft het een geschat oppervlak
van ongeveer 19x15 m, buitenwerks gemeten. Door de vergroting van het vierkant
aan de noord- én aan de zuidzijde ontstaat in 1150 een zaal van niet minder dan
ongeveer 22 x 36 m, buitenwerks.
Hiermee zou de kerk van Renkum opeens veruit de grootste kerk van de Zuidzoom
en vermoedelijk ook van de grotere regio zijn. Vergelijk ik deze afmetingen met die
van de Edese kerk (≥ 1100): vermoedelijk 21.25 x 10 m (Blommesteijn e.a. 1977).
Onbekend is echter hoe Démoed zijn gegevens heeft verkregen. Het vierkant
is van tufsteen maar deze kennis is niet afkomstig uit enig onderzoek maar uit
observaties van de al genoemde Eijck van Zuilichem, bijna 30 jaar voor de sloop
van het gebouw.
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Vergelijk ik nu de plattegrond volgens Démoed met een afbeelding van het gebouw
door Rademaker in 1630

De kerk van Renkum anno 1630 door A. Rademaker
Bron: Nederlandsche Outheden en gezigten, nr 279

dan kan Démoed maar zo gelijk hebben met zijn weergave van het grondplan van
de kerk. Overigens het bijschrift bij Rademaker’s afbeelding luidt: “”View in the
year 1630 of a part of Renkom and of its church, whose structure is ancient and
singular….”.

Een foto van de Renkumse kerk van medio 19e eeuw, vóór het jaar 1866.
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Hoe ook, kennelijk is het voor de Abdinghof van belang geweest dit vierkant te
behouden – vgl. hoe later, aan het begin van de 15e eeuw, de kapel van Meinwerk
wordt opgenomen in het Mariaklooster van Renkum – maar we weten dan nog niet
om welke redenen dat is gebeurd.
Gaat het om een (slaap)kamer wellicht van Adela waaruit Meinwerk eens een
dorsaal heeft meegenomen? (Vgl. Tersteeg, BMG 68, p. 286). Gezien de afmeting
van het vierkant zal dat toch niet het geval zijn; een kapel zal het evenmin zijn
geweest want die staat al sedert 1031 in de Kloosterwei en voor een bidcel lijkt het
wel erg groot, zelfs als die van een hooggeplaatste zou zijn.
Ik kan twee mogelijke redenen bedenken, waarom de Abdinghof het vierkant heeft
willen gebruiken.
De eerste is dat – uitgaande van het grondplan – de Abdinghof wellicht een vorm
van centraalbouw heeft willen toepassen? De andere – meer waarschijnlijke – is
dat, zoals al gezegd en gesuggereerd, ik vermoed dat het vierkant de voormalige
kerk van Herodna of een restant ervan is geweest.
Een eerste aanwijzing daarvoor is dat het de erfopvolgers van Meinwerk van
Hamaland zijn die het gebied Onder de Bomen omstreeks 1150 in eigendom
hebben. Vele toponiemen hiervoor in de briefakte genoemd blijken later in handen
van de familie en vervolgens van haar erfopvolgers te zijn en er zijn tal van andere
plaatsen waarvoor hetzelfde geldt.
Onbekend is of dit vierkant tot in de elfde eeuw, wanneer de kapel van Meinwerk
op de Kloosterwei wordt gebouwd, in gebruik is gebleven. Onbekend is ook of
het vierkant en de gronden er omheen tot in de 12e eeuw eigendom zijn gebleven
van het bisdom Utrecht, dat omstreeks 1150 toch heeft moeten toelaten dat de
particuliere instelling de Abdinghof een bisdomkerk heeft kunnen ombouwen tot
een eigenkerk.
Hoe dat alles ook zij, de Abdinghof heeft een onderscheidende kerk willen bouwen;
een minder grote uitbreiding van het al bijzondere vierkant zou al imposant zijn
geweest. De bevolkingsomvang van Renkum en Harten zal daarvoor welhaast
zeker geen reden zijn geweest.
Vervolgens valt op dat het gebouw evolueert tegen de in de hoge middeleeuwen
heersende praktijk in. Gewoonlijk wordt eerst de zaal gebouwd, daarna een
uitwendig koor, vervolgens de toren en daarna – vaak – een verdere uitbouw met
b.v. transepten. De Oosterbeekse kerk is geheel conform deze praktijk tot stand
gekomen en verder ontwikkeld, zie de hierna volgende tabel.
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In Renkum gaat men heel anders te werk en het resultaat is een kerk met een
afwijkende vorm en oriëntatie. En tenslotte valt op dat de vergrotingen relatief snel
na elkaar plaats hebben.
De kerk van Ede ─ een tufstenen, rechthoekig, Romaans gebouw ─ wordt omstreeks
dezelfde tijd gebouwd als die van Renkum, wellicht is Ede wat eerder klaar dan
Renkum. Palmboom (1993) komt voorzichtig op ongeveer het jaar 1100 en dat is
vrij laat, maar hij vraagt zich wel af of de kerk misschien niet eens is verplaatst.
Hij zegt dat de vraag of het kapittel van St. Jan de stichter is van de kerk van Ede
moeilijk is te beantwoorden. Blommesteijn dateert de kerk niet voor 1100. Toch
lijkt de nieuwbouw van deze kerk geen reden te (kunnen) zijn geweest voor de
Abdinghof om ook een kerk in Renkum te gaan bouwen; de hemelsbrede afstand
tussen de Oude Kerk van Ede en de kerk van Harten zal ruwweg 8 km zijn.
Nu weer terug naar het thema van deze paragraaf, de ontwikkeling van de diverse
bedehuizen op de Zuidzoom aan de hand van een tabellarische samenvatting.
In samenvatting (27).
		
Oosterbeek¹
Wolfheze²
Renkum

≈1150
Koor
.........
Kerk

≈1285
..........
..........
Toren

≈1350 ≈1400
Toren
..........
.......... ..........
.......... Koor

≈1450 1624 1864/5
Koor
......... Transept
......... Afbraak ..........
......... .......... Afbraak

1. Op basis van de gegevens van Démoed en Glazema, die een miniem
verschil tonen rond 1200. De heren publiceren hun data in de eerste helft
van de 1950-er jaren; zij hebben elkaar vermoedelijk persoonlijk gekend.
In deze tijd publiceert Glazema zijn onderzoeksverslag betreffende de
Oosterbeekse kerk en Démoed zijn boek “Van een groene zoom….”. 2.
Kerkvergrotingen zijn er niet geweest, Groneman maakt er geen melding
van en ze zijn ook niet te verwachten gelet op de context van tijd tot tijd.
Het overzicht geeft aanleiding tot enkele opmerkingen.
Het verrassende is dat de kerk van Oosterbeek wordt vergroot met een uitwendig
koor omstreeks de tijd dat het Renkumse vierkant tot een zaalkerk wordt
uitgebouwd. Vervolgens zijn de latere vier vergrotingen van de beide kerken omen-om gerealiseerd. En tenslotte valt op dat in de periode ≈1350 - ≈1450 de beide
kerken drie maal worden vergroot, er is sprake van een zekere acceleratie in de
verbouwingen.
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Zojuist – noot 2 bij de laatste tabel – is gezegd dat de kerk van Wolfheze geen
verbouwingen heeft ondergaan. Nu kan worden aangevoerd dat het gebouw die ook
niet nodig heeft gehad, omdat het bij oplevering al compleet was en/of dat de beide
andere kerken bezig zijn geweest met een inhaalslag. Kunnen dan de eigenaren van
de kerken van Oosterbeek en Renkum, resp. het bisdom Utrecht en de Abdinghof in
Paderborn afspraken hebben gemaakt om hun kerken gecoördineerd te upgraden?
Enerzijds zou dat hebben gekund: de Abdinghof heeft uitgebreide eigendommen in
het bisdom Utrecht – ook buiten Renkum om – en de beiden hebben elkaar dan ook
zeker gekend. Anderzijds lopen de belangen van het bisdom en de private eigenaar
nogal sterk uitéén: het bisdom is er op gebrand om daar waar mogelijk eigenkerken
“in te lijven”. Voorbeelden daarvan komen hierna nog aan de orde in 1.4 – en
private kerkeigenaren zijn daar fel tegen gekant.
Maar dit zijn slechts enkele algemene gegevenheden, geen specifieke
omgevingsfactoren voor dit geval. Het is onbekend hoe het de Wolfhezer kerk
tussen ongeveer 1025 en 1400 is vergaan. Het gebouw is, in elk geval tot ≈ 1400,
goed onderhouden; in 1553 oogt het allerminst als een bouwval, maar zoals nog zal
blijken heeft het in en vanaf 1520 herstel- en onderhoudswerk ondergaan.
Hoe het ook precies moge zijn geweest, het gevolg is dat het Wolfhezer kerkgebouw
door de verbouwingen aan de kerken van Oosterbeek en Renkum in de jaren 1150
en 1285 zijn aanvankelijke bijzondere positie op de Zuidzoom is kwijtgeraakt. Dat
laat onverlet dat er – getuige de langdurige interesse van de RDO en diverse hoge
huizen door de eeuwen heen – altijd een notie is blijven hangen van “het oude
kerkje op de heide“ van de kerkvader Meinwerk van Hamaland.
Is onbekend wat omstreeks 1150 de aanleiding kan zijn geweest om de kerk van
Renkum te bouwen en de Oosterbeekse kerk met een uitwendig koor uit te breiden,
ook onbekend is hoe het de van Dorenweerds is vergaan tussen 1025 en 1250. De
familie woont omstreeks 1150 nog altijd in de houten woontoren ter plekke van het
huidige kasteel en de vraag is of de woning en de familie het natuurgeweld van de
12e eeuw – de vele zware stormen met name die van 1170 – goed heeft doorstaan.
De gedachte dat een malheur in deze familie zou kunnen leiden tot de (uit)bouw van
kerken in naburige parochies is minder ver gezocht dan het lijkt, de kerk is tenslotte
een eigenkerk. In het tijdvak 1250-1260 wordt de houten burcht van Bernd I van
Dorenweerd verwoest door Sweder van Vianen in zijn capaciteit als maarschalk
van de Utrechtse bisschop. De burcht, of wat er van over is, wordt vervolgens weer
opgebouwd, nu in steen. Daarna, in 1280, krijgt Bernd’s zoon Hendrik het aan de
stok met de heer van Rheden van Baer, die “”met bernen en toetasten quadt huys
gehouden “” heeft op Hendrik’s kasteel en een grote buit heeft meegenomen. Maar
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niet alleen dát, ook al Hendrik’s goederen “”binnen Gelderland ….. met het zwaerd
ende vuyr bedorven” (Slichtenhorst, 1654.) (28)
Ongetwijfeld zijn deze verwoestingen een aderlating voor de van Dorenweerds
geweest en ze zijn – vermoedelijk, mogelijk – ook een aanleiding voor de Abdinghof
om de Renkumse kerk te vergroten door de aanbouw van een toren rond 1285 (29).
Nu zijn er in het tijdvak tussen ≈ 1350 en ≈ 1450 in totaal drie vergrotingen
geweest aan de kerken van Oosterbeek en Renkum en de vraag is of die – zoals
waarschijnlijk in 1285 – zijn toe te schrijven aan enig malheur in de behuizing van
de familie van Dorenweerd of haar opvolgers en/of in de familie zelf.
Dat is voor wat betreft de behuizing eigenlijk minder te verwachten: de familie
woont ondertussen in een stenen kasteel dat natuurlijk beter bestand is tegen
natuur- en oorlogsgeweld dan de houten behuizing van weleer.
In de Eerste Gelderse Successieoorlog (1371-1379) verleent de familie actieve steun
aan Mechteld van Gelre en haar echtgenoot Jan van Blois in hun strijd tegen Maria
van Gelre en haar man Willem van Gulik om de opvolging van de vader der beide
dames; ook de Utrechtse bisschop Arnold van Horne ondersteunt het echtpaar.
In 1372 wordt Grunsfoort na een belegering van vijf dagen en een bestorming
door Mechteld en Jan ingenomen. In 1376 worden belangrijke hoofdmannen van de
tegenpartij gevangengenomen bij Oosterbeek en in 1379 wint Maria de strijd (30).
Ik heb geen bewijs kunnen vinden dat de familie enig nadeel heeft ondervonden
van haar keuze voor het echtpaar van Blois - van Gelre.
Kunnen dan de kerken van Oosterbeek en Renkum – de familie van Dorenweerd
is de kerk al omstreeks 1402 kwijt geraakt en de laatste heer van Dorenweerd is in
1411 overleden – in de oorlogen van 1420 en 1456 beschadigd zijn geraakt en om
die reden hersteld én vergroot zijn? Ik heb er niets over kunnen vinden.
De oorlog van 1420 breekt uit tussen Reinoud van Gelre en bisschop Frederik van
Blankenheim van Utrecht en voert de bisschoppelijke troepen – 6000 voetknechten,
500 ruiters – door Wolfheze, onderweg van Renkum naar Velp en de omtrek van
het slot te Rozendaal. In Renkum wordt een veldkamp opgeslagen en het dorp
verwoest; de kerk van Ede en vele woningen worden verwoest. Zo vergaat het ook
de rest van de Veluwezoom, getuige de Beke Kronieken: “”so wert dat nedereynde
van Veluwen voir ende na zeer gewoest ende verderft” (31).
In augustus 1456 – op de vrijdag na 10 augustus – tijdens de anti-Bourgondische
strijd, heeft Philips van Bourgondië zijn troepen gelegerd tot “”Oesterbeeck ende
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te Redichem”. De stad Arnhem verzoekt om gewapende mannen van Nijmegen en
Grave (32).
Waarschijnlijk wordt Renkum bij die gelegenheid verbrand. In een onbekend jaar
tijdens het bewind van Arnold van Gelre meldt Frederik van Baerle de volgende
schade bij zijn “”heer genaden van Gelre: ….. dit peert blynt (blind) ende verderff,
doemen (toen men) Roedyngem brande, dair mosten wij doir die vuer rijden, dit die
vlamme den peerde ouer (over) die ogen sloech”.
Ook hier geldt dat ik geen aanwijzingen heb kunnen vinden, laat staan bewijs, dat
de rechtsopvolgers van de van Dorenweerds op enigerlei wijze in de problemen
zijn geraakt. Maar het blijft vreemd dat de Wolfhezer kerk in de beide oorlogen
onbeschadigd zou zijn gebleven, terwijl in de omgeving – Oosterbeek, Renkum,
Ede – grote verwoestingen zijn aangericht. Zoals hiervoor vermeld wordt de kerk
van Oosterbeek omstreeks 1450 van een groter koor voorzien, maar archeoloog
Glazema vermeldt geen voorafgaande verwoesting van het gebouw. De Proceskaart
van 1553 toont ons in Wolfheze niet een gehavend kerkgebouw, wel een gebouw
dat in onbruik is geraakt (33), maar te bedenken is dat het gebouw vanaf 1520 door
Gerrit Noest en Meus Helmertss is gerepareerd/gerenoveerd.
Kortom, niet aangetoond kan worden dat de van Dorenweerds en hun rechtsopvolgers
of de kerken van Oosterbeek, Wolfheze en Renkum te lijden zouden hebben gehad
van een drietal grof geschilderde oorlogen in de loop van de 14e en de 15e eeuw.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het de familie ook echt goed ging, we weten heel
weinig over deze periode. Rond 1358 begint Bernd III als heer van Dorenweerd en
hij blijft aan tot ca. 1389. In de 1370-er jaren – het decennium van de ruzie tussen
Mechteld en Maria van Gelre – raakt hij in problemen verwikkeld. Zo is er een
akte van 1372-02-17 waarin Bernd verklaart beleend te zijn door Mechteld met de
Jongfrouwenweerd en het gerecht en tienden, maar ook één van 1372-03-11 waarin
hij bevestigt dat hij geen vol recht heeft op de Jongfrouwenweerd en instemt met
arbitrage.
In 1376 krijgt hij het aan de stok met het kapittel van Zutphen. Er is een brief van dit
kapittel aan Mechteld van Gelre met het bericht dat het haar kapellaan Mauricius
van Arde als kanunnik heeft aangenomen en dat de heer van Dorenweerd het stift
onrecht aandoet, ook is er een akte van 1376-07-18 waarbij de deken en het kapittel
van Zutphen Mechteld machtigen om uitspraak te doen in hun ruzie met Bernd
van Dorenweerd. Verder is er een melding dat het Sint Walburgis kapittel van
Zutphen Bernd in de ban heeft gedaan; Sander en Geryt van Dorenweerd treden
dan vermoedelijk ad interim op als heer van Dorenweerd.
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Tussen 1389 en 1411 treedt Robert op als heer van Dorenweerd. Over hem is niet
veel meer bekend dan zijn naam, zijn sterfdatum, de namen van zijn echtgenote,
de jongste van zijn twee dochters en van zijn bastaardzoon; er zijn enkele
vermeldingen over hem in de Arnhemse Stadsrekeningen, over zijn bestuursdaden
weten we niets. Hij is niet aantoonbaar als ministeriaal van de heer van Gelre actief
geweest (Jansen, 2015) en dat terwijl zijn vader Bernd III juist wel lang en intensief
voor de heer van Gelre heeft gewerkt en het kasteel Dorenweerd toch heel dicht bij
het bestuurscentrum in Arnhem staat.
Dan hebben zich in de familie twee gevallen voorgedaan van – vermoedelijk –
craniosynostosis (Jansen, 2018), maar onbekend is in welk tijdvak. In Zuidzoom
IV heb ik gesuggereerd dat de wegneming van de Wolfhezer kerkklok door de stad
Arnhem (Stadsrekeningen 1390/1, p. 194) een aanwijzing zou kunnen zijn voor
de zwakke positie van Robert. De achtergrond van de wegneming is weliswaar
onbekend, we weten wel dat de klok niet meer is teruggeplaatst.
In het verslagjaar 1389/90 (p.168) der Arnhemse stadsrekeningen – kort na 11
november – heeft Robert een ontmoeting met de burgemeester van Arnhem c.s.
(34). In 1390/1 (p. 194) wordt vermeld dat de klok van Wolfheze wordt “afgewynd”
en heel kort daarna (p. 197) wordt enkele malen gesproken over een klok: a/
“verteert allentelken dat gelt yn te wynnen van der clocken ende die pande te
vueren… “en b/ “die clocke te maken” en “Primo doe meyster Geryt hier quam
ende mit hem spraken van der clocken voer syn kost die hy verteerde…”. Meester
Geryt is ongetwijfeld dezelfde als de Meister Geryt den Clockengieter van p. 188.
Er is nu dus een vermoeden dat de klok van Wolfheze reparatie nodig heeft gehad.
Maar er is meer.
Meende ik in 2008 dat de kerkklok o.a. bestemd zou kunnen zijn geweest voor
het klooster Mariëndaal dat omstreeks 1392 wordt gebouwd, nu blijkt er een
vermelding te zijn die dat inderdaad waarschijnlijk maakt.
In het archief van de familie van Gruithuizen komt een regest voor (GA 2035)
dat dateert van 1642-07-30 en zegt ”Burgemeester, schepenen en raad van de stad
Arnhem verklaren dat zij het legerboek van het Sint Catharinen Gasthuis over de
periode 1346-1398 gezien hebben, waarin melding wordt gemaakt van de bedragen
die Arnt van den Gruythuys aan dit Gasthuis heeft geschonken, 1642 juli 30”. Op
de achterzijde van dit stuk staat “”nom 29. Hierauss zu wischen, dass Arnt von
Gruithuisen tochter en den herrn von Durrewert verheiratet gewesen anno 1391”
(35).
Vermoedelijk dus heeft de Wolfhezer klok na 1391 dienst gedaan in het klooster
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van Mariëndaal via Arent van Gruithuizen en diens dochter NN.
Maar of Robert inderdaad in 1391 of eerder is getrouwd met de dochter van Arent
heb ik niet kunnen vaststellen en ook niet dat hij te eniger tijd zou zijn gescheiden
van Jutte (Jutta, Jude) van Asperen, met wie hij al lang getrouwd is en twee dochters
heeft. Maar een kind bij een concubante blijft natuurlijk een optie.
En inderdaad heeft Robert te eniger tijd een zoon gekregen. Dat blijkt uit een
akte van openbare ingebrekestelling op 1430-09-03 door Willem Robbertsz.
van Dorenweerd, bastaard, van Elbert van Alphen wegens het niet uitbetalen
van hetgeen deze als mede-erfgenaam van Robbert van Dorenweerd aan Willem
schuldig was (GA 0001, Graven & hertogen van Gelre, graven van Zutphen, nr.
1135). De gedachte komt op dat Robert’s problemen in deze tijd mogelijk (ook)
te maken hebben gehad met zowel het ontbreken als de aanwezigheid van een
mannelijke opvolger. Er zullen vele interessenten zijn geweest voor de erfenis van
Robert en voor zijn dochters als erfgerechtigden. Na de geboorte van Willem kan
de interesse voor Robert’s nalatenschap alleen maar acuter zijn geworden.
Hoe dat alles ook zij, het enkele gegeven dat de kerk zijn klok verliest betekent
ongetwijfeld decorumverlies voor de kerk. Maar ook voor Robert zelf: kerk en klok
zijn immers al eeuwenlang “in de familie”. En dit verlies geldt in nog sterkere mate
indien zou worden bewezen dat de klok inderdaad reparatie nodig heeft gehad.
Of instrumenteel was bij de totstandkoming van een relatie tussen Robert van
Dorenweerd en een dochter van Arnt van Gruithuisen?
Het klooster Mariëndaal wordt in 1586/7 afgebroken en de klok wordt wellicht
vanaf het jaar 1669, waarin de stad Arnhem het Drielse veer koopt van de kerk van
Oosterbeek, als luidklok gebruikt bij dit veer. Groneman (1893) meent dat de klok
door de watersnood van 1855 is weggevoerd, later weer is gevonden en opgehangen
en vervolgens stukgeslagen; hij doelt waarschijnlijk op de z.g. “waterramp”, de
watersnood van 1855-03-08 in Midden Nederland.
Een ander signaal dat het de familie van Dorenweerd niet goed gaat doet zich voor
wanneer Robert de eigendom van de Wolfhezer kerk kwijtraakt aan de burggraaf
van Montfoort en wanneer Robert zich in 1402 genoodzaakt voelt een deel van
zijn goederen over te dragen aan de heer van Gelre om er daarna mee te worden
beleend. Wellicht is de belening van 1402 een formalisering van een bestaande
situatie, waarvan de ”afwyning” van 1391 al een signaal was.
De Wolfhezer kerk en omgeving – Hof Wolfheze – wordt dus in 1402 niet ook
beleend. Robert blijft parochiaan in het kerspel Wolfheze, maar krijgt zelfs niet
het collatorschap van de kerk die tot voor kort van hem was en waarin nog altijd
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de overblijfselen van overleden familieleden liggen. Hij wordt wel beleend met
de hoge heerlijkheid Dorenweerd maar het aantal heerlijke rechten dat Robert
zich verwerft is tamelijk beperkt, terwijl hij ─ ook in 1402 ─ om het leen van hof
Seelbeek te verkrijgen, een relatief klein gebied, zelf een flink aantal goederen
moet overdragen (Jansen, 2015).
Maar hoe dat alles ook moge zijn, bijzonder is het zeker, en wellicht uniek, dat een
ministeriaalfamilie met een hoge heerlijkheid wordt beleend.
Het heeft er de schijn van dat Robert zich daarna van de Wolfhezer kerk heeft
gedistantieerd. Een aanwijzing daarvoor doet zich voor tussen de jaren 1393 en
1411. In deze periode geeft de Utrechtse bisschop Frederik III van Blankenheim
aan Robert en zijn vrouw Jutta van Asperen toestemming “”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” (36).
Relatief kort voordat Robert van Dorenweerd toestemming krijgt voor zijn
huiskapel heeft bisschop Jan van Arkel (1342-1364) nog geprobeerd een einde aan
deze gewoonte te maken. Maar het fenomeen blijkt lastig uit te bannen: Karel van
Gelre heeft op 1513-01-29 een huiskapelaan, Ot Pieck, en uit een bijlage in 1.5.
blijkt dat de heer van Dorenweerd anno 1556 nog steeds ook een huiskapel heeft.
Robert overlijdt in 1411, de Wolfhezer kerk functioneert nog steeds als parochiekerk,
maar Robert’s nabestaanden – zijn weduwe Jutta van Asperen, zijn beide dochters
en hun echtgenoten – hebben zich (verder) van de kerk afgewend. In 1416 schenkt
Jutta aan het altaar van de Oosterbeekse kerk, gewijd aan God en de Heilige Maagd,
enige goederen voor het zieleheil van haar overleden man (37).
Kort voor 1420 laat de kasteelheer – vermoedelijk Wolter van Dornick, gehuwd met
NN van Dorenweerd – een kapel bouwen op de plek die als Kapelleboom bekend
zou worden, aan de kruising van “”de weg naar de capelle”, de Holle Weg en de
Oosterbeekseweg (BMG, dl 27, 1924). Het gebouwtje staat vrij centraal tussen de
woonkernen van het toenmalige kerspel Wolfheze: Seelbeek, kasteel en omgeving,
Wolfheze, Heelsum (38).
Latere heren en vrouwen van Dorenweerd laten zich weinig meer gelegen liggen
aan de kerk. In 1461 krijgt de eerst bekende pastoor van Wolfheze waarschijnlijk
ook tot taak als kapelaan op te treden in de Dorenweerdse kapel. Een ander
voorbeeld dateert van 1498-03-23, wanneer Sophie van Bijland van Dorenweerd
aan de Arnhemse St. Walburgkerk de helft van de grove en smalle tiend te Randwijk
schenkt voor twee memorieën op haar graf (in de kerk) en vier wekelijkse missen
op het Heilig Kruisaltaar; de schenking wordt begroot op “”soeventien golde
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Franckrixe erffelicker reynten” (39). Uit de oorkonde blijkt dat zij en haar beide
echtgenoten deze kerk al lange tijd bezoeken.
En tenslotte in deze opsomming een teken uit het jaar 1501 van buiten de erfen rechtsopvolgers van de familie van Dorenweerd. In dit jaar wordt Steven van
Zuilen van Nijeveld in zijn functie als RDO landcommandeur door de burggraaf
van Montfoort beleend met Hof Wolfheze. Dit lijkt een teken van afnemende
interesse van de burggraaf voor zijn eigendommen in Wolfheze. De leenmannen
van de Hof krijgen het leen vanaf dit jaar dus in achterleen.
De laatste kapel in het kerspel Wolfheze wordt in opdracht van Margaretha van
Rechteren van Voorst-Homoet gebouwd in Heelsum en staat nu het bekend als het
“oude kerkje van Heelsum”, in de noordwestelijke hoek van de kruising N225/A50.
De eerste steen wordt in 1517 gelegd door “”joncker Frederick van Voorst, heer
te Doorwert” en dat geschiedt “”des Dinxdaechs voor Sinte Geertruiden dach
der Jofferen rein” (40) en in 1519 “”sloech Mr. Willem van Kerckhoff, pastoor tot
Heelsum, hyer boven dat hooch altaer den eersten ley”.
De locatie van de kapel is uitstekend gekozen: op enkele kilometers afstand van
de Wolfhezer kerk, aan de heerwech, op de steilrand van de stuwwal, nabij een
beek, dichtbij een aanlandplaats op de Rijn en – hemelsbreed – dichter bij kasteel
Dorenweerd dan de Wolfhezer kerk. De locatie is vergelijkbaar met die van de
middeleeuwse kerken van Wolfheze en Renkum en die van b.v. Prüm en Werden,
zoals hiervoor al opgemerkt.

Cappel int boss
De Heelsumse kapel anno 1570, door Th.Witteroos. De kapel fungeert
in dit jaar al als parochiekerk; de toren wordt pas veel later gebouwd.
De kapel staat in “”Die kerck van Heelsums hegge”
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De reactie van de kant van de RDO landcommandeur – leenman van de kerk
laat niet lang op zich wachten. Op 1520-12-20 oorkondt hij dat hij heeft verhuurd
en in pacht gegeven aan Gerrit Noest de “bouwingen” te Wolfheze met de erbij
behorende hoeven, zoals vanouds aldaar gelegen (41).
Deze verpachting betekent twee dingen. Allereerst dat de landcommandeur
in financieel opzicht zijn handen van de kerk aftrekt, maar ook dat de kerk van
Wolfheze de facto ophoudt kerk te zijn.
In de pachtovereenkomst worden afspraken gemaakt over het “getimmer” en
over de reparatie van en het onderhoud aan de voormalige kerk. Het wordt Noest
vergund de sleutel te hebben van het offerblok om daaruit het onderhoud aan de
kerk te betalen; voorwaar een gemakkelijke concessie van de RDO. Daarnaast is
de verpachting van het kerkgebouw in Wolfheze een aanwijzing voor de aanname
dat de kapel van Heelsum heel snel na zijn oplevering de kerkfunctie in praktische
zin heeft overgenomen; de formele beslissing tot deze upgrade wordt pas kort voor
het jaar 1556 genomen.
Was nu de snelle opwaardering van de kapel tot kerk een vooropgezet doel van
Vrouwe Margaretha of een gelukkige bijvangst van haar besluit om een kapel in
Heelsum te bouwen? Ik vermoed het eerste. Immers, zij zal niet echt behoefte
hebben gehad aan een kapel want zij had er al een op een hemelsbrede kilometer
afstand van haar kasteel, op de kruising van de Oude Oosterbeekseweg en de
Holleweg.
Maar ook heeft zij natuurlijk geweten dat het de kerk en de bewoners van Wolfheze
niet echt goed ging. De aanval van de Galioten op het dorp in juli 1505 (Jansen, 2008,
p. 50) is vrij beheerst geweest en lijkt vooral te zijn gericht op het wildforstergoed,
ettelijke honderden meters ten oosten van de kerk. In totaal worden vier huizen
verwoest, waarvan er één bij de kerk in Hof Wolfheze heeft – zou hebben – gestaan.
In de tientallen jaren na deze verwoestingen is er minder activiteit in Wolfheze. In
1553 tijdens het proces Droechscherer vs. de RDO – als pachtheer van Hof Wolfheze
– blijkt dat de bouwlanden in Wolfheze al lang verwaarloosd zijn geweest (42).
Een belangrijke oorzaak van het verval van de kerk is geweest het absenteïsme
van de eigenaar – de burggraaf van Montfoort – en van de achtereenvolgende
leenbezitters, die hierna nog aan de orde zullen komen. De kerk en de omliggende
gronden zijn vanaf het tijdstip waarop Robert van Dorenweerd er omstreeks 1400
de eigendom van verloor tot aan de afbraak van de kerk in 1624 ononderbroken
in de eigendom en/of het bezit geweest van de huizen van Montfoort, van Wijhe,
van Wilp en van de RDO landcommandeur, die allen hun domicilie elders hebben
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gehad. Geen van hen is parochiaan van de kerk geweest en niemand heeft dus
een direct, persoonlijk belang bij een goed functionerende kerk gehad (43).
Kortom, bouwvrouwe Margaretha kan in de neergang van Wolfheze en van de
kerk gemakkelijk een aanleiding hebben gezien om een nieuwe kapel te bouwen
met het oogmerk er zo snel mogelijk een kerk van te maken. Zij zal dan wel het
bisschoppelijk fiat vanuit Utrecht nodig hebben gehad om de kapel als kerk te
gebruiken.
Eindelijk dan hebben zij, de Vrouwen en Heren van Dorenweerd, na ca.
130 jaar weer een eigen kerk in hun territoir, hun heerlijkheid op de Zuidzoom.

Dorpsgezicht vanuit het noorden, Proceskaart 1553

Op deze gedetailleerde kaart uit 1553 is goed te zien dat de kerk van Wolfheze in
onbruik is geraakt: de afwezigheid van een kruis op de toren en het ontbreken van
een toegangspad naar de kerk terwijl andere gebouwen dat wel hebben. Ook een
kerkhof ontbreekt op deze kaart terwijl Groneman heeft aangetoond dat dat er wel
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is geweest. Maar, en zoals al gezegd, de kerk oogt niet als een ruïneuze bouwval,
vooral vanwege de reparaties van Noest e.a. in en vanaf 1520.
Niet bekend is welke leden van de familie van Dorenweerd in de grafkelder
begraven zijn geweest. En van de directe nabestaanden van Robert om de grafkelder
te conserveren zijn er sedert het overlijden van zijn beide dochters in 1419 en 1425
alleen nog over Willem Robbertsz. in 1430, Sander, vermoedelijk een oomzegger
van Robert in 1435 en Hendrik na 1534, op grond van mijn huidige kennis wel te
verstaan.
In het laatste kwart van de 16e eeuw neemt de Utrechtseweg de functie van de
heerwech over; wellicht heeft de teloorgang van de Wolfhezer kerk en van het
klooster Mariendaal – verlaten in 1580, gesloopt in 1586/7 – daaraan bijgedragen.
In het tijdvak 1580-1590 steken Spaanse troepen vaak de IJsel over om de Veluwe
aan te vallen. Voor heel Gelderland geldt deze periode als “”de meest rampspoedige
van de gehele tachtigjarige oorlog” (Rogier, 1945). Voor wat de Zuidzoom betreft
is daarover nauwelijks iets bekend; er is een melding dat in 1593 kooplieden in
Wolfheze en Renkum zijn beroofd.
Over de kerken van Oosterbeek en Renkum tussen ruwweg medio 15e en medio
16e eeuw valt weinig te zeggen, de gebouwen zijn “uitontwikkeld”.
1.4.

KERKEIGENAREN EN -DIENAREN OP DE ZUIDZOOM

1.4.1. HARTEN

De kerk van Harten is voor het jaar 838 gebouwd en wordt in dit jaar door de eigenaar
overgedragen aan de Utrechtse Maartenkerk. Rodgar is een hooggeplaatste man
in het Karolingisch bestel en er zijn aanwijzingen dat hij een nakomeling is van
koning Pepijn de Korte, vermoedelijk uit diens huwelijk met Leutberga.
1.4.2. OOSTERBEEK

De kerk van Oosterbeek is vermoedelijk vanaf het begin – of dit nu in de 9e eeuw
was met een houten gebouwtje of ≈ 975 wanneer de stenen variant wordt opgeleverd
– een bisdomkerk geweest. Het vroegste bewijs daarvoor in dit onderzoek dateert
uit een document uit 1368 met een overzicht van het bisdom Utrecht in 1278:
“”Osterbeke xx s. lovan. de toto anno”. (Kronyk Historisch Genootschap Utrecht,
1857). Het gebouw staat, denk ik, in het oorspronkelijke Oosterbeek, “”Ostarbac”,
het gebied dat Wicbert en Waltbert in 834 aan de Utrechtse Maartenkerk schenken
en dat omvat de gronden die worden ingesloten door de Boochhegge, de Koedell,
het Zweiersdal en Boxoord. (Zie GA 1403-0004 Witteroos, “Alle die Majt. Heggen”,
1570) (44).
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De kerk heeft nimmer een kapel (gebouw) gehad.
Tenslotte nog de vermelding dat de kerk van Oosterbeek als rechtspersoon omstreeks
1449 het recht van visvangst heeft gehad tegen betaling van tyns (Heringa, 1931).
Meerdere dienaren van de kerk zullen blijken “banden” te hebben met de heren
van Bahr resp. met plaatsen die onder het beheer staan van deze heren. Waar dat
evident het geval is zal ik in de tekstkopjes de aanduiding “Bahr” opnemen (45).
PASTOORS

834: Bernoldus (?)
Gemeend wordt wel dat hij als pastoor van Oosterbeek de schrijver zou zijn van
de bekende akte van 834-12-25, waarbij goederen, gronden, waterlopen en horigen
worden overgedragen aan de St. Maartenkerk van Utrecht voor het zieleheil van
Wibrecht en Waltbert. Bewijs daarvoor ontbreekt echter, de schrijver kan even
goed door de Utrechtse bisschop naar Oosterbeek zijn afgevaardigd om de akte
op te stellen.
1304: Vacature
Op 1 januari draagt (o.a.) Arnoldus, commandeur van St. Jan in Arnhem, over
aan het Huis te Arnhem de goederen, genaamd Baventorph, met de molen en
goederen in de parochie Oosterbeek, op voorwaarde dat nog een priester zal
worden aangesteld om een zielemis voor hem en zijn broeder te lezen. De tekst is
niet heel duidelijk over de plaats ─ Arnhem of Oosterbeek ─ waar de aan te stellen
priester moet gaan werken, maar het lijkt niet erg aannemelijk dat er in Arnhem
geen priester zou zijn om een zielemis te lezen.
≈ 1305: NN
Er is een pastoor in Oosterbeek. Dat blijkt in 1305 wanneer Theodericus, dienaar
van de priester te Oosterbeek, een vordering van 23 pond blijkt te hebben op
Stephanus Borro. Jacobus van Dorenweerd o.a. treedt op als borg.
≈ 1315: Reynerus
Op 1315-01-17 oorkonden Arnhemse schepenen: “”dat heer Henricus de Ralte,
priester, zoon van Henricus de Ralte, heeft verkocht aan heer Reynerus, pastoor
van de kerk te Oesterbeke, en aan zijn neve, heer Reynerus, zoon van Fissia,
priesters, een jaarrente van 30 solidi” (betaalmunt; oorspronkelijk Romeinse
gouden munt, HJ) “”welke zijn vader Henricus aan hem bij testament als aalmoes
voor het heil van zijn ziel vermaakt had, uit het huis en land van Gerardus
Man, voor het ongestoord bezit van welke jaarrente uit de erfenis van Gerardus
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Man heer Henricus gedurende jaar en dag instaan zal”. Een onduidelijke tekst,
vergelijk Verkerk 1992, p. 182 e.v. Mogelijk is Reynerus een broer van Henricus,
die omstreeks deze tijd als zoon van Fissia en schepen van Arnhem wordt vermeld.
Op 1325-03-14 is een Reynerus pastoor in Doetinchem en op 1331-09-17 is hij dat
nog steeds (GA 0314, Klooster Bethlehem, Doetinchem).
≈ 1362: Henrick van der Huete (Bahr)
Waarschijnlijk afkomstig uit de streek Rheden-Doesburg, alwaar de naam in deze
tijd vrij vaak voorkomt. Pastoor van Oosterbeek Henrick van der Huete sticht
in 1362 een vicarie ter ere van St. Clemens in de parochiekerk van Rheden. De
kosten van de vicarie worden bestreden uit de opbrengst van een aantal aan de
vicarie geschonken vaste goederen, pastoriegoederen genaamd, waaronder land
onder Driel in de Betuwe en “Kleijne hofsteedtjens ofte gaerdens in en om het
dorp”. Zie ook onder “”Overige dienaren”, collator Johan Egmond van Baer.
1383/4: NN (?)
Blijkens de stadsrekening van Arnhem over dit verslagjaar komen afgevaardigden
van Arnhem naar Rosande om “”die rys te besien en doe wy wederquamen
verdroncken mitten pastoer 5 quarten 23 s. 4 d.”. Het goed Rosande ligt in de
parochie Oosterbeek, maar de bezoekers komen uit Arnhem. Hebben die hun
eigen pastoor meegenomen of gaat ’t hier om de Oosterbeekse priester? Met “”rys”
wordt bedoeld rijshout, dat in het gebied van Rosande langdurig en bedrijfsmatig
is gekweekt. Arnhem is een belangrijke afnemer van rys voor beschoeiingen,
schermen en veldwerken (Jansen, 2015 p. 53).
1408/9: NN
“”Item de approbacione composicionis, facte inter curatum de Oesterbeeck ex una
parte et priorem monasterii Vallis beat Marie ex altera: 9 δδ 12 s. 6 d.”. Duiding
van de inhoud is lastig bij gebrek aan context, maar er is goedkeuring voor een
schikking tussen enerzijds de pastoor van Oosterbeek en anderzijds de prior van
het klooster Mariëndaal.
≈ 1416: Arndt Brodeland
Hij zal pastoor zijn wanneer Jutta van Asperen, weduwe van Robert van
Dorenweerd, in 1416 een O.L. Vrouwe vicarie in Oosterbeek sticht.
≈ 1453: Johan van Hulsbeke, vice-cureit
Volgens Essers is van Hulsbeke ook in 1460 nog vice-cureit in Oosterbeek. Schrijft
hij “”….. Toen Driel als zelfstandige parochie geboren werd, regeerde Johan van
Hulsbeke als vice cureit van Oosterbeek, dus ook over Driel” (46).
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≈ 1482, ≈ 1485, 1489, 1492 en 1497: Willem die Haen (Bahr)
Blijkens het register op de lenen van Baer in de bewerking van Wynaendts van
Resandt e.a. (1926) treedt Willem die Haen, pastoor te Oosterbeek, omstreeks 1484
op als stadhouder der lenen (p. XII). Het zal hier gaan om “”Die tienden, gelegen
tot Oosterbeeck in Veluwe ende tot Driel in Averbetuwen, mit sulcken gueden
dairtoe hoorende, tot Zutphensche rechten”. Op 1489-12-10 wederom een melding
betreffende pastoor die Haen die dan optreedt als stadhouder der lenen van huis
Baer. Op deze dag “”….. so heft ontfanghen Henrick van Lennep syn leen van mijn
heer Willem die Haen pastoir t’ Oesterbeeck als stadthelder der leenen des Edelen
und Waelgeboren Heer Johan greve van Egmont heer to Baer, der heerlyckheid
van Baer gehoerende dat Walraven van Lennep seliger voir ontfanghen hadde
und Henrick nu voer hemselven ind mede in behoef syns brueders kynderen heft,
geheiten Pintingschguet ende Paertkensguet gelegen in den kerspell van Diedem
(Didam, HJ) tot Zutphensche rechte” (Verzameling van oorkonden Geslacht van
Lennep).
In 1513 is Willem de Haen kanunnik te Arnhem en mogelijk tevens pastoor te
Oosterbeek: uit dit jaar dateert een melding van een aankomsttitel voor de kerk
van Oosterbeek van 5 morgen land in het kerspel Driel, afkomstig van Willem de
Haen, kanunnik te Arnhem.
≈ 1500 - ≈ 1539 ??
Over deze periode heb ik niets kunnen vinden en dat is, de roerige tijd in aanmerking
nemend, tamelijk opmerkelijk. Onder de vele honderden priesters die in de periode
tussen februari 1505 en september 1518 in het bisdom Utrecht zijn gewijd, voor het
merendeel pastoors, is geen priester/pastoor voor Oosterbeek aangetroffen (AAU,
1896). De kerken van Wolfheze en Renkum zijn eigenkerken en komen dus niet
voor in dit archief.
≈ 1539: Goert Mynten van Gennep, vice-cureit
Wordt ook gespeld “”Goert Meunten van Gennep” (Oltmans in BMG, dl 27, p. 132;
Démoed p. 262.) Niets gevonden.
?? - 1548: Arnt van Heerde, vice-cureit
Op geleide van Démoed (p. 262) wordt hij hier vermeld, maar ik heb niet kunnen
vaststellen dat hij in Oosterbeek zou hebben gewerkt. Op de site “”De R.K. Kerk
te Herwen” wordt vermeld dat Arnt pastoor was te Herwen vanaf 1547 tot aan
zijn dood in 1574. Op 1547-12-14 wordt Arnt voorgedragen als pastoor in Herwen
(Liemers) en na aanname van dit voorstel wordt hij gemachtigd de pastorie in bezit
te nemen. Het huis wordt echter bewoond door een priester Luessinck. Op 154802-09 wordt Luessinck gelast het bezit ervan over te dragen aan Arnt, gevolgd door
een bevel aan de schout van Herwen op 1548-02-09 om van Heerde in het bezit van
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de kerk en de woning te stellen. Een dag later verzoekt Cornelis van Mierop aan het
Hof van Gelre om de partijen die strijden over de pastorie van Herwen aan “hunnen
geestelijken rechten te remitteeren” (47).
Arnt van Heerde is in elk geval tot 1565 in het ongestoorde bezit van de Herwense
pastorie gebleven (48). Overlijdt als pastoor van Herwen in 1574. Van Dalen (1939)
spreekt niet over Arnt maar over Gijsbert van Heerde (p.78) (49).
≈ 1549: Goessen Lubbertss
≈ 1563: Harmen Henricks
Mogelijk is hij de Harmen Henricks die bedoeld wordt in GA 0478, Familie van
Lintelo, Regesten (50).
1570: Henrick van Maenen
Hij zal de laatste pastoor van Oosterbeek zijn geweest voor de reformatie. Op de
namenlijst van “”Broeders en susters van de broederschap des kerkgen. St. Erasmus
in de St. Walburg te Arnhem (1509-1577)” komt een Mr. Henric van Maenen voor.
Inkomen pastoors
Concrete gegevens ontbreken. Het inkomen heeft in elk geval omvat de kleine
gaven die kerkgangers gewoonlijk op het offerblok achterlaten. Gewoonlijk
wordt de pastoor een woning ter beschikking gesteld, om niet. Daarnaast heeft
tot aan het pastoorschap van die Haen een “pastoortiend” bestaan. Dit blijkt uit
het volgende regest: “Johan heer tot Egmond en te Baer, stadhouder-generaal van
Holland, Zeeland en Friesland enz. verklaart als collator der parochiekerk van
Oosterbeek vanwege zijn heerlijkheid van Baer zijn fiat te hebben gegeven aan een
overeenkomst, aangegaan door h. Wilhelmus die Haen, pastoor van Oosterbeek,
met gevolg van de kerspellieden, met Johan van Reness tot vrijkoop van het erf
den Hogen Oerspronck in het kerspel Oosterbeek van tiendplicht waarvoor Johan
voorn. 100 rijngl. aan de pastorie betaald heef”. Bisschop David van Bourgondië
van Utrecht heeft de overeenkomst op 1485-02-28 goedgekeurd. Ik vermoed dat
Johan van Reness “”kanunnik ten Dom” is (51).
Het initiatief tot deze overeenkomst zal zijn uitgegaan van Johan van Reness: hij
wordt in 1485 eigenaar genoemd van Hoog Oorsprong en koopt hier dus voor 100
rijnguldens zijn verplichting tot de betaling van een jaarlijks tiendrecht af (52).
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OVERIGE DIENAREN

1305: Theodericus (?)
Dienaar van de priester. Onbekend is wat precies hieronder moet worden verstaan;
hij behoeft geen kerkdienaar te zijn. Op 1352-05-02 oorkonden richter en schepenen
dat zij aan Theodericus de Oesterbeke een jaarlijkse losrente van 2 pond, 18
schellingen en 8 kleine penningen schuldig zijn. In een N.B. wordt geschreven:
“”Deze brief is gecancelleerd. In dorso: “betaelt Gese van Oesterbeke 17 gulden
ende 7 wit, dit gaf Dorenborg” (RAZ Regesten van oorkonden, nr. 152).
≈ 1335: Johannes
Koster te Oosterbeek. Op 1335-05-07 draagt des kosters zoon, ook Johannes
genaamd, met zijn vrouw Clementia over aan Arnold Scriver een rente van 1 pond
per jaar, gaande uit het erf van Altetus in Oosterbeek (Graswinckel, 1930).
≈ 1362: Johan, heer van Egmond en Baer (Bahr)
Collator en hiervoor al genoemd in het tekstblok over het inkomen van de pastoor.
Hij is in elk geval de collator van Henrick van der Huete in dit jaar.
≈1362 – 1473: ??
Een leemte van ruim 100 jaar, waarvoor ik geen verklaring heb.
1473: Willem Ingenieuwland
Vicaris te Oosterbeek, tevens pastoor van de parochiekerk van Wolfheze. Hij is
bevriend met Johan van Hemert en Dorenweerd en echtgenote Sophia van Bylandt.
Maar het zal toch de Utrechtse bisschop zijn die zijn aanstelling in Oosterbeek
moet goedkeuren? En de bisschop ─ omstreeks 1473 David van Bourgondië ─ is
dezelfde die 13 jaar daarvoor alle door Willem uitgegeven pachten als waardeloos
heeft aangemerkt. Willem overlijdt in 1473. Zie verder onder Wolfheze/Heelsum.
1473: Johan van Hemert en Dorenweerd en echtgenote Sophia van Bylandt
Collatoren. In een akte uit 1473 geven Johan en Sophia als collatoren te Oosterbeek
hun goedkeuring aan de verpachting door vicaris Wilhem Ingenieuwland te
Oosterbeek van het Hemelrijk te Driel. Het kasteel en de heerlijkheid Dorenweerd
hebben altijd in de parochie Wolfheze gelegen.
≈ 1517 Willem van den Kerckhoff
Vicaris. Er is een melding dat Willem van den Kerckhoff, pastoor te Heelsum,
vicaris is geweest van het altaar van St. Petrus en Paulus in Oosterbeek. Voor meer
info over de man zie onder Wolfheze/Heelsum.
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1535 – 1555: Hendrik de Vaigts (Bahr)
Afkomstig van Gladbach, priester van het bisdom Keulen. Wordt op 1535-05-07
vicaris van de St. Anna vicarie, collatoren de Vrouwen en Heren van Dorenweerd,
in dit jaar Frederik van Voorst en zijn vrouw Walraven van Haeften of hun
kinderen. De vicarie wordt op 1617-01-18 geconfereerd aan Johan de Ruyter, 1 juli
1630 aan Johan Ramaecker, te Harderwijk “”ter schole” gaande (ws. theologische
school, HJ). Op 1552-10-22 draagt Johannes Beltgen, pastoor in Spanckeren en
vice-commendator van het Convent en het Huis van St. Johannes van Jeruzalem te
Arnhem, de parochiekerk te Spanckeren over aan Heinricus Gladbach, priester van
de Keulsche diocese (GA, Commanderij St Jan, Arnhem). De Vaigts komt voor in het
archief Huis Middachten (GA 0522, nr 498) als Henricus Gladbach. De tekst luidt:
“”En ene verklaring van Henricus Gladbach, vicecureit in Spanckeren en vicarius
van Oisterbeeck, dat hij Arnoldus Roever in zijne vicarie heeft geïntroduceerd, 5
december 1555”. Kort hiervoor – op 1555-10-13 – is Arnt Roever voorgedragen als
vicaris in de parochiekerk van Ellecom (GA 0522 Huis Middachten).
In 1642 dient voor het Hof van Gelderland een proces tussen Godeschalckius
Altius, eiser, contra Engel (of Evert?) Kreijevanger, rentmeester van Dorenweerd,
gedaagde. Altius eist voor zijn zoon de begeving der vicarie op, omdat de gedaagde
de vruchten der vicarie geniet, nadat (Arent?) Rademaecker als predikant te
Maastricht is beroepen.
≈ 1516 ─ ≈ 1546: Evert Hendricksz
Koster. Gedurende ca. 30 jaar tot aan ca. 1546 koster te Oosterbeek en Heelsum.
Zie ook 1.4.3.
1565 Jan Rutgerss
Vicaris St. Pieter altaar. Zie onder Wolfheze en Heelsum.
1.4.3. WOLFHEZE en HEELSUM

Eerder al is de teloorgang van het Wolfhezer kerkgebouw aan de orde gekomen
en is aannemelijk gemaakt dat de functie ervan als parochiekerk – in praktische
niet in formele zin – in 1520 is overgegaan op de pas gebouwde kapel in Heelsum.
Ook is vermeld dat Robert van Dorenweerd omstreeks 1400 onder onbekende
omstandigheden de eigendom van het kerkgebouw is kwijtgeraakt aan de burggraaf
van Montfoort (53).
Zoals hierna zal blijken hebben achtereenvolgende heren van Montfoort het goed
Wolfheze vervolgens steeds in leen afgestaan. Aanvankelijk misschien eerst
aan de RDO, later – vanaf ongeveer 1413 tot aan 1501 – aan de heren van Wijhe
(Echteld), van Wilp (Rosande), van Wijhe (Hernen) en nogmaals aan een van Wilp,
Belia, gehuwd met Arend van Middachten. In 1501 wordt de kerk beleend aan de
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landcommandeur van de RDO en dat blijft zo tot diep in de 17e eeuw.
Maar zij – de burggraven – belenen niet alleen de kerk van Wolfheze maar ook
die van Heteren en dat niet afzonderlijk aan meerdere leenmannen maar steeds
tegelijkertijd aan één en dezelfde leenman.
Op welke wijze en wanneer burggraaf ook de kerk van Heteren in eigendom heeft
verkregen is op dit moment niet bekend. Vooruitlopend op de diverse beleningen
van Wolfheze en Heteren in de paragraaf “Overige dienaren/collatoren” wijs ik
hier op een charter uit april 1509 waarin staat dat de landcommandeur van de RDO
de klerk Bruno Henricksz. presenteert als pastoor van de parochiekerk te Heteren,
waarvan de kerk te Wolfheze de moederkerk is, ter institutie aan de proost van St.
Pieter te Utrecht (Charter, RDO 324) (54).
Ik heb me afgevraagd of de beide kerken elkaar van tijd tot tijd hebben bijgestaan
in de uitoefening van hun taken – b.v. in tijden van vacatures – maar heb er niet de
geringste aanwijzing voor kunnen vinden. Zie 1.5.
Nu doet zich hier een complicatie voor. Niet alleen de burggraven van Montfoort
hebben het kerkgifterecht van Heteren, ook anderen blijken dat te hebben. De
Keijzer (2015, p. 53): “”Item Dirc van Heteren heren Jacobs soen hout die oude
hofstat to Heteren mit sestien morghen lants ende anders al horen toebehoren, als
die gheleghen is. Item den tiende to Heteren. Item die ghifte van der kerken te
Heteren, dat al beleghen is in Betuwe in den kerspel van Heteren”. Het ziet er naar
uit dat deze melding de status quo weergeeft van 1379-11-07.
Beelaerts van Blokland (1907, p.8) meent dat deze belening van omstreeks 1382
dateert en hij vervolgt de lijst met de beleningen van Dirc van Heteren Derix soen
op 1410-03-13 en van zijn zuster Geertruyt, Segers wijff van Groesbeck op 142009-21 en tal van latere beleningen welke tot diep in de Moderne Tijd doorlopen (p.
8).
Het gaat bij de Keijzer en bij Beelaerts van Blokland om een Stichts leen. En de
vraag is hoe en sinds wanneer de beleningen van de Stichtse kerkgifte hebben
(kunnen) bestaan naast die van de burggraven van Montfoort aan de van Wijhe’s,
de van Wilps en de RDO en ook welke rol – if any – de bisschop van Utrecht heeft
gespeeld (55).
Op geleide van Kort (1982) – zoals al opgemerkt zijn er mogelijk vroegere
beleningen – vindt de eerst bekende belening van Wolfheze en Heteren plaats in
1413. In de diverse beleningsakten – ze worden hieronder genoemd – wordt steeds
gesproken over de Hof te Wolfheze met timmering en toebehoren en over de “gifte
69

van de kerk”; het kerkgebouw zelf blijft steeds ongenoemd. Kan de Dorenweerdse
kapel (≈ 1420) – zoals later de Heelsumse kapel – als kerk hebben gediend? In elk
geval wel tijdens de hieronder te bespreken eerste pastoor van de parochiekerk,
Ingenieuwland.
PASTOORS

De eerst bekende pastoor van Wolfheze is tevens de laatst bekende. Willem
Ingenieuwland treedt aan in 1461 wanneer de Wolfhezer kerk al circa 450 jaar
oud is. Vrijwel al die tijd – bijna 400 jaar – is de kerk een eigenkerk geweest van
de familie van Dorenweerd, die zich misschien minder gelegen heeft laten liggen
aan archiefvorming dan andere eigenkerkeigenaren wellicht deden. Hoe ook, uit
de aanstellingsovereenkomst blijkt wel dat er vóór Willem Ingenieuwland in elk
geval een pastoor is geweest toen Reynolt van Homoet heer van Dorenweerd was,
tussen 1436 en 1459, details ontbreken echter.
1461-1473: Willem (Wilhem) Ingenieuwland
Hij wordt tussen 1461-03-22 en het einde van dat jaar tot pastoor benoemd en is
dat tot aan zijn dood gebleven. Vermoedelijk is hij benoemd op voordracht van
de laatste Evert van Wilp, heer van Rosande, die het collatierecht in leen bezit.
Maar Evert zal dat niet hebben gedaan zonder eerst de heer van Dorenweerd te
consulteren. De beiden zijn buren, de heer van Dorenweerd is parochiaan in de
parochie van Wolfheze en – ook niet onbelangrijk – Evert van Wilp woont in
Rosande dat hij in leen houdt van Dorenweerd. De benoeming is pikant te noemen
gezien het verleden van Willem, zie onder Oosterbeek en in 1.5.
Bij zijn aanstelling erkennen Johan heer van Hemert en zijn vrouw Sophie Van
Bylant schuldig te zijn aan Willem in de Niewelandt pastoor tot “”Wolfhesen
ende tot Helsom, ofte die in der tiit daer pastoor waer, van der smaelre tienden der
kercken voors. van vlas, was, byen ende van schapen ende al dat daertoe behoren
mach, jaerlix enen alden Vrancr. schilt, te betalen alle jaer tot S. Peternellen dach
mit gueden payement etc. ende den tienden van den koren sal die pastoor voors.
gebruicken als hy plach ten tyden Reynolts van Homoet, den Gode in genade heeft”.
Ten aanzien van de duur van de overeenkomst verklaren zij: “”….ende desen pacht
sal staen ende dueren also lange als wy tsamenlycke ofte een van ons beyden den
Doorweerde besitten...”.
Willem wordt hier pastoor van Wolfheze én Heelsum genoemd. Heelsum ligt in
het kerspel van Wolfheze, dus juridisch bezien behoeft Heelsum niet te worden
genoemd. Wellicht verschaft het echtpaar zich hier een voorwendsel om de pastoor
in de kapel van Dorenweerd te laten werken of preludeert het hier op een gewenste
situatie later? Ik kom er op terug in de kwestie van de Heelsumse kapel van 1519.
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Vermoedelijk treedt hij niet alleen op als pastoor van Wolfheze, maar ook als
kapellaan in de Dorenweerdse kapel en wellicht ook in de huiskapel ten kastele.
Hij zal vermoedelijk niet in de pastorie bij de kerk, maar in kasteel Dorenweerd
hebben gewoond.
1494, 1501: Gijsbert van Lijnden
Op 1488-08-26 wordt Gijsbert priester genoemd en wordt hij, samen met zijn
zuster Alijtt van Lijnden en Derck Everts en diens vrouw Elijsabet, aangeduid als
erfgenamen van Wijse Derckxdochter. Zij dragen dan aan de “”broederschappen
van Sente-Jorriën en Sente-Joost” en aan beide broederschappen voor de
helft toekomende jaarrente over van 1 oud schild uit een huis en hofstede in de
“”Nijestadt” (Archief Burgerweeshuis). Gijsbert en Alijtt zijn wel kinderen van
Frederic van Lijnden (Graswinckel, 1930, regesten 234, 235).
In een oorkonde van 1501-02-04 – Gijsbert is dan al overleden – wordt hij “pastoor
te Helzem” genoemd. De kerk van Wolfheze is weliswaar in verval maar is formeel
nog steeds parochiekerk en in Heelsum staat zeker geen (parochie)kerk, zelfs (nog)
niet een kapel. Maar wellicht is hier een aanwijzing in te zien dat Gijsbert als
pastoor werkt in en vanuit de Dorenweerdse kapel, zoals vermoedelijk Willem
Ingenieuwland vóór hem.
Blijkens dit document draagt zijn zus Alijt van Lijnden over aan Jacop Vaick,
priester, provisor van St. Peter in Arnhem een rente van twee oude schilden per jaar,
gaande uit het Kullertz huis, dat ligt bij de Oort, met een hof buiten de Rijnpoort
en een boomgaard in het kerspel van Elden, op voorwaarde dat zij jaarlijks wat
vruchten uit de boomgaard in Elden zal ontvangen (Nr. 235, p. 331, Graswinckel,
1930).
Op 1504-06-03 draagt “”Alidt van Linden” onder zekere voorwaarden over aan
“”Claes Noijen, tollenaar, en Herman Jacobs, gemachtigde van Senter-Claes
aen die Rinckpoort, een jaarrente van 2 oude schilden, te betalen op Sint-Jan te
midzomer, uit huis en hofstede van de weduwe Johanna van Heelsem, gelegen
tussen huis en hofstede geheten Op den Kelre en huis en hofstede van Gijsbert van
Moerze, welke rente niet zal mogen worden vervreemd, doch zal worden gebruikt
voor de dagelijkse mis in de kapel aan de Rijnpoort of, zo deze mis in onbruik
mocht geraken, voor het hospitaal van Sinte-Katarijnen” (Archief Burgerweeshuis,
Archief Gasthuis en Gilden in Arnhem).
≈ 1517 - ?: Willem van den Kerckhoff
In 1517 wordt hij pastoor genoemd van Heelsum en Wolfheze en in 1519 pastoor
te Heelsum. Ook hier geldt dat de Wolfhezer kerk als parochiekerk nog in functie
is, althans formeel.
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In het jaar 1500 wordt van den Kerckhoff notaris genoemd onder een acte waarbij
Margaretha van Homoet, weduwe van Jan van Voorst en vrouwe van Dorenweerd,
aan haar zus Mary van Montfoert in plaats van een jaarrente uit de Dorenweerd een
uiterwaard onder Renkum, de “”Junfrawenweerdt” (Jufferenweerd) en een kamp
bij Dorenweerd overdraagt (Huis De Doornenburg, GA 0382).
Deze Margaretha is ook degene die in 1517 opdracht geeft tot de bouw van de
kapel in Heelsum. Omstreeks 1517 stelt Johannes Pels van Noviomagum, daartoe
gemachtigd door de pauselijk nuntius Wilhelmus van den Kerckhoff, pastoor in
Hilssen (Heelsum) aan tot notaris (56).
Volgens Oltmans is van den Kerckhoff aldaar pastoor geweest van 1517 tot aan zijn
dood in 1539. Gedurende een zekere periode tot aan zijn overlijden is hij tevens
vicaris van het altaar van St. Petrus of van Petrus en Paulus van de parochiekerk
in Oosterbeek. Démoed’s visie op de loopbaan van van den Kerckhoff wijkt
waarschijnlijk af van die van Oltmans, althans, hij is niet erg duidelijk. Op pag.
128 zegt Démoed dat van den Kerckhoff in 1517 en 1519 pastoor is te Heelsum
en dat tot 1539 bleef, op pag. 263 zegt hij: “”Tot die tijd (1535) was Willem
Kerkhoff, voorheen pastoor van de kerken te Wolfheze en Heelsum, en toentertijd
te Nijmegen, vicaris”. Van den Berg meent dat Willem van Kerckhoff van 1517 tot
1539 pastoor is geweest van “”Helsum tot Wolfhesen”.
Er zijn ook bronnen die menen dat van den Kerckhoff in 1535 van het pastoorschap
is ontheven en dan naar Nijmegen gaat resp. dat hij in 1539 als pastoor aftreedt.
Geen van beide zienswijzen is in dit onderzoek bevestigd. Wel is gevonden een
mededeling van 1538-04-03 in het Oud Archief van Arnhem: “”Peter van Mulicum
richter, Geryt Smyt en Wynant Grub. schepenen in Gent (Betuwe, HJ) oorkonden,
dat Wilhem van den Kerckhoff en Margryet, zijn huisvrouw, hebben opgedragen
aan Gyesbert van Herde 13 hont 20 roeden land, van Kraxdell afgemeten, gelegen
in het schependom van Gent tot Flieren” (57).
Anno 1547 is Peter van Mulicum richter in Gent (GA 0124-805, Brieven van en aan
het Kwartier van Nijmegen). Gent (Gendt) en Flieren liggen weliswaar niet ver van
Nijmegen, maar of deze van den Kerckhoff dezelfde is als de voormalige pastoor
van Heelsum en Wolfheze blijft de vraag.
Een andere melding tref ik aan bij Schrassert (1740, p 503), waar genoemd
worden Willem van den Kerckhoff ende Metjen die Haese: “”…. dat tussen
Willem van den Kerckhoff ende Metjen die Haese die Rycksgoederen in
houwlycksvoorwaerden….”(58). Wellicht is van den Kerckhoff van het pastoorschap
ontheven omdat hij niet celibatair leeft?
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≈ 1548 Gerardus Rotten
Zie AAU 1914, p. 315, waar hij wordt genoemd als pastoor van Heelsum. Maar over
hem heb ik niets kunnen vinden.
< 1554 - ≥ 1556: Johan Rutgerss.
Geen gegevens gevonden. Wel is er een melding van 1568-07-26: Derrick van
Ommeren, scholtis te Ede, geeft ten verzoeke van Johan Rutgerss. vidimus van
een acte van 1558-04-23 (Regesten familie Brantsen, 0452 GA). Blijkens Regesten
(2003 GA ORA, toeg. nr. 399) bezit een Jan Rutgerss anno 1565 de vicarie op het
St. Pieter altaar van de kerk van Oosterbeek. Vermoedelijk gaat het hier steeds om
één en dezelfde man.
In dit tijdvak ontstaat een geschil over het pastoorsambt van Heelsum en Wolfheze
tussen Carel van Schevichaven (soms geschreven Carolo Scewickhoeven) en Johan
Rutgerss. Carolus de Schevichaeve is vermoedelijk tot priester gewijd in 1550/1
(AAU, 1947, p. 97). Hij wordt ook wel “”Carolus Fremickhoeven” genoemd, maar
dat zal een paleografische misvatting zijn.
In de “Rekening van den bisschoppelijken vicaris” van het jaar 1554/5 staat de
vermelding “”Item de collatione ecclesie parrochialis de Helsem in Velua jure
devoluto facta domino Carolo Scewickhoeven: Actum 14 Martii. 42 st.” Maar in
1556 beklaagt Carolus zich bij het Hof van Gelre, dat vóór twee jaren “”sonder
eenighe presentatie ofte collatie van eenige collatores ofte admissie van den
geestelicken richter zekere Johan Rutgerssoen door de voogden der kinderen van
den Doorwerth in den kerkdienst te Heelsum was geplaatst, waartegenover hij van
den bisschop van Utrecht behoorlijke institutie had verworven, zonder dat het hem
evenwel had mogen gelukken zich in het bezit van de kerk te stellen”.
Kortom, Carolus zegt dat zijn opponent Johan Rutgerss. door van Wytenhorst in de
kerk van Heelsum is aangesteld met voorbijzien van de gebruikelijke regels, terwijl
hij – Carolus – wél conform de regels door de bisschop van Utrecht is benoemd.
De kwestie wordt door het Hof verwezen naar Johan van Wytenhorst, heer van ter
Horst, drost van het land van Kessel (Overkwartier), Raad bij het Hof van Gelre en
voogd van de minderjarige kinderen van Dorenweerd (59).
Van Wytenhorst gaat niet inhoudelijk in op de brief van van Schevichaven. Hij
schildert een beeld van de actieve betrokkenheid van achtereenvolgende heren van
Dorenweerd bij de instandhouding van de kapellen in Dorenweerd en Heelsum,
van welke uiteindelijk de laatste kapel nog onlangs tot parochiekerk is verheven.
Bovendien zijn de heren van Dorenweerd en de parochianen tevreden met pastoor
Johan, die een vroom en arm mens wordt genoemd, die niet veel verdient.
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Over de afloop van het geschil is niets bekend, zij het dat in 1555 onder het
hoofdje “”In decanatu Velue” de volgende vermelding voorkomt: “”Wolffhesen
alias Helsen. –Wolffhesen” (Rekeningen bisdom Utrecht/Rekeningen ontvanger
cathedraticum, p. 340). Ook Renkum en Oosterbeek worden in dit stuk genoemd,
alsook de plaatsen Heteren en Driel.
In 1561 en 1562 komt een “Kaerl van Schevichaven” voor als “pastoer off vicecureit tot Opvoerst” (Voorst). Maar in 1561 komt hij ook voor als kapelaan in Voorst
(AAU, 1919 p. 125). Hij zal identiek zijn aan de Heelsumse Kaerl van Schevichaven
en wellicht in Voorst zijn gekomen door bemiddeling van Walravina van Voorst,
vrouwe van Dorenweerd tussen 1548 en 1581, zie 2.1.
Inkomen kerk en pastoors Wolfheze en Heelsum
De Wolfhezer kerk heeft een offerblok gehad, zoals hiervoor al vermeld. Over het
inkomen van de kerk te Heelsum is het volgende bekend: tienden uit de Seelbeker
enk, de St. Jan’s enk en een tiend uit de enk van Gaert van Geyn. Tot het vermogen
heeft behoord een heg, “”het kercken hegxken”, in 1570 “”die kercke van Heelsums
hegge” genoemd. Uit 1494 dateert een melding van een erfrente voor de pastoor
in Heelsum (60). Hier opnieuw een aanwijzing dat de Dorenweerdse kapel als
parochiekerk wordt gebruikt.
Zoals al vermeld ontvangt pastoor Ingenieuwland “”….. van der smaelre tienden
der kercken voors. (voorseid, hiervóór genoemd, HJ) van vlas, was, byen ende van
schapen ende al dat daertoe behoren mach, jaerlix enen alden Vrancr. schilt...Ende
den tienden van den koren sal die pastoor voors. gebruicken als hij plach ten tyden
Reynolts van Homoet, den Goede in genade heeft”. Ook wordt vastgesteld “”....
ende desen pacht sal staen ende dueren also lange wy tsamenlycke ofte een van ons
beyden den Doorweerde besitten”.
Johan Rutgerss. ontvangt voor zijn pastoorschap in Heelsum omstreeks “”1555
omtrent ongefeerlicken VIII molder roggen jaerlick incommende“”.
Uit een akte van 1645-04-17 blijkt dat in Heteren een vicarie tot Wolffheese
was gevestigd (61). De tekst luidt: “”Een parceel bouwlandts, groot omtrent
vierdenhalven mergen, genant de nieuwe graeff, tot Heteren in den ampte van
Overbetuwen gelegen, daer oostwartt de pastorie van Heteren naest gelant is ende
de vicarie tot Wolffheese, zuytwartt st. Agneten clooster tot Arnhem, westwartt
hetselve clooster ende Willem van Settens erffgenamen, ende noortwart Jan Jacobs
erff; nevens noch een hoffstedeken landt mettet bepaet daerop staende, ooc tot
Heteren an den dick in sijnne bepalunge gelegen, ten Zutphensen rechten tot een
besonder leen ontfangen bij….”.
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OVERIGE DIENAREN

Kapelaans
Onbekend is wie van tijd tot tijd is opgetreden als kapelaan in de “huiskapel” van
Robert en Jutte van Dorenweerd en/of van de latere kasteelbewoners tot aan 1420,
wanneer de Dorenweerdse kapel wordt gebouwd; hierin treedt Gijsbert van Lijnden
als kapelaan en wellicht ook als pastoor op rond 1500.
Henrick Vaigts: ≤ 1534 tot ≥ 1536
Kapelaan in Heelsum. Walraven van Haefften, weduwe van Frederick heer van
Dorenweerd, betaalt in 1534 aan “”heer Henrick, cappellain, een jaer loens ad XX
Horns gulden v. VIII golden gulden. In 1535 en 1536 betaalt zij “”in den yersten
averkommen mitten cappellain heer Henrick omb die missen te doen VI Horns
gulden v. II golden gulden XII st over den jaere XXXV durende tot XXXVI, anno
uno revoluto”. Vaigts wordt dus wel kapelaan genoemd, maar in 1535 en 1536 heeft
hij de pastoorstaak om de mis te doen (62).
Collatoren
Zoals al gezegd is de burggraaf van Montfoort sinds ca. 1400 eigenaar van Hof
Wolfheze. Dit goed wordt van tijd tot tijd beleend en in de desbetreffende akten
wordt het steeds op nagenoeg dezelfde wijze omschreven: “”De hof te Wolfheze
met timmering en toebehoren, zijnde een tiende in de Dorenweerd en de gift van
de kerken van Wolfheze en Heteren, (1450: vermeerderd met de halve Ruigehoeve)
in het kerspel Wilp” (Kort, 1982). Wellicht moet hieraan worden toegevoegd dat het
leen steeds wordt gegeven als een onversterfelijk leen, ook wel spilleleen genoemd;
een dergelijk leen kan op man én vrouw vererven.
Hieronder een overzicht van de diverse beleningen en leenmannen annex collatoren.
> 1413: Johan (Jan) van Wijhe Walravensz.
Hij is de eerst bekende collator. Wellicht is er vóór hem een collator geweest: de
familie van Dorenweerd is het kerkgifterecht van Wolfheze al in 1402 of eerder
verloren aan de burggraaf van Montfoort.
Op 1413-07-.. heeft de burggraaf van Montfoort het goed beleend aan het huis van
Wijhe en wel aan Johan van Wije Walravensz. Johan is gehuwd met Elisabeth van
Meekeren, erfdochter van Hernen. Het echtpaar heeft vermoedelijk twee dochters,
maar gemeend wordt ook wel dat er een zoon en een dochter zijn. Johan heeft in
1408 een Seelbeekhoeve gepacht voor de duur van een jaar. Hij is een broer van
Hendrik van Wijhe die in 1428 wordt genoemd als eigenaar van Sonnenberg.
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14..-10-04 Heinrick, bastaard van Montfoort
Onbekend is wanneer precies Heinrick de leenrechten op Wolfheze verkrijgt. Kort
(p. 127) meent dat dit na 1432-03-18 plaats heeft ─ nadat Herman van Wijhe op deze
datum vervallen wordt verklaard van deze rechten ─ maar dat oogt wat moeilijk
gegeven de gebeurtenissen vanaf deze datum, zie hierna. Heinrick heeft het
leenrecht gehad tot aan zijn overlijden, maar ook het tijdstip daarvan is onbekend.
? - 1432-03-18 : Herman van Wijhe
Op deze datum wordt Herman, zoon van Johan, vervallen verklaard van zijn leen,
tenzij hij zich binnen een jaar en zes weken alsnog meldt; hieruit blijkt dat hij al
voor de genoemde datum in het bezit van de leenrechten van Wolfheze is gekomen
en ze op deze datum ook dreigt te verliezen. Het leen betreft dezelfde goederen als
die welke zijn vader in 1413 in leen had gekregen (“”mit alsulken gueden as Johan
sijn vader van m.h. to lene gehalden hadde”). Op 1432-03-18 blijkt dat Herman
van Wijhe een verplichting aan de leenheer niet is nagekomen; hij heeft verzuimd
het leen te verheffen, d.w.z. zijn leenhulde te doen bij het leenhof alvorens het leen
op het goed opnieuw te verkrijgen. De burggraaf heeft daarom eerder geëist dat
Herman “”ontzet wordt van de leenweer die zijn vader Jan van Wii van de hofstad
Montfoirde te leen hield” en op deze dag doen zeven leenmannen van Johan van
Montfoort uitspraak op deze eis en bepalen – bij verstek van Herman – dat de
burggraaf het goed in kwestie in volle eigendom kan nemen, tenzij Herman zich
binnen een jaar en zes weken ter verdediging zal aanmelden (63).
1436-12-17: Herman van Wye
Belening van Herman zoals zijn ouders na verzuim. Op deze datum belooft Evert
van Wilp ook een halve hoeve ruig land in Wilp te zullen overdragen. Het gaat hier
om hoeve in de zin van een oppervlaktemaat: een hoeve land komt overeen met
16,5 morgen land of ruim 14 ha. In 1440 erkent Evert te hebben verkocht aan Johan,
heer van Montfoort een halve hoeve land in het kerspel van Wilp en de koopsom
te hebben ontvangen.
1437-03-26: Evert van Wilp (de voorlaatste heer van Wilp)
Op 1437-03-26 doet Herman van Wijhe, heer tot Herven, het verzoek aan burggraaf
Johan van Montfoort om de “”goederen van Wolffhesen, leenroerig aan de
heerlijkheid Montfoirt “” te belenen aan Evert van Wilp. Om welke reden precies
Van Wilp als leenman wordt voorgesteld is niet geheel duidelijk, maar nadere info
is te vinden hieronder in 1492. Wellicht heeft het gegeven dat Evert’s moeder een
van Wijhe is er ook mee te maken; zij is echter niet getraceerd in de van Wijhe
stamboom. De hier voorgestelde transactie ondervindt weerstand van Reinald
van Homoet, heer van Dorenweerd, maar dat wordt daags ervoor in der minne
geschikt: “”Reinout van Homoet, heer van Dorrenweert, heeft quijtgeschouwen
Harman van Wie, heer tot Herven, sulck opseggen (recht, HJ) als hij hadde op den
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hof van Wolfhesen mit sijn toebehoren, anno 1437” of, in de woorden van Kort:
“”Reinout van Homoet, heer van Doorwerth, doet afstand van zijn aanspraak op
Herman van Wye, heer van Hernen”.
1450-10-29: Evert van Wilp
Evert van Wilp, neef van de leenheer, met lijftocht van zijn vrouw Elizabeth van
Arnhem. Hij overlijdt in 1460.
1460-06-21: Evert van Wilp (de laatste heer van Wilp)
Op deze dag gaat het leen over van vader op zoon wegens het overlijden van vader
Evert.
1465: Evert van Wilp
Leenrechten op het goed Wolfheze en de kerkgifte van Wolfheze en Heteren.
1472: Evert van Wilp
Evert krijgt dezelfde rechten maar nu via de RDO, in achterleen dus: “”Anno 1472:
Duitse Orde leent “hoff tot Wolfhesen aan Evert van Wylp ritter, te weeten een
tiend in de Doorweerth, de giften van de kerk te Wolfheesen en Heteren met sijnen
toebehoren en een hoeve ruig land in het kerspel te Wilp”.
Op 1476-04-06 echter verpandt Wyllem, heer tot Egmont en Baer aan Jaspar van
Blitterswick o.a. de kloktienden te Heteren, met voorbehoud van de kerkgift van
Hyen en van Heteren (Regestenlijst Huis Bergh, 1932). Blijkbaar was en blijft
Willem van Egmond eigenaar van het collatierecht te Heteren, maar hoe zich dit
verhoudt tot het collatierecht van Evert is (mij) onduidelijk.
1477-03-06: Evert van Wilp
Hof van Wolfheze, de tiende in Dorenweerd, de gifte van de kerken van Wolfheze
en Heteren en een hoeve ruig land in het kerspel van Wilp.
1492, (datum onleesbaar, in of omstreeks februari): Reyner van der Wey, heer
tot Hernen
Denkelijk heeft Evert van Wilp niet aan zijn leenverplichtingen voldaan, zoals
dat ook zal zijn gebeurd met betrekking tot zijn verplichtingen aan St. Pieter in
Utrecht: het kapittel heeft in maart 1491 het halve veer aan de Praast weer in volle
eigendom teruggenomen van Evert.
Hoe ook, niet Evert van Wilp maar Reyner van der Wey wordt beleend met “”de
hoff tot Wolfheesen” en een tiende in Dorenweerd met zijn toebehoren, alsook met
de giften van de kerk in Wolfheze en Heteren en alle toebehoren in onversterflijk
erfleen.
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De feitelijke belening wordt op 1492-02-12 voorafgegaan door een machtiging
aan Goessen vander Moellen tot belening van Reyner van Wy, heer van Hernen.
In de oorkonde wordt gezegd dat deze belening overeenkomt met die aan Johan
van Wij, heer Walravenzoon van 1413. Ook blijkt dat de onderhavige belening is
voorafgegaan door een historische en juridische evaluatie van die van 1413. De
situatie komt in grote lijnen hierop neer: Johan van Wij had zich niet gehouden aan
de leenverplichtingen. De leenheer heeft toen het leen opgezegd en gegeven aan
Henrick van Montfoort, bastaard. Deze overlijdt na enige tijd en de leengoederen
en -rechten worden dan aan Evert van Wilp verstrekt. Dit gebeurt waarschijnlijk op
aandringen van meerdere hooggeplaatsten, van wie alleen de bisschop van Utrecht
met name wordt genoemd. De zo juist genoemde evaluatie mondt dan in 1492 uit
in een advies om gehoor te geven aan het verzoek van Reyner van Wij om hem te
beschouwen als erfopvolger van Johan, ondanks de “”ongehoirsaemheyt” destijds
─ d.w.z. tussen 1413-07-.. en 1432-03-18 ─ van laatstgenoemde.
Reyner zal een zoon zijn van de Herman uit 1437 en is gehuwd met Johanna van
Buuren. Hij onderhoudt goede relaties met het huis van Gelre. In 1492 overlijden
zowel vader als zoon, de laatste na 15 mei. Onbekend is of Reyner’s zoon Johan de
rechten op Wolfheze overneemt van zijn vader.
1497-12-20: Evert van Wilp
Onenigheid tussen Evert en het echtpaar van Middachten-van Wilp over de
eigendommen en bezittingen van Evert leidt op 1497-12-20 tot een “”Uitspraak
tusschen Arend van Middachten, ridder, en Belia van Wilp zijne huisvrouw, ter
eener, en Evert van Wilp, ridder, ter andere zijde, in de geschillen over de uitvoering
der huwelijksvoorwaarden van de eerstgenoemden gerezen, houdende onder
anderen, dat Evert van Wilp afstand zou doen van het erf Wulfhesen, behoudens
de kerkgift aldaar en te Heteren” (64).
Enige toelichting hierbij: Evert heeft zich niet gehouden aan de huwelijksovereenkomst
van 1465-09-13 tussen Belia en Arend, welke o.a. behelst dat Hof Wolfheze zou
worden overgedragen aan het echtpaar, terwijl Evert het recht heeft behouden de
pastoor voor benoeming door de bisschop voor te dragen. Bij dit magescheid verplicht
Evert zich per direct het Wolfhezer bezit, inclusief personeel en schapen, over te
dragen aan Arend en Belia, maar hij behoudt de giften van de kerken van Wolfheze
en Heteren.
1499: Evert van Wilp, ridder en Belia van Middachten - van Wilp
1500-05-13: Overdracht van het goed Wolfheze aan Johan van Montfoort
Arnt van Middachten en Belia van Middachten van Wilp verschijnen voor Warner
Lerinck en Barnt Gruter, mannen van leen, en dragen het goed Wolfhees met
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alle toebehoren op aan Johan van Montfoort als leenheer. Arnt is ziek en kan niet
reizen en Geerloch Putzeler wordt voorgedragen als leenman hulder van Belia
terzake van dit goed. Er wordt aan toegevoegd: “”...mede begerende oetmoedelicke
ind Dienstlicke dat sijne Edele … sich oick willen benedige ind believe dese
vurgenoemde beleeningen gedaen sijnde”. Geerloch zou de bevoegdheden moeten
hebben die ook Arnt heeft en wel zo lang deze leeft (65).
1500-05-17 Arnt van Middachten en zijn vrouw Belia erkennen verkocht te hebben
aan “”Steven van Zulen van Nijefelt, lantcommanduer Duijtsches oerdens der
balijen van Utrecht, ten behoeve der orde een erfrente van 4 averlentsche koirfurster
golden rijnsche gulden, jaarlijks te betalen op St. Martijnsdach in den winter, uit
een stuk land gelegen in de buurschap Lathem, in het ampt van Doesborch bij Baer,
losbaar met 80 dergelijke gulden. Ten overstaan van Warner Lerinck, richter van
Doesborch van wegen den hertog van Gelre, Garijt Gruter en Geerloch Putzeler,
gerichtsluden, 1498 juni 4 (manendag nae den heligen Pinxsterdach) en 1500 mei
17” (Archief Middachten).
1500-05-24 Belia van Middachten van Wilp
Op deze datum draagt Evert eindelijk het kerkgifterecht over aan zijn zus Belia en
haar echtgenoot Arnt van Middachten (66).
1501-02-18 ─ 1527: Steven van Zuilen van Nijeveld (66ᴬ)
Anno 1501 wordt een lijfrentebrief van 17 malder winterrogge door de RDO
landcommandeur gevestigd op Beelie van Wilp, weduwe van Arndt van
Middachten, wegens haar overdracht aan de landcommandeur van de leengoederen
in Wolfheze (RDO OA.447.0).
Op 1501-02-18 wordt Steven van Zuylen bij opdracht van Belia van Wilp door
Johan van Montfoort beleend met Wolfheze; hij krijgt het bezit van het goed
niet als privé persoon maar “”tot behoeff vander balyen”. Het betreft hier een
“”onversterfflicken erfleen” en zal bij Steven’s dood overgaan op zijn opvolgers
als landcommandeur van de RDO. De belening omvat de kerken van Wolfheze en
Heteren alsook kerkgifterechten van beide kerken.
Op 1505-03-12 overlijdt Belia’s broer Evert op Rosande; hij is de laatste mannelijke
telg uit dit oude Gelderse geslacht.
Op 1520-12-20 oorkondt de landcommandeur dat hij verhuurd en in pacht gegeven
heeft aan Gerrit Noest de “bouwingen” te Wolfheze met alle erbij behorende
hoeven, zoals vanouds aldaar gelegen. De overeengekomen prijs bedraagt 10
gouden guldens van goede kwaliteit en gewicht, steeds vooraf te betalen op St.
Petrusdag. Er worden afspraken gemaakt over het “getimmer” en het onderhoud
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van en de reparatie aan de kerk. Het wordt Gerrit daarom vergund een sleutel te
hebben van het offerblok om daaruit de kosten te betalen (67).
Het kerkgebouw wordt dus voor het eerst niet beleend aan een riddermatig geslacht
maar aan een “gewone” burger. Twee directe aanleidingen hiertoe: een vervallen
kerkgebouw in Wolfheze en de oplevering in 1519 van de kapel van Dorenweerd
in Heelsum.
In 1526 wordt de pachtovereenkomst tussen de landcommandeur en Gerijt Noest
vernieuwd. Met akte van verpachting door de Vrouwe van Middachten aan Wolter
Willemss., haar “”bouman”, van dit goed onder voorwaarde dat deze o.a. voor de
vrouwe 350 schapen zal weiden (UA 1373).
Steven behoudt het goed Wolfheze tot 1527, in welk jaar hij door Gelderse
“”Moeskoppers” (ontslagen soldaten) wordt vermoord op zijn huis in Maarssen
(68).

Landcommandeur RDO Steven van Zuylen van Nyevelt
Bron: D. Meuwissen in Gekoesterde traditie, p. 440
Foto: Ewoud Jansen
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Na de dood van Steven van Zuylen is de Hof te Wolfheze inclusief toebehoren, de
tienden en de kerkgifterechten nog een aantal keren overgedragen aan zijn opvolgers
als landcommandeur. Deze beleningen worden hier niet gememoreerd; immers,
de kerk van Wolfheze wordt vanaf 1520-12-20 niet meer als kerk gebruikt. Het
kerkgifterecht wordt daarna in officiële bekendmakingen nog steeds wel genoemd
maar verliest in praktische zin zijn betekenis. Met andere woorden: de kerk van
Wolfheze en zijn omgeving – Hof Wolfheze – is een gewoon goed geworden dat op
commerciële basis aan burgerlieden wordt verpacht. In 5.1. worden enkele notities
gegeven over de landcommandeurs in de periode van 1527 tot medio 17e eeuw,
alsook over enkele pachters.
Kosters
≥ 1505: Hendrick Jacobss, Robert
Na de aanval van de Galioten (69) op Wolfheze in 1505 vertrekken twee inwoners
naar elders, van wie er één de koster van de kerk zou zijn ─ Robert, woonachtig op
de Enck ─ die naar Oosterbeek vertrekt (70).
≈ 1516 - ≈ 1546: Evert Hendricksz.
Hij zou gedurende ca. 30 jaar tot aan ca. 1546 koster zijn geweest te Oosterbeek en
Heelsum, maar de volgorde is onbekend. Hoe ook, in de periode 1516-1546 is de
kapel van Heelsum formeel nog niet opgewaardeerd tot kerk – dat gebeurt pas kort
voor 1556 – maar de kerk van Wolfheze is wel in 1520 buiten gebruik gesteld. Dit
zal betekenen dat Hendricksz. in Oosterbeek kerkkoster is geweest en in Heelsum
formeel als”kapelkoster” is opgetreden maar praktisch als “kerkkoster”.
1.4.4. RENKUM
De kapel van Renkum is hiervoor al besproken.
PASTOORS

Zoals in Wolfheze verschijnt ook de eerste bekende pastoor van Renkum pas
medio 15e eeuw.
≈ 1436: Rembout die Witte
In augustus van dit jaar bevestigt Arnold van Gelre zijn toestemming om het
beloop van de beek in Harten iets te verleggen en door het klooster te leiden. Bij de
daarvoor noodzakelijke “wissel” van gronden is (o.a.) pastoor Rembout die Witte
betrokken.
≤ 1468 - ≥ 1478: Herman Ernst
Op 1468-02-22 treedt hij op als zegelaar bij de verkoop van een erf in het Broek aan
81

het O.L. Vrouweklooster. Idem op 1469-02-14 en 1478-07-21.
Omstreeks 1500: Georgius Fabri (?)
Zie hierna onder Johan Back. De naam Fabri komt voor in de regio, o.a. in Arnhem,
Lichtenvoorde en Lochem, ook in relatie tot kerkfuncties. Idem in Geervliet (deken
OLV kapittel ≤ 1496 en 1545-1564) en in de streek van Roermond.
1517: Henrick van Bern
1518, september: Heinricus Frederici de Redichem (?)
In deze maand wordt ene Heinricus Frederici de Redichem gewijd tot priester
(AAU, 1897). Zijn standplaats is onbekend; hij wordt hier alleen genoemd vanwege
zijn achternaam, een verband met het gelijknamige toponiem is niet gevonden.
≤ 1545: Johan Back
Démoed (p. 173) zegt zonder bronvermelding dat Johan Back als pastoor van
Renkum een proces heeft aangespannen tegen Georgius Fabri over het bezit van
de pastorie. Blijkens AAU (1919, p. 121, noot 2) is er – nog voordat in 1545 Arndt
van den Broeck aantreedt – een proces gevoerd tussen Georgius Fabri en Johannes
Back, die – ofschoon “”assertus presbiter” – in het bezit is van de pastorie. Back
overlijdt in 1545 en vervolgens doet Fabri afstand van zijn aanspraken en wordt van
den Broeck benoemd. Over de persoon Back is niets gevonden.
≈ 1545 - ≈ 1555: Arnt van den Broeck (= Arnold de Palude) (71)
In AAU dl 40 komt hij voor als pastoor te Renkum in de jaren 1546 en 1550 maar
hij wordt ook rector van de kerk van Renkum genoemd; wellicht is hij “rector
ecclesiae” geweest, pastoor. Op 1545-10-17 is Arnt, rector van de kerk van Renkum,
in het genot van de bezittingen van deze kerk (72). Al snel ontstaat er een conflict
tussen hem en de priester Johan Teets (Theets) over het bezit van de kerk, dat
niet alleen dient voor de Hoge Raad te Arnhem, maar ook voor de aartsdiaken,
proost van St. Pieter te Utrecht. Op 1546-09-25 komen zij overeen hun geschil te
onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak en op 1547-06-23 beslissen de
vijf scheidsrechters unaniem dat de kerk aan van den Broeck moet komen. Maar,
Teets heeft nadat hij zijn zaak had verloren waarschijnlijk nog geruime tijd de
pastorie bezet gehouden. Althans, in 1550 krijgt de richter van Veluwezoom de
opdracht van het Hof van Gelre om, ten behoeve van van den Broeck, de vicecureit uit het huis te zetten.
Van den Broeck is als vicaris van Sinte Marie in Utrecht sedert 1538 lid van de
Priesterbroederschap aldaar en betaalt in 1547 zijn acht stuivers “”ob novam
provisionem ecclesiæ Renchom” (73).
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1548: Overigen
Blijkens AAU (1933, p. 28) treden in dit jaar niet minder dan vier andere personen
op als pastoor van de Renkumse kerk. Hoe dit is te verenigen met het pastoraat van
Arnt van den Broeck is onduidelijk.
.. Reinanus Henrici
Hij komt in dit jaar voor als “apostata”, afvallige (Ned. arch. v. kerkgesch. VI, p.
406).
.. Gisbert van Eek, rector
Op 1548-11-25 wordt hij “”rector des beslotenen jouffern cloester van Renkem”
genoemd in een verpachtingszaak (GA 0522, Huis Middachten nr 890).
.. Reyner van der Brugghen
Van der Brugghen komt in het gerichtssignaat van Veluwezoom op 1548-05-22
voor als pastoor.
.. Dirck Foyer
Blijkens de bijlage in 1.5. heeft Arnt van den Broeck “”….. naedyen hy dieselve
(d.w.z. de kerk van Renkum) alsoe gebruyckt had, hy dieselve geresigneert
ende gepermuteert coram vicario archiepiscopi Traiectensis in handen ende tot
gebruyck heer Dirricks Foyer, dwelcke in cracht derselver resignatie off permutatie
die voirs. kercke oick gepossideert hed gehadt sonder contradictie van yemanden
ende alnoch possiderende were”.
≈ 1555 – 1569: Derck Foyert
In AAU dl 40 komt hij voor als pastoor te Renkum. Blijkens AAU (1933) wordt
hij ook als Renkums pastoor genoemd in de jaren 1555 en 1569. Over hem is in dit
onderzoek niets bekend geworden. Zijn roots liggen waarschijnlijk in Lienden. Er
bestaan oude banden tussen Renkum en Lienden, beide plaatsen worden (o.a.) in 970
door Wichman van Hamaland geschonken aan het stift Elten. In 996 wordt Lienden
half-om-half verdeeld tussen Elten en het echtpaar Adela-Balderik. Sindsdien is
Lienden tweeherig geweest: een deel onder Elten en het andere deel onder diverse
andere bezitters. De Eltense hof in Renkum – de St. Vitushof – administreert
eigendommen onder Lienden in de Betuwe. Ook in de late middeleeuwen zijn er
banden, hiervoor is er al op gewezen. Wellicht dus is de aanstelling van Derck
Foyert tot pastoor van Renkum vooral terug te voeren op verbanden die er in de 15e
eeuw al zijn geweest – tussen de Liendense Foyerts, de heren van Culemborch en
de Utrechtse bisschop – en die er omstreeks 1555 nog steeds zijn.
1574: Vacature
Bron: AAU, 1933.
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1578: Johan van Cruchten
Volgens Démoed (p. 174) is Johan Cruycht de laatste pastoor van Renkum voor de
reformatie. Hij gaat ervan uit dat in 1580 de diensten van de kerk worden gestaakt
en het gebouw wordt gesloten om geruime tijd later weer te worden geopend.
Onbekend is waarom hij Cruycht als pastoor kenmerkt en waarop hij het scenario
baseert (74).
Ik ga er van uit dat deze Johan Cruycht dezelfde is als de Johan van Cruchten die
in de 1560-er en 1570-er jaren onder verschillende titels optreedt namens het Onze
Lieve Vrouweklooster van Renkum. Een kort en niet per se compleet overzicht geef
ik hieronder (75).
Vermoedelijk is Johan afkomstig uit Roermond, in het Overkwartier van Gelre.
Hier is de (een) familie van Kruchten juist in de 16e eeuw in volle bloei. De
voornaam Johan komt veel voor in deze familie, die – met eigendommen in
Montfort, Maasbracht, Echt, Beesel, St. Odiliënberg en een huis aan de Markt in
Roermond – welgegoed kan worden genoemd (76). Onbekend is wanneer en hoe
precies hij op de Zuidzoom verzeild is geraakt, maar hij is er niet de enige uit het
Overkwartier, denk aan o.a. Maria van Wittenhorst, vrouwe van Dorenweerd en
haar vader Johan Wytenhorst, alsook aan de achtereenvolgende heren Schellard
van Obbendorp, eigenaren van Dorenweerd.
In 1563 acteert, tot tweemaal toe, een Johan van Cruchten als richter in Roermond
en ook in 1566 en dan blijkt deze Johan bekend te zijn met Johan van Wyttenhorst
(DCN). Maar hij zal niet “onze” Johan van Cruchten zijn want hij treedt ook in
1566 nog als richter op in Roermond.
Verder blijkt dat Johan in 1576 door koning Philip wordt II beleend met het goed
“den Ryem’ in Heteren (Tersteeg, Cartularium, p. 122). Dit lijkt toch wel sterk te
contrasteren met zijn relatief nederige positie in Renkum:
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1564-04-10:
		
1565-07-23:
1571-11-10:
1576-02-05:
		
		
		
1578 februari:
		
1578:		
		

Rector. Onder deze titel acteert hij naast Margareta van 		
Poelwijck, priorin, en het gemeen convent van het klooster
Pater van het convent te Renkum
Rector van het klooster
Broeder Jan van Cruchten, priester. In een bijlage bij het onder		
liggende stuk wordt o.m. gezegd: “”De hoedanigheid van Van		
Cruchten is niet geheel duidelijk. In plaats van “priester” zou		
“pater” kunnen worden gelezen”
Broeder Johan van Cruchten treedt twee maal op, als pater en 		
als rector
Johan Cruycht, pater in 1578 onder het kopje III Andere
geestelijken in AAU dl 40.

Kortom, er is geen bewijs gevonden dat Johan van Cruchten pastoor van Renkum
zou zijn geweest, ook niet dat hij dit ambt überhaupt ooit zou hebben bekleed.
Van de voorgangers van van Cruchten als rector van het Renkumse Mariaklooster
in de 16e eeuw wordt er ook geen getipt als pastoor van Renkum (77). Dat laat
echter onverlet dat van Cruchten van tijd tot tijd als pastoor in de (eigen!) kerk
van Renkum kan hebben opgetreden, vgl. Gisbert van Eek in 1548.
Inkomen pastoor
Een deel van de oorspronkelijke Paderborner tienden valt toe aan de pastoor
(Tersteeg, 1973). Een component van het pastoorsinkomen in 1480 is “”jaerlix …..
een smal hoen voor de kleine tiend” (Cartularium, Tersteeg e.a.). Omstreeks 1500
behoren de gaffeltienden plus een deel van de smalle tiend tot het inkomen van
de pastoor van Renkum (Tersteeg 2016-03-16, lezing te Renkum). Daarnaast heb
ik een melding van een smalle tiend uit een hofstede in de parochie Renkum, ten
noorden van de Steenstraat en grenzend aan gronden van het klooster van Renkum
en van Mariëndaal. Blijkens een melding van 1536-03-29 heeft de Renkumse
pastoor ook tot taak tienden ten behoeve van de abt van Paderborn te incasseren.
OVERIGE DIENAREN
Kapel, kapelaan
Geen van de kapelaans in de periode tussen ≈ 1030 en ≈ 1405 is bekend geworden.
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Collatoren
De kerkgift met de grote en kleine tienden berust, althans vanaf de 12e eeuw,
bij de Abdinghof in Paderborn. Maar op 1405-04-13 is het de abdis van het stift
in Elten die o.a. de kerkgift nadrukkelijk uitsluit van een erfpachtovereenkomst
betreffende gronden, goederen en rechten in Renkum. Vervolgens op 1430-0222, geeft de Abdinghof in erfpacht aan het Onze Lieve Vrouweklooster gronden,
rechten en goederen, waaronder de kerk in Renkum, plus de gifte van de Renkumse
kerspelkerk, de tienden (Tersteeg 1992). De situatie is (mij) niet duidelijk.
Bijlagen in 1.5.
Paragraaf 1.1.
Herodna en Harten: Aanwijzingen
Notities Hintingo en Rodgarius
Paragraaf 1.2.
Notities Rijn en Rijnveren
Paragraaf 1.3.
Verslag Eijck tot Zuilichem
Paragraaf 1.4.
De kerken van Wolfheze en Heteren
Notities Willem Ingenieuwland
Magescheid echtpaar van Middachten-van Wilp en Evert van Wilp.
Belening Wolfhezer kerk (1501)
Notities Hof Wolfheze > 1527
Arnt de Palude versus Johan Teets
Brief Johan Wytenhorst
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Noten
Hoofdstuk 1.
1. De schenking zal zijn gedaan door Karel de Kale aan zijn zoon Karel. Voor zover
mij bekend wordt Hamaland hier voor het eerst gebruikt ter identificatie van een
gebied. Blijkens Wikipedia heersen de Ripuarische Franken in de Lage Landen
over het gebied om de Benedenrijn en bezuiden de Nederrijn (Hamaland en de
Betuwe).
2. Hungar heeft geruime tijd in de abdij van Prüm vertoefd. De abdij bestaat al
sinds 721, maar wordt eerst in 752 door Pepijn de Korte praktisch gesticht. Hunger
of Hungar is de latere bisschop van Utrecht, van ≈ 854 tot 866. In 855 stelt Lothar de
Jongere hem het Sint-Pietersklooster in Odiliënberg bij Roermond ter beschikking.
Het klooster van Prüm heeft sedert 893 of eerder een kerk in Arnhem: “” est in
Arneym ecclesia I”. Gerward prb is dezelfde als Gerward van Gendt.
3. Altingen, Doetinchem, Groessen, Brakel, Dolder, Herodna, Loenen en Zilven
op de Veluwe. In 970 geeft Wichman van Hamaland aan het stift Elten o.a. de
Liemers, Groessen en Duiven en in 1003 geeft Adela aan de abdij van Deutz het
halve prædium Eltingen
4. Zes gemeenten uit Kreis Breisgau hebben in 2017 hun 1250 jarig bestaan gevierd.
5. Daarentegen heb ik de volgende melding “”Warin, Graf im Thurgau, der gesamten
Baar, im Argengau, Linzgau, im Elsaß und Zürichgau, † um 790. Er entstammte
einem alten austrasischem Adelsgeschlecht, welches mit den Karolingern
aufgestiegen war. Zusammen mit seinem Bruder Ruthard “dem Jüngeren” war er
Statthalter im unterworfenen Alemannien, das sie als geschickte Organisatoren
und Verwalter nach fränkischem Vorbild ordnen und fest ans fränkische Reich
binden. Sie erwerben durch rücksichtslose Konfiskationen und durch Rodungen
großen Besitz und sind u.a. auch Laienäbte von St. Benis, Fulda, Gorze und Prüm.
Desweiteren gründen sie u.a. Ettenheim-Münster und Gegenbach-Schwarzach. Sie
stehen oft gegen das mächtige St. Gallen und werden zuletzt wegen ihrer vielen
Eigenmächtigkeiten zurückgesetzt. Er stiftet zusammen mit seiner Frau Adellinde
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von Spoleto um 770 Kloster Buchau als Familienkloster. oo Adellinde von Spoleto”.
Bron: Ahnentafel Tobias König; argewe.lima-city.de. Download 02-07-2020.
6. Fulrad is tot aan zijn dood in juli 784 abt van St. Denis gebleven. De leeftijd
van Rothard I kan alleen worden geschat, maar aangezien vader Pepijn zijn vrouw,
Ruthard’s moeder Leutberga, in 762 wil verstoten ligt zijn geboortedatum in maar
waarschijnlijk voor dit jaar. Immers, indien zoals uit de oorkonde van Karel de
Grote van eind augustus 790 is gebleken de wandaden in en om Breisgau zijn begaan
vanaf het jaar 742, moet Rothard I toen al in staat zijn geweest een wijdverbreid
netwerk te plannen, op te tuigen en te operationaliseren. Dat wil zeggen hij moet
eigenstandig, onbevoogd én geloofwaardig hebben kunnen acteren, hij moet als
handelingsbevoegd en -bekwaam zijn gezien door zijn contacten.
7. Waltbert heeft in zijn jeugd gedurende een bepaalde tijd aan het koninklijk hof
verbleven. In 850 reist hij onder een vrijgeleide van koning Lodewijk naar Rome
en krijgt een verzoek mee van de koning om Waltbert relikwieën mee te geven ter
versterking van zijn geloof. Hij krijgt het gebeente van de martelaar Alexander
mee, welke naam door enkele kerken in Duitsland wordt gevoerd en in Nederland
slechts door één, die van Bennekom, welke omstreeks 1020 wordt gebouwd door
Meinwerk van Hamaland, achterkleinkind van Waltbert in de vaderlijke lijn.
8. Bracola en Thuelre worden in het geheel niet in de lijst genoemd. Een ander punt
is dat de lijst een niet of nauwelijks te verifiëren aantal van minimaal 18 kerken in het
gehele diocees vermeldt. Dit is zeker een welbewuste onderrapportage, ook omdat
b.v. Ostarbac niet op de lijst voorkomt. In 1456 komt de op Rudinhem gelijkende
naam Roedyngem voor. BMG, dl 50, 1950, pag. 16. Gedenkwaardigheden uit de
geschiedenis van Gelderland, I.A. Nijhoff. Kronijk van Arnhem, van Hasselt, 1790.
9. Prehistorische bewoning was er ook, getuige de tientallen grafheuvels in het
gebied.
10. Andere voorbeelden zijn de kloosters van Prüm aan de monding van de
Tettenbach in de Prüm en van Werden aan de monding van de “Diapanbeci”
(Tiefenbach) in de Ruhr. Laatstgenoemd klooster is hoogstwaarschijnlijk betrokken
geweest bij de bouw van de Oosterbeekse kerk.
11. Waterlopen worden zowel in de Keltische als in de Germaanse mythologie
vereerd. Schrijft van den Bergh over de Rijn: “”….is ten allen tijde door de
westelijke Germanen voor heilig gehouden, hetgeen niet alleen de uitlandsche
schrijvers, maar ook de overlevering vermeldt. Ook de Waal en de Vecht waren
heilige stroomen”.
12. Toch moet er voor wat betreft de keuze voor Wolfheze ook nog een ander aspect
dan de aanwezigheid van grafheuvels een rol hebben gespeeld, waarvoor ik eerder
weinig oog heb gehad: ook bij de walburg op de Duno en nabij de woontoren van
de eerste van Dorenweerds – kruising 443/183 op de topografische kaart 40A – zijn
grafheuvels aangetroffen (Houkes, 1997).
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13. Van de 39 (mij) bekend zijnde grafheuvels in en rond het Renkumse beekdal
liggen er 26 op de hellingen van de linkeroever, waarvan er, zeg, twaalf bij de
steilrand liggen, aan weerszijden van de Bennekomse weg, aan de noordkant acht,
aan de zuidkant – het gebied rondom Huis Keijenberg – vier. Hoeveel grafheuvels
er ooit werkelijk zijn geweest in het gebied vanaf de Bennekomse weg tot aan de
Utrechtseweg is onbekend en niet meer vast te stellen.
14. Tersteeg (1973, p. 7) meldt dat de graaf van Gelre deze rechten al in 1324 in
Renkum heeft.
15. Onbekend gebleven is wat het onbestemde vlakje rondom het middelpunt van
het vierkant inhoudt.
16. Ede ligt ook in het Utrechtse diocees maar blijft hier buiten beschouwing omdat
de kerk daar veel later is gebouwd.
17. K. Heeringa. BMG, dl 28.
18. BMG, 1925, 1983, 1985.
19. In de oostelijke muur van de toren bevindt zich een ronde opening waardoor
communicatie tussen kerkschip en toren mogelijk was; De Betuwe 1968, R.F.P. de
Beaufort e.a.
20. Op 1669-02-18 wordt het Driels/Oosterbeekse veer door de kerk van Oosterbeek
verkocht aan de stad Arnhem. De overeenkomst omvat veer, huis, hof en grond.
Arnhem verplicht zich tot betaling van 4500 gulden, waarvan 1000 gulden in geld;
voor het restant geeft de stad een schuldbekentenis af. Op 1669-02-20 wordt de
verkoop door het Hof van Gelre bevestigd, (Tab. Batavorum 1987, p. 76.) 21. Voor
de onderliggende details verwijs ik naar deze publicatie.
22. De graaf van Gelre komt in beeld als woeste gronden worden ontgonnen.
23. Ook op 1031-11-02 treft Meinwerk een soortgelijke maatregel voor zijn kerk en
kapellen in Teisterbant, de Tieler- en Bommelerwaard.
24. In 1031 bouwt Meinwerk een eigenkapel in Renkum en ≈ 1150 bouwt de
Abdinghof er een kerk vanuit (een restant van) de Karolingische kerk. In Arnhem
bouwen de meester en broeders van het gasthuis der armen, met fiat van de
Utrechtse bisschop, in 1247 een kapel in Arnhem, op cijnsgrond van de St. Salvator
Abdij van Prüm, (G.B. Leppink, Sint Catharinæ Gasthuis, Arnhem, 1996).
25. Enkele notities bij de diverse beleningen in de 15e eeuw. Allereerst heb
ik niet kunnen vaststellen dat de genoemde tienden zijn terug te voeren op een
oorspronkelijk kerkelijk tiendrecht. Ten tweede: In deze beleningen wordt de kerk
niet genoemd – althans niet in de regesten ervan – maar in de oorkonden van de
beleningen van de Wolfhezer kerk in 1.4. wordt evenmin gerept over een kerk
en wel over de tienden. En tenslotte: Het lijkt vrijwel uitgesloten dat de kerk van
Herodna tot in de 15e eeuw zou hebben bestaan. Ook hier weer een vergelijking
met de kerk van Wolfheze: nadat deze kerk in 1520 buiten dienst wordt gesteld is
er in de beleningen nog steeds sprake van de tiende. En zelfs na de afbraak van het
gebouw in 1624 wordt in de beleningen nog steeds gewag gemaakt van de tienden.
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26. De gronden had hij kort daarvoor gekocht van acht verschillende personen:
“” item gegeuen omme die husinge ende plaets, dair men dat cloester tot Redinchem
op tymmert, die gecoft sijn tegen VIII. Luden, die costen dat die rentmeister dair af
betailt heft, gelijck die partes ynnehalden IIIlxxxj gulden xxxvij gr.”.
(Nijhoff, 1839, p. 275).
27. Het gaat hier om de verbouwingen in de middeleeuwen; die uit de nieuwe tijd
zijn toegevoegd om de Oosterbeekse kerk als langstlevende aan te wijzen.
28. In 1305 wordt de verstoorde relatie tussen de familie van Dorenweerd en
de bisschop van Utrecht hersteld. In november van dit jaar wordt Bernd II van
Dorenweerd benoemd tot baljuw in het gebied van het Gooi en het Land van
Amstel; zijn broer Hendrik treedt op als assistent.
29. Hiervoor is al gewezen op de ongebruikelijke volgorde in de uitbouw van de
kerk; het koor heeft volgens Eijck tot Zuilichem, zoals gebruikelijk, aan de oostzijde
gestaan.
30. “Den 24 Maart 1379 deed Mechteld met haar man, tegen een jaarrente en de aan
haar door hertog Eduard toegekende inkomsten, afstand van alle hare rechten op
het hertogrijk van Gelre, het graafschap Zutphen en op Bredevoort met het ambt.
Binnen eene maand zou zij onbezwaard overgeven alle steden en sloten die nog
in hare macht waren en in haar huldiging stonden, in het bijzonder Zaltbommel,
Wageningen en Grunsvoort, ook Barneveld als zij het vermocht, de plaats was
namelijk in het bezit van Reinald van Brederode, den machtigen vijand van hertog
Willem. Mechteld zou in persoon naar die plaatsen gaan waar het noodig mocht
zijn, uitgesacht Bredervoert dat wij daer nijet rijden en durven, mer wij soelen onze
vrienden daar seijnden” (Barneveldse kronieken 14 eeuw).
31. Toevoeging door onbekende schrijver aan de J. Beke Kronieken.
32. BMG, dl 50, 1950, pag. 16. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van
Gelderland, (I.A. Nijhoff. Kronijk van Arnhem, G. van Hasselt, 1790).
33. Groneman (1893) heeft in zijn studieverslag geen melding gemaakt van enige
restauratie. Bovendien is het niet te verwachten – zoals hierna zal blijken – dat de
burggraaf van Montfoort als eigenaar van de kerk, zijn leenmannen van tijd tot
tijd óf de heren van Dorenweerd ná Robert’s overlijden in 1411 interesse zouden
hebben voor herstel van enige schade aan de kerk.
34. Sabbato post martini burgermeister et alii mit Roebert Dorenwert.
35. De schrijfwijze Durrewert komt heel weinig voor maar wel in de huwelijksakte
van 1558 van Daem Schellard van Obbendorf en Walrava van Voorst. P.M. In 1392
stelt Wijnand van Arnhem, Gerritszoon en gehuwd met Udelle (Udela, Odile?) van
Gruithuizen, dochter van Arent, grond ter beschikking voor de vestiging van het
klooster Mariëndaal en hij wordt daarbij geholpen door Arent van Gruythuyzen.
36. Het komt vaker voor dat kerkelijke autoriteiten toestemming geven aan
hooggeplaatste huizen om een huiskapel in te richten. In december 1291 geeft
paus Nicolaas aan graaf Reinoud toestemming om de dienst te doen verrichten
in diens eigen kapel, achter gesloten deuren. In 1394, verleent bisschop Frederik
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toestemming aan Wynandus van Arnhem en aan zijn vrouw en zijn zoon, Elizabeth
en Theodericus, om gedurende een jaar een priester tot biechtvader te kiezen, in
hun woning op een draagbaar altaar de mis te doen opdragen en in kerken die met
het interdict zijn getroffen, de mis met gesloten deuren bij te wonen. En bisschop
David vergunt tussen 1456 en 1473 de hertogin van Gelre en Gulik voor den tijd
van één jaar, om in hunne woningen de mis te doen lezen op een draagbaar altaar,
mits in tijden van interdict de deuren gesloten blijven. Volgens Heussen (1726)
is dit gebruik al sinds de synode van Gangres van Laodicea verboden geweest
en vervolgt hij “”Wij hebben hier maar te zeggen dat de groote Heeren, willende
zoo niet aan een zekere uur gebonden zyn om de Parochi-Mis te gaan hooren, en
daarenboven beter niet een korte als met zoo een zingende Misse, daar de preek
dan noch op volgde, gediend zijnde, al van overlang de vryheit genomen hebben
van Priesters in hunne huizen te neemen, om de Mis te doen als ’t hun best zou
lusten of te passe komen”. Deze priesters zijn eigenlijk kapelanen, meent hij, omdat
de mis in een kapel wordt gehouden en zij – de priesters – worden meestal als
“”geringe knechten tot schande van de priesterlijke waardigheid door de heren te
werk gestelt”.
37. Ook heeft een heer van Dorenweerd een vicarie gevestigd in Oosterbeek, de St.
Peter vicarie. Daarover ontstaat in november 1642 een geschil tussen Godschalcus
Altius, dominee te Arnhem en de rentmeester van Dorenweerd, Krevenger. Op
1644-11-12 bepaalt het Hof van Gelre dat de Dorenweerd de vicarie moet verlaten
ten behoeve van een neef van de dominee, Herman Altius.
38. Voor zover mij bekend zijn in de 1430-er jaren nog slechts twee familieleden
in leven: in 1430 Willem Robertsz. en Sander van Dorenweerd, resp. bastaardzoon
en broer van Robert.
39. Eenige bijzonderheden aangaande de St. Walburgskerk te Arnhem, Maris in
BMG, dl XL, 1937.) Uit de oorkonde blijkt dat Sophie en haar beide echtgenoten
deze kerk al lange tijd bezoeken.
40. Vermoedelijk Geertruide van Nijvel, Geertruidendag is 17 maart en in 1519
“”sloech Mr. Willem van Kerckhoff, pastoor tot Heelsum, hyer boven dat hooch
altaer den eersten ley”. In 1937 wordt op de toren een dakruiter – een herder
met staf en twee lammetjes – aangetroffen. Het is niet gebruikelijk om ruiters te
plaatsen op een parochiekerk. De ruiter draagt het jaartal 1678 en de letters W.D.
(Brief Hogerlinden dd. 01-02-1944, Gelders Archief volgnr. ADC 344:1). Dit leidt
tot de gedachte dat de ruiter afkomstig kan zijn van de Dorenweerdse kapel en dat
de letters de initialen zijn van Wolter van Dornick, heer van Dorenweerd tussen
1412 en 1419. Aannemelijk is dan dat de kapel van Dorenweerd tussen deze beide
jaren is gebouwd. Wellicht interessant, maar niet nader door mij onderzocht is
deze melding door van Hasselt, 1790: “”Kogt de Hertoch van het Capittel syner
Collegiale Kercke van fint Walburgen alsulcke huijs ind hoffstede, dair Margarita
van Homoit, Weduwe Johanss van Voirft zeliger, in to wonen plege, ind die op des
Capittels vrijhede binnen Arnhem gelegen was”.
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41. De overeengekomen prijs bedraagt 10 gouden guldens van goede kwaliteit en
gewicht, steeds vooraf te betalen op St. Petrusdag.
42. Tijdens het proces wordt o.a. de getuige Jacob Jacobssz gehoord en meldt
“”dattet vyer und vijftich jaer geleden (was) dat een bouwman, geheiten Derick
Henrickssz. woenden op erff und guet geheten Heren Arntz Enck, und dat doe ter
tijt korn stonde op dat één eynde van den camp, bij den huyse gelegen, daer dat nu
steet; daer voer Doctor Stratius nu den wegh hebbende will, und dattet erff und
guet vursschreven daer noe waell dartich jaeren wust gelegen und nyet bewoent,
noch gebouwet iss worden, soe doe dat huyss daer aff verbrant wart, und dat doe
ter tijt ass dyt erff und guet vursschreven wust lach, een yder daer aver gefaeren
heefft, waerdattet hen lusten und gelieffden”.
43. Ook na 1624 treedt de RDO op als leenman van Wolfheze, maar dat valt buiten
het bestek van deze bijdrage.
44. Deze vier heggen zijn later in de tijd naar alle waarschijnlijkheid eigendom
geweest van de familie van Hamaland; voor Boxoord is dat vrij zeker het geval,
zoek met het lemma “Suboirt” in Regesta Imperii. Boxoird (kaart 6, Démoed) ligt
ongeveer daar waar nu de Beukenlaan “loopt”. Worden de beide lange zijden van
deze hegge noordnoordwest doorgetrokken dan wordt het gebied van de Airborne
Begraafplaats en de daarbij gelegen ijzerwinplaats ingesloten. Mijn vermoeden
is dat het dit gebied in Oosterbeek is dat gravin Adela aan het bisdom Utrecht
heeft geschonken. De Beukenlaan zou dan de route kunnen zijn geweest van de
ijzerproductieplaats naar de Rijn.
45. Naast hun oorspronkelijke eigendommen aan weerszijden van de IJssel en
kasteel Vrinenstein hebben de heren van Bahr de jurisdictie in Driel/Betuwe en
houden zij delen van de Veluwe in leen van de Utrechtse bisschop, waaronder o.a.
Velp, Rozendaal en half Oosterbeek. In 1342 worden de Veluwse bezittingen en de
jurisdictie in Driel door Frederik V van Baer verkocht aan hertog Reinoud II van
Gelre.
46. Essers wijst op de stichting van een vicarie van de Heilige Maagd in de kerk
van Driel in 1460, nu te lezen op Archief Huis Bergh, 0214 Regestenlijst, nr. 815.
Hierin wordt vermeld dat stichter Willem van Gelre als eerste vicaris voor deze
vicarie voordraagt “”Berengarius, zoon van Berengarius van Oesterbeeck”. In
een citaat van Joan Bijsterveldt van Boxmeer merkt Essers op dat Berengarius
vicaris is van het diocees Utrecht. Voor de middeleeuwse geschiedenis van de
Zuidzoom is deze Berengarius een interessante zij het verder onbekende figuur.
Gelet op zijn familienaam en op de context zal deze Berengarius een inwoner
van Oosterbeek zijn geweest. Kennelijk is hij hoogopgeleid en geïntegreerd in de
hoge(re) lagen van de samenleving (kerk, huis Gelre). Een Berengari treedt op als
mede-ondertekenaar van de briefakte van 838, hoofdstuk 1 van deze Zuidzoom. De
naam zal een verwijzing zijn naar één van de vrij vele toonaangevende historische
figuren met die naam. Berengarius tref ik ook aan in regestenlijst 0214-REG
van Huis Bergh: 1460-09-04: Notaris Wolterus Tolhuys instrumenteert, dat heer
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Wilhelmus, broeder van den hertog van Gelria etc., heer van Egmonda, Yselsteyn,
het land van Mechelina en van Baer, een vicarie van de H. Maagd in de kerk te
Driell sticht op het altaar van de H. Maagd, en daaraan schenkt een hofstede in die
parochie, genaamd die Moirssche Bongart, 8 bunder land, genaamd die Haer, in de
parochie Heteren en 2 bunder land, genaamd die Gheer, in de parochie Randwick,
onder voorbehoud van het patronaatsrecht voor zich en de volgende bezitters van
het huis Vryndensteyn, terwijl als eerste vicaris wordt gepresenteerd aan David
de Burgondia, bisschop van Trajectum, Berengarius, zoon van Berengarius van
Oesterbeeck.
47. Van Mierop is domproost in Utrecht en raadsheer in de Geheime Raad, een
adviesorgaan van keizer Karel V. Het werkwoord “remitteren” kan ik niet precies
plaatsen. Bij Verdam (1911) komt het niet voor, het Woordenboek der Nederlandsche
Taal zegt dat “remitteeren aan” staat voor verwijzen naar, overlaten aan.
48. Voor details van deze affaire zie AAU, 1933, Bijlage IV Herwen p. 53 e.v.
49. In de 1560-er jaren is drost Gijsbert van Heerde van Huis Bergh actief in Ulft
tegen de Spanjaarden.
50. Sander van Mekeren, schout in Voirst, en zijn vrouw Heyle, Gijsbert van
Mekeren en zijn vrouw Everharda, Berndt van Mekeren en zijn vrouw Johanna,
Harmen, Engelbert en Mechtelt van Mekeren, erfgenamen van Wilhem van
Mekeren en zijn vrouw Guede, verklaren te hebben overgedragen aan Zweer van
Bemmell, rentmeester te Zinderen, en zijn vrouw Magdalena een stukje land in het
kerspel Voirst, naast het goed de Natelt en het goed Moellenbarch gelegen. Gegeven
in den jaer ons Heren vijfftynnondert ind vijff ende viertich (1545, januari) up sanct
Anthonys’ dach abbatis. Met de zegels van Sander van Mekeren en Henrick the
Hert in groene was (dat van Sander van Mekeren is geschonden) ; dat van Harmen
Henricks zoon is verloren.
51. Regest 1396 van 1475-06-28 van UA 220 Kapittel St. Pieter te Utrecht.
52. Op 1489-05-03 blijkt dat ene Johan van Hulsse “”….een akte van 1473-02-09
heeft overgedragen betreffende een jaarrente van 29 Rijnse gulden, door Johan van
Renesse verkocht aan Johan van Hulse uit zijn huis, land en andere bezittingen in
het kerspel Oesterbeeke en uit zijn goederen in het kerspel Velp, van welke rente,
nu de koopsom op 300 Rijnse gulden na is terugbetaald, nog 18 gulden resteert…”.
Arch. Burgerweeshuis Arnhem 1503-1914.
53. Wellicht is er een verband met een melding dat burggraaf Hendrik II van
Montfoort, raad van Holland en gehuwd met Oda van der Lecke, in 1379 het bezit
krijgt van Grunsfoort.
54. Maar of de term moederkerk – kerk van waaruit een andere kerk is gesticht –
hier terecht wordt gebruikt?
55. Ter wille van eventueel vervolgonderzoek leg ik enkele notities vast over de
bijzonder roerige tijd tussen 1371 en 1402, resp. het begin van de eerste Gelderse
Successieoorlog en de belening van Robert van Dorenweerd met de gelijknamige
heerlijkheid. In deze periode manifesteert zich m.i. – zoals hiervoor al gezegd – de
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neergang van de familie van Dorenweerd. In 1371 overlijden hertog Reinoud III
en zijn broer Eduard kinderloos. Het bestuur over het gewest wordt nu opgeëist
door de dochters van Reinoud II, Mechteld, gehuwd met Jan II van Blois en
Maria, vrouw van hertog Willem II van Gulik. Elk van de beide vrouwen krijgt
steun van Gelderse families, Mechteld van de van Heeckerens, Maria van de
Bronckhorsten. De Utrechtse bisschop steunt het echtpaar van Blois-van Gelre en
de van Dorenweerds – Bernd, Sander, Robert – doen dat ook, actief. De strijd
bereikt ook de Zuidzoom, Grunsfoort wordt op 1379-03-24 ingenomen door de
heer van Montfoort, Hendrik III (* ≈ 1350, † ≈ augustus 1402). Deze Hendrik
is een zwager van de Utrechtse bisschop Arnold van Horne: van 1379-02-17 en
1379-10-08 dateren deze vermeldingen door Fruin e.a. in Catalogus van het archief
der heeren van Montfoort: “”Arnd, bisschop van Utrecht, erkent van zijn zwager
Henric, burggraaf van Montfoerd, een som van 400 oude schilden ontvangen te
hebben en belooft daarvoor hem en zijnde erfgenamen niet te zullen storen in het
bezit van het kerspel van Montforde en Arnt, bisschop tot Tutrech, erkent schuldig
te zijn aan Heynric, heer van Montfoerd, 400 oude Vrancrijcs schilden, en belooft
die binnen eene maand na daartoe aangemaand te zijn te zullen terugbetalen”.
Verdere aspecten die bij vervolgonderzoek van belang kunnen zijn: 1/ Dirc van
Heteren wordt in 1379 of eerder beleend met de kerk en het kerkgifterecht van
Heteren. Vermoedelijk zijn er oude banden tussen de families van Heteren en van
Dorenweerd. Wanneer omstreeks 1255 de burcht van Bernd I van Dorenweerd
wordt aangevallen door Sweder van Vianen in zijn capaciteit als maarschalk van
de Utrechtse bisschop wordt Bernd – er is slechts één melding – bijgestaan door o.a.
de vader van Wouter van Heteren. Maar Dirc noch Wouter heb ik kunnen traceren;
2/ De burgraaf wordt na 1379 beleend met Heteren, in de tijd – ongeveer – waarin
het de familie van Dorenweerd dus bepaald niet “meezit”. En tenslotte: Onderzoek
naar verbanden, relaties – formele en private – tussen het bisdom Utrecht, de RDO
en de burggraven van Montfoort met name in de tweede helft van de 14e eeuw.
56. GA, nr. 1.4.19 nr. 1579. Het ambt van notaris wordt vrijwel uitsluitend door
geestelijken uitgeoefend. Notarissen komen veelal uit gegoede families en
vallen onder het gezag van de bisschop. Een notaris vervaardigt oorkonden
waarin hij vastlegt wat hij tijdens een formele zitting heeft gehoord of gezien.
De notarisoorkonden worden in de late middeleeuwen erkend voor kerkelijke en
wereldlijke rechtbanken. Kuys 2004, o.a. p. 157.
57. Is Gyesbert van Herde dezelfde als de hiervoor genoemde Gijsbert van Heerde.
58. Een juridisch-specialistisch onderwerp dat ik niet vermag te duiden.
59. Na zijn beëdiging als Raad bij het Hof op 1544-03-22 treedt hij op als één van
de z.g. costumiere raden – inheemse raden – van het Hof, waar Johan Stratius,
uitheemse Raad aan het Hof is; laatstgenoemde is anno 1553 een inwoner van
Wolfheze, het huis ten zuiden van de beek en ten zuidoosten van de kerk op de
Proceskaart 1533.
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60. DCN, Aanwinsten 1920.19 en 1928.20, het kapittel van de Oud-Bisschoppelijke
Cleresie te Utrecht.
61. Register Leenaktenboeken vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, Kwartier
van Nijmegen, pag. 144 e.v., maar onbekend is door wie.
62. Blijkens de briefregesten van huis Bergh stelt de graaf van den Bergh op
1530-05-02 ene Henrick de Vaigt van Ercklens op de hoogte van zijn stappen in
zake Wylaick en Bylant, en verzoekt om een “dag” op de Kiifwardt op 13 mei
e.k. In 1540, 1554 en 1555 wordt gesproken van een prior Henricus Vaeck van
het Jacobijnenklooster te Groningen. In 1540 met de toevoeging: ““con ventus
Neomagensis filius.”” Is het deze Henrick die in een missive van de stadhouder aan
het bestuur van Zutphen hoogbejaard wordt genoemd en als kapelaan van Elden
wordt aanbevolen voor de vacante kerkdienst?
63. Het is (mij) niet geheel duidelijk of en hoe het goed Wolfheze bij de strafmaatregel
betrokken is geweest.
64. Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland. Deel 6.
65. Barnt Gruter wordt alleen in de aanvang van het stuk genoemd; later wordt
een Garyt Gruter vermeld; deze Garyt is op de genoemde datum een leenman van
Arnt en Belia.
66. De overdrachten van 13 en 24 mei 1500 kan ik niet goed plaatsen, ook niet
bezien in het licht van een oorkonde van 1500-02-18 van Jan van Montfoort, nr.
1405.01. Arend overlijdt op 1500-08-15 en wordt drie dagen later begraven op
Monnikhuizen. Blijkens Gedenkwaardigheden 1859 p. 236 is er op 1500-11-16 een
magescheid tussen Belia van Wilp en Thonis van Middachten. Belia is de erfgenaam
van broer Evert, wanneer deze in maart 1505 overlijdt. Op 1505-05-02 maakt zij
haar testament op. Daarin worden o.a. voorzieningen getroffen “”ten behoeve van
kerken en geestelijke gestichten en van bijzondere personen, bepaalt die selue
vrome vrouwe van Middachten, dat alsulcke schulden ind testamenten, men noch
schuldig is van wegen Heren Wynantz van Arnhem, oirs lieuen oehems (oom, HJ),
Lysbeth van Arnhem, vrouwe tot Wilp oere lieue moeder, Margrieten van Wilp
oere lieuer suster, heren Euertsz. 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 Wijnandt van Arnhem.
Belia overlijdt op 1505-05-06 en wordt conform haar laatste wil begraven in het
klooster Monnikhuizen, door bijzetting in het graf van haar echtgenoot Arnt.
66ᴬ. Sinds 1509-03-12 is hij ook raad van Karel van Gelre
67. Vermoedelijk heeft Gerrit Noest toch wel veel aan de kerk verbeterd. In 1553
oogt de kerk eigenlijk te goed en mooi voor een gebouw dat vanaf ≈ 1400 niet meer
aan de familie van Dorenweerd heeft behoord en daarna naar alle waarschijnlijkheid
is veronachtzaamd door de latere heren en vrouwen van de heerlijkheid.
68. Voor de sappige achtergronden van deze moord verwijs ik naar een publicatie
“”Emma Pauw” in 2 delen door J.W. des Tombe in “De Navorscher”, jrg. 53, 1903,
pag. 163 en 291.
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69. Huurlingen van de Bourgondiërs, zo genoemd naar de scheepjes waarin zij naar
Arnhem kwamen.
70. De ander zou Hendrick Jacobss. zijn, beroep onbekend, die dan op Hof Wolfheze
woont en naar Bennekom verhuist. Het oogt vreemd dat de koster op grond van het
wildforstergoed zou wonen, de gronden van Hof Wolfheze behoren bij de kerk.
Apocriefe herkomst.
71. Palude, soms Paleide, staat voor veen, moeras of, zoals hier, broek. In Batavia
Sacra, dl. 2, p. 25 wordt gesproken van een Antonius de Palude, van de Broek. Kan
Antonius een verschrijving van Arnold zijn? Hij heeft de vikarij van ’t outaar van
de H. Maagd Maria in Amersfoort in het jaar 15-4; het derde cijfer is nagenoeg
onleesbaar, maar zal een 5 of een 7 zijn, gelet op het horizontale streepje.
72 GA 0510, aanwinst 1892.50.
73. Hij komt enkele malen voor in het archief voor de geschiedenis van het bisdom
Utrecht 1879 nr. 7 (p. 35 priesterbroederschap St. Maarten Utrecht in 1552 (n.m.
1592); p. 355 Item de nova prov. D. Arnoldi de Palude ecclesiae de Renchom.. . — 8
st. —; p. 356 Item de nova prov. D. Arnoldi de Palude — x—; p. 357 als getuige;
p. 376 De juc. intr. D. et Mag. Judoci Joannis, qui successit in loco D. Arnoldi
Paludani. . . n fl. II st.
74. Vermoedelijk heeft Démoed de naam “”Cruycht” aangetroffen in AAU nr. 40
(1914), waar onder het hoofdje “”Andere Geestelijken” (een) Johan Cruycht pater
wordt genoemd in Renkum op 21 en 22 februari 1578. Dat is de enige vermelding
van een Johan Cruycht die ik in verband met Renkum kan brengen.
75. Van de Proeve van een geslachtsregister in de Over-Betuwe De familie Van
Cruchten (hoofdstuk 2-09) van H.C.F.G. van Dithuyzen, Holz e.a., verschijnt op
2014-01-30 een (laatste?) bewerking door E.R. van Crugten maar ik heb er geen
verband aangetroffen tussen de “Renkumse” Johan van Cruchten en de in de
proeve behandelde 16e en 17e eeuwse familie van Cruchten.
76. Hoofdstuk 2-10. Een proeve van een genealogisch verslag. De familie Van
Cruchten, download januari 2019.
77. Bij Tersteeg (1992) tref ik aan Pater Johan Schaap, pater, rector van het klooster
in 1509 en 1514. Idem broeder Marten van Zwol 1517 ≥ 1527, maar in 1519 rector
Dirk van der Borch. Laatstgenoemde is tussen 1520 en 1523 rector van Mariëndaal).
In het GA vind ik Ghisbert van Eck, recto in 1548. Hendrik van Vanefelt, rector
in 1556. Mogelijk is Johan van Cruchten in het begin van de 1550-er jaren schout
geweest in Roermond.
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Bijlagen
Paragraaf 1
1.1.a. Herodna en Harten: Aanwijzingen
Oosting (1936) is bij mijn weten de eerste die zegt dat de nederzetting Harten en het
dorp Renkum oorspronkelijk gescheiden zijn geweest. Hij zegt verder: “”Aangezien
men vroeger onderscheidde Wageningsch- en Renkumsch Harten, is dit een reden
te meer om Harten te zien als een oorspronkelijk niet tot Renkum behoorende
nederzetting”. Sinds Heidinga (1974, 1978) wordt algemeen aangenomen dat het
land van Hintingo heeft gelegen in het zuidwesten van de Veluwe. Schrijft hij o.a.
“”…. wordt verondersteld dat met Waganwega Wageningen is bedoeld, maar dat
is alleen al op grond van het feit dat Wageningen in het centrum van Hintingo
gelegen moet hebben onwaarschijnlijk” (1974) en in 1978: “”His (Rodagarius’s)
own “territory” in the Veluwe was situated in the south-west corner (Hintingo)“”.
Ik kom er in 1.1.b. op terug. Neefjes (1992) noemt het merkwaardig dat het Eltener
stift en de Paderborner Abdinghof niet zijn gegoed in Harten (p. 24). Hij wijst op
de onzekere oorsprong van o.a. de Hartense tienden, de eigenaardige tweedeling
tussen het bisdom Utrecht en Gelre der novale tienden (p. 28) en wijst vanaf p. 29 op
de “akte” van maart 838. Hij geeft hier zeker de juiste richting aan maar analyseert
de “akte” zelf niet. Ik beschouw deze twee punten van Neefjes als aanwijzingen dat
Herodna in het gebied van Harten heeft gelegen.
Van Doesburg (p. 10, 2004): “”De Gelderse Vallei maakte in de vroege
Middeleeuwen onderdeel uit van Hamaland. Het lag ingeklemd tussen de gouwen
Felua aan de oostzijde, Flethite aan de westzijde en Hintingo aan de zuidoostzijde”.
Scholte Lubberink (2015) komt dichtbij de mening van Oosting. Hij zegt (p. 48)
dat Brakel en Dolder van de deal tussen Rodgarius en de Utrechtse Maartenkerk
vermoedelijk deel uitmaken van het latere bezit van het Utrechtse kapittel van SintJan in Wageningen en Ede. Hij neemt Herodna en Hintingo terecht niet mee in
deze redenering, maar schrijft toch “”…..en Herodna in de gouw Hintingo. Met
de laatste plaats is mogelijk Harten tussen Wageningen en Renkum bedoeld, waar
blijkens de oorkonde al een kerk stond”.
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Nu een opsomming van de aanwijzingen die uit deze bijdrage naar voren zijn
gekomen.
• Het gebied Harten is in historische tijden altijd gemakkelijk bereikbaar geweest
en is in de tijd dat Willibrord en zijn metgezellen missionair actief zijn aantoonbaar
bewoond geweest
• Het gegeven dat Utrecht zelf zijn in 838 verworven eigendom in Herodna in 866
in verband brengt met de plaats Rudinhem zie ik als een sterke aanwijzing dat
Herodna inderdaad in de nabijheid van Renkum heeft gelegen
• De plaats waarop de laat-middeleeuwse kapel van Harten heeft gestaan, zou
voor een hoog-middeleeuwse kerkbouwheer – naar de toenmalige gebruiken – zijn
gekozen voor zijn nieuw te bouwen eigenkerk
• Wie de Hartense kapel heeft gebouwd op de plek van Huis Keijenberg is onbekend
maar Daem Schellaerd van Obbendorp heeft hier een Willibrordi vicarie in gesticht.
Een aanwijzing dat Herodna in Harten heeft gelegen
• Het kapelleheuveltje in het Renkums beekdal heeft wellicht gediend als basis van
de hofwoning van Rodgarius
• In 1333/4 wordt gesproken over de parochia “”Redinchem et Harten”. Op z’n
minst een aanwijzing van een status aparte van Harten naast Renkum, hoewel
Harten – naar mijn beste weten – dan geen kerk heeft
• Nog in de 16e eeuw vraagt men zich af hoe Harten in een officieel stuk dient te
worden geduid, als parochie of als gehucht
• Waarschap van de hof van Dolder in het bos van Harten.
Kortom, er zijn nogal wat aanwijzingen die Harten duiden als de plek van het vroegmiddeleeuwse Herodna. Voeg daar dan nog bij dat a/ het gebied van Herodna zou
overeenkomen met ¼ van Rudinhem en dat dit niet als een grote verrassing komt
en b/ er geen aanleiding is ─ laat staan dat er bewijs zou zijn ─ dat er in het gebied
van Herodna en Renkum meer dan twee grondeigenaren, de graaf Rodgarius,
de Utrechtse St. Maartenskerk en een graaf van Hamaland, zouden zijn geweest
tussen 838 en 965.
Op basis van de gegeven aanwijzingen en overwegingen, hun aantallen en de
diversiteit van hun bronnen neem ik aan dat Harten in de vroege 9e eeuw Herodna
wordt genoemd. Tenslotte nog iets over Gerward, één van de ondertekenaars van
de “akte”. Ik kan niet goed besluiten of ik zijn betrokkenheid bij de Rodgarius
102

“akte” nu ook als een aanwijzing kan zien dat Herodna een vroege naam is van
Harten; het is er in elk geval niet strijdig mee. Voor vervolgonderzoek naar Harten
biedt hij wellicht een aanknopingspunt (vgl. Jansen, 2016).
Anno 800 schenkt Gerward van Gent ─ monnnik, clericus (814/5), keizerlijk
bibliothecaris ─ aan het klooster van Lorsch gronden, goederen en horigen in de
Betuwe ─ in Gendt alleen al vijf hoeven ─ en op de Veluwe, in Meinerswijk en
in Beek bij Nijmegen; ook Gerward’s broer doet in dit jaar een schenking aan
“Lorsch”. Een deel van zijn erfgoed – in de Liemers gelegen – schenkt hij in 828
aan de Utrechtse St. Maartenkerk (Van Vliet, 2002). Kort voor 839 trekt Gerward
naar Gendt, vanwaar hij de goederen van Lorsch in de Betuwe, op de Veluwe,
in de Liemers en elders beheert (Biografisch Woordenboek Gelderland, R.M.
Kemperinck; Historische Kring Gent). De welbekende “Seelbeek-akte” van 839
wordt in Gendt opgemaakt (Jansen, 2016). Gerward overlijdt kort na 860.
1.1.b. Notities Hintingo en Rodgarius
Zoals zojuist aannemelijk gemaakt heet het hoog-middeleeuwse Herodna thans
Harten. Brakel en Dolder liggen in het huidige Wageningen, in het gebied dat nu
wordt ingesloten door de N225 in het zuiden, de N781 in het oosten, de Nijenoord
Allee in het noorden en de Kortenoord Allee in het westen; Brakel in het midden
aan de westzijde van de Rooseveltweg, Dolder meer aan de oostzijde van het
gebied, Churchillweg en Dolderstraat.
In het land Hintingo – voor zover dat aan of nabij de Rijn ligt – hebben dus in elk
geval de nederzettingen Harten, Brakel en Dolder gelegen, maar dat is dan ook
alles wat we weten; over de contouren van Hintingo is vrijwel niets bekend.
De “akte” geeft een geordende opsomming van gronden, goederen en personen
die de beide partijen aan elkaar overdragen en volgens deze opsomming ligt
Waganwega niet in Hintingo.
In tegenstelling tot wat Heidinga in 1984 – zie 1.1.a. – zegt, meen ik dat Waganwega
wel als een enclave gelegen kan hebben ergens tussen Bracola en Thulere aan de
westzijde en Herodna aan de oostzijde, juist omdat we de contouren van Hintingo
niet kennen. Vergelijk deze situatie met die van Ostarbac (834) en Seelbeek (839).
Beiden zijn enclaves van anderen, hier resp. het duo Wibrecht-Waltbert/het bisdom
Utrecht en het duo Magofrid/het klooster van Lauresham (Lorsch) in een gebied
dat behoort aan de van Hamalands. De plaats van Waganwega in de geordende
opsomming van de “akte” sluit deze optie ook niet duidelijk uit.
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Hoe dat alles ook zij, Hintingo zal zich vanaf Wageningen noordwaarts hebben
uitgestrekt en zal althans deels in de huidige Gelderse Vallei hebben gelegen.
Immers de “akte” zelf geeft er aanleiding toe, want vermeldt Uttalo als de vierde
plaats in het land Hintingo die aan het bisdom wordt geschonken. En Scholte
Lubberink (2015) zegt: “”Het zuidwestelijk deel (van de Veluwe, HJ) bij Ede en
Wageningen lag in de gouw Hintingoe”.
Het is (zeer) onwaarschijnlijk dat Uttalo ten zuiden, ten westen of ten oosten van
Brakel of Dolder heeft gelegen. Bovendien ligt ten noorden van Harten, Brakel en
Dolder de plaats Otterlo. Het kan dan ook haast niet anders dan dat Uttalo staat
voor het huidige Otterlo, ook al wordt de plaats in de schenking van Folckerus aan
het klooster van Werden (D.) in 855 “”Otterloun” genoemd.
Deze visies en suggesties worden gedeeld door Rigg. Zijn specialisme is de
etymologie en hij richt zijn onderzoeken vooral op Veluwe, Betuwe, Achterhoek
en Liemers; hij meent dat Hintingo in het gebied van de Gelderse Vallei en wellicht
ook in Harten heeft gelegen.
Rigg zegt dat Hintingo of *H-r-þing-go en R-þ(ing)-go betekent ijzersmeltersgouw,
gouw van de ijzersmelters. *H-r-þ: Engels hearth →Nederlands haard; hetzelfde
stamwoord via het Latijn geeft carbon, ‘koolstof’, en cremeren. Ingo betekent
ijzersmeltersgouw.
Rodgarius zal een ijzerbaron zijn geweest. In het gebied van de Liemers/Montferland
(periode 9e -11e eeuw) wordt ijzer gewonnen; hoewel er moerasijzererts is in
de drassige streken worden – zoals op de Veluwe, periode 7e - 9e eeuw – ook
klapperstenen gebruikt als erts in de ovens. (Van Duivenvoorde, 2006).
Geen van de plaatsen Herodna, Uttalo, Bracola en Thuelere staat bekend als een
ijzerwinnings- of ijzerverwerkingsplaats. Maar Harten en Otterlo hebben in 838
gemeen dat zij aan belangrijke transportroutes liggen. Otterlo ligt centraal op
de Veluwe – tussen de ijzerwinplaatsen op de oostelijke Veluwe en de Rijn – en
Harten ligt waarschijnlijk op deze route; de hemelsbrede afstand Otterlo-Harten
is 10 á 12 km. Wellicht had Rodgarius in Uttalo een bewakingspost ingericht ter
bescherming van de ijzertransporten, zoals hij dat – vermoedelijk – in Harten had
in de vorm van een motte in het Renkumse beekdal. Is het gebied tussen Harten en
Otterlo ook van Rodgarius geweest?
Blijkens de “akte” schenkt het bisdom aan Rodgarius bezit in (o.a.) Leusden, gelegen in de Gelderse Vallei. Bezien we nu het gebied van de Gelderse Vallei zoals dat
in een recente studie wordt beschreven door Scholte Lubberink e.a. (2015). Daaruit
blijkt dat de ijzerindustrie in de Gelderse Vallei van een niet onbeduidende omvang
is geweest, met name in Leusden. Ik veroorloof mij enige fact picking – Ede (p. 44,
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172), Oud-Leusden (p.45), Appel bij Nijkerk (p. 47), Putten-Husselerveld (p. 129).
En deze bevindingen zijn natuurlijk niet strijdig met de opvattingen van Rigg.
Paragraaf 1.2.
1.2.a. Enkele notities over de Rijn en de Rijnveren
De Rijn heeft in tal van opzichten en door de tijden heen een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de Zuidzoom. In de Romeinse tijd fungeert de
rivier als grens; op de Duno zal een wacht- annex observatiepost zijn gevestigd,
alhoewel dit nimmer is aangetoond (HJ, ongepubliceerd). Zowel in de Keltische
als in de Germaanse mythologie worden waterlopen vereerd en het is dan ook
niet verwonderlijk dat op de Veluwezoom hoog-middeleeuwse kerken worden
aangetroffen bij de monding van de ene waterloop in een andere zoals o.a. in
Arnhem, Oosterbeek, Renkum en Harten. Rivieren worden wel de snelwegen van
de middeleeuwen genoemd; hoe waar dat is voor de Rijn in de hoge middeleeuwen
blijkt b.v. uit het gebruik dat de Vikingen er van hebben gemaakt. Deze rivier
en de Waal zijn zo belangrijk geworden doordat Keulen en Dordrecht de
belangrijkste stapelplaatsen van de handel over Rijn – en de Waal – zijn geweest.
Blijkens een oorkonde uit 1344 heeft de graaf van Gelre in 1177 een stapelplaats
opgericht bij Rijnwijk (Rinwic, nu ruwweg Randwijk), die overigens niet lang
heeft bestaan omdat Rijnvaarders o.a. worden gedwongen hun goederen althans
deels op de stapelplaats te verkopen. Dat laat onverlet dat de stapelplaats gunstig is
gelegen: op de grens van Utrecht en Gelre en met aanlandplaatsen te Wageningen
en in Renkum voor vervoer naar de Gelderse Vallei en de Veluwe. Het vervoer
over de Rijn is vaak belastbaar; tolgelden worden ook lange tijd in Oosterbeek
geheven. In de loop van de latere middeleeuwen wordt de Waal belangrijker dan
de Rijn en in de late middeleeuwen wordt de bevaarbaarheid van de Rijn zelfs
problematisch. Dit leidt er uiteindelijk toe dat in 1600 de Grift van Arnhem naar
Nijmegen wordt gegraven. Het belang van de Rijn voor de Zuidzoom blijkt ook
uit een opsomming van economische activiteit langs de rivier: de visserij, het
kribben om land te winnen en/of de eigen gronden te beschermen, de aanvoer
en winning van rivierklei voor de steen- en pottenbakkerijen – aan de westzijde
van de Seelbeek, ongeveer ter hoogte van de voormalige Heveafabriek, heeft in
de 10e eeuw een pottenbakkerij gestaan – de teelt van riet en rijs en het vervoer
van mensen en goederen. Er zijn dan ook talloze meningsverschillen en conflicten
geweest die samenhangen met het gebruik van de Rijn en de aanliggende gronden
en gebouwen. Maar dat is niet alles. De Rijn is ook gebruikt om er door middel
van schepen, schuiten en boten obstakels – militaire blokkades – in te creëren, in
o.a. de jaren 1573, 1596 en 1631. En tenslotte is de Rijn ook van belang geweest in
negatieve zin met name voor kerken (o.a. Oosterbeek, Heteren, Driel) en kastelen
(o.a. Dorenweerd, Grunsfoort): overstromingen, kruiend ijs in de winter.
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De bestuurlijke elite ziet ook een kans om de rivier en de overgangen ten eigen
bate te benutten door regels in te stellen voor het vervoer van mensen en goederen
tussen de Veluwe en de Betuwe. Dat blijkt uit een brief van twee pachters van het
veer op de Praast bij Arnhem, Wijnand van Arnhem en Dirk Ploech in het begin
van de 14e eeuw. Zij schrijven dat de keizer het veer op de Praast heeft geschonken
aan het Kapittel van St. Pieter in Utrecht, dat hun families dit veer al omstreeks
100 jaar in leen van dit kapittel hebben en daarvoor een pachtsom betalen en dat
ook de heer van Gelre jaarlijks een “”pont groet” - vermoedelijk 240 groten – heeft
ontvangen sinds de tijd dat Arnhem in 1233 stadsrechten heeft verkregen. In deze
tijd bepaalt de graaf van Gelre dat tussen Westervoort en Opheusden geen goederen
over de Rijn mogen worden vervoerd dan alleen op de Praast en bij Opheusden:
“”... umb dat egheen koepmansgoedt aver vaeren en zoude tussen Hoesden ende
Westervoert, dat alsoo geordineert is umb die nutticheidt der tollen ende wechgelt
ons lyeffs Heeren voerscreven die daer nae geseth syn te reyntlicker te wesen ende
umb orbaerheyden wille der steden als Arnhem ende Waeghenynghen, die sich
umb des koemansstraet zeer beterden die zy daer heer gaende hedden” (Wientjes,
1985) Het veer is dus – waarschijnlijk sedert 1076 – eigendom van de kerk St. Pieter
te Utrecht en wordt verpacht, in de 13e eeuw aan horigen van St. Pieter en vanaf
ca. 1306 aan de families van Arnhem en Ploech. Verkerk meent dat de rechten op
dit veer al eerder en via hof Seelbeek en de Utrechtse St. Maartenskerk in handen
zijn gekomen van het St. Pieterkapittel. De in 1215 opgestelde goederenlijst van
het St. Pieterkapittel in Utrecht maakt gewag van “curtis Selebeke”. Het kapittel
verkoopt het veer rond 1602 aan de stad Arnhem, in 1603 wordt daar een schipbrug
aangelegd (GA 2000 Oud Archief Arnhem). De vervoersregeling is natuurlijk erg
lucratief geweest voor de graaf zelf en voor de pachters van de veren bij Arnhem
en Wageningen. Maar ook (de burgers van) de steden Arnhem en Wageningen
zullen er uiteindelijk van hebben geprofiteerd, wellicht ten koste van de bewoners
van de tussenliggende plaatsen. Een indicatie voor het belang van de Rijnveren
blijkt in een archiefstuk uit 1495: “”Op sondag Reminiscere (tweede zondag in de
Vastentijd, HJ) waren ettelijke knechten uit sijnen (Hertog Karel, HJ) dienst wech
gelopen, ende sy hadden een merckelijcken roef in dat nedersticht van Utrecht
gemaakt, dies Hij aan Arnhem daer van kennis en last gaf, dat men bezorgen
zoude, dat zij niet alleen niet op ten Veer tArnhem, dan oock niet te Heusden,
Oosterbeeck, Malborgen, en Doisborch overgescheept, maar weder na den Hertoch
gewezen werden” (Hasselt, 1790).
Er zijn maar enkele signalen dat de naleving van de vervoersregeling ook werkelijk
is gecontroleerd. De eerst bekende is vervat in de zojuist aangehaalde brief van van
Arnhem en Ploech aan de graaf van Gelre. Later in de tijd worden te Randwijk
goederen over de Rijn gezet met het kerkschip. Zo heeft Hendrik van Homoet – in
1426 gehuwd met Stevina van Dorenweerd van Wisch – het Randwijker kerkschip
gekocht, hij is kennelijk betrokken bij illegaal goederenvervoer over de Rijn. Een
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ander signaal dateert van medio 16e eeuw en betreft illegaal vervoer door de
veerlieden van Malburgen en Oosterbeek. Het is niet geheel duidelijk of deze
controle dezelfde is als die van 1555-05-15, omdat Malburgen niet wordt genoemd:
op deze datum wordt – zoals hiervoor vermeld – een missive van het Hof gezonden
“”aan den richter van Arnhem enz., dat hij namens de gerechtigden tot het veer vóór
Arnhem aan de kerkmeesters te Oosterbeek verbieden moet aan Cornelis Cloot of
iemand anders te vergunnen koopwaar in zijn schip over den Rijn te brengen”.
Bij missive van het Hof van 1568-07-17 wordt aan de veerman van (Op)heusden
opgedragen om met zijn grootste pont naar de Praast te gaan om geschut te gaan
vervoeren (Regesten GA, toegang 0124, invoer nrs. 986 en 820). Op 1573-05-20
worden de veerponten van “”Lexkes, Redinchem, Heteren, Dryel und Cawey”maar
Arnhem gedirigeerd om de vijand, die nog bij Buren ligt, te verhinderen de Veluwe
binnen te dringen. Missive van 1593-06-05 van het Hof aan de ambtlieden van
Over- en Nederbetuwe: “”Naar aanleiding van het berooven van kooplieden
te Wolfhezen en Runkum wordt hun gelast in hun ambten alle veerschepen te
verwijderen”. Maar bij missive (nr. 7091) van 1593-06-25 verzoekt het Hof van
Gelre de Gelderse Gedeputeerden om er op aan te dringen dat tussen Arnhem en
Rhenen jachten worden gelegd voor de verdediging van de Rijnoevers en dat om te
bereiken dat er geen “onheilen” meer geschieden als die in Renkum, Wolfheze en
elders hebben plaats gehad (GA, Hof van Gelre 0124).
Paragraaf 1.3.
1.3.a. Verslag van F.N. Eijck tot Zuilichem over zijn observaties in de Renkumse
kerk in 1838. Opgenomen in Berigten Historisch Gezelschap Utrecht, dl 2, 1e stuk,
1849 onder de titel “”Kort overzigt van den bouwtrant der middeleeuwsche kerken
in Nederland”.
Onderstaand stukje tekst komt voor op p. 71.
Koorsluiting. “”Behalve de platte koorsluiting voor dorpskerken en misschien ook
de halfronde, welke in Friesland gevonden wordt, schijnt de koorsluiting met den
halven zeshoek de meest gewone of oorspronkelijke in ons land geweest te zijn,
getuigen de St. Pieter te ‘Utrecht, St. Lebuinus te Deventer, Renkum”.
Onderstaand stuk tekst komt voor onder het hoofdje “”Elfde eeuw” op. 94.
“”Kerk te Renkum. Indien dit dorp zoo oud is als bij Rademaker, (Kabinet van
Ned. Oudh.) gezegd wordt, zal hier zeker reeds vroeg eene, misschien steenen,
kerk gestaan hebben, doch ik vind geene reden om de stichting der tegenwoordige
kerk vroeger dan de 11de eeuw te stellen. Zij bestaat uit een vierkant, gevormd
door vier bogen en vier hoekpilaren, waartegen noord- en zuidwaards eene kleine
kruisarm gebouwd is, en oost- en westwaards het koor en de toren sich bevinden.
Kerk en koor zijn van goed behakte tufsteenen, doch de toren en het bovenste
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van het vierkant van baksteen gebouwd, hetgeen aan eene latere herstelling en
bijbouwing doet denken; ook is de toren meer in den bouwtrant der 12de eeuw.
De koorsluiting met den halven zeshoek schijnt een later toevoegsel uit de 12e of
13e eeuw te zijn; de vensters in de zijmuren aldaar zijn later vergroot, doch waren
oorspronkelijk klein en rondbogig, gelijk nog in de kruisarmen. Alleen het koor en
de noordelijke kruisarm heeft een. gewelf ; het eerste misschien uit de 12de of 13de
eeuw afkomstig en het laatste van gelijken tijd als de kerk; in het vierkant schijnt
het gewelf weggeraakt te zijn. Het geheel is zeer eenvoudig en alleen hebben de
koormuren eenige versiering. Deze in zijne soort eenige kerk in ons land schijnt
aangelegd voor eenen vierkanten koepel of toren, misschien was er toen aan den
westkant een ingangsportaal, in welks plaats men naderhand de toren gebouwd
heeft”.
Paragraaf 1.4.
1.4.3.a. De kerken van Wolfheze en Heteren (gezamenlijke beleningen vanaf
1413)
In kort bestek enkele gegevens over de Heterense kerk en zijn dienaren.
Weinig is bekend over de kerk van Heteren. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk
een tufstenen kerkje uit de 12e eeuw, mogelijk voorafgegaan door een kapel.
Het is evenals kasteel Dorenweerd en de kerk van Oosterbeek “buitendijks”
gebouwd en moet bij hoge waterstanden vaak zijn bereikt door de Rijn of door
kruiend ijs in strenge winters.
Onbekend is of, hoe en wanneer de verhouding tussen beide kerken zou
zijn geregeld. Meerdere vormen zijn denkbaar. Wolfheze heeft wellicht het
zielzorgmonopolie gehad, waardoor de Heterense kerk alleen op het gebied van
kerkengoed en kerkfabriek zelfstandig heeft opgetreden. Een aanwijzing daarvoor
doet zich wellicht voor tijdens het pastoraat van Barnyer of Bannier Potter in 1494.
In BMG 54 (1954, p. 30) blijkt “”…dat die ghemeen naburen van Heteren een clock
hebben doin gieten in oirer kircke….”.
Blijkbaar heeft een aantal dorpsingezetenen de vrijheid gehad – of genomen? – om
die klok eerst in de kerk te laten gieten om die vervolgens in de toren te installeren.
In de RDO archieven heb ik er niets over aangetroffen.
De kwestie moeder/dochterkerk is op veel plaatsen onduidelijk geweest (Kuys,
2004).
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Een overzicht van Pastoors van de kerk:
1292
1494
1503
1509 - ≥ 1513
1519
153
1543
1544,1550-1553, 1561
1573 - 1577
556, 1563 1577/8
1578 - 1587
1586
1597

Godefridus
Bannier Potter
Meister Michael Rumswinckel
Bruno Henricks(A)
Meister Michael Rumswinckel
Heer Michel Ruymsmynckel(B)
Henrick Sluter
Willem van den Geyn(C)
loris Engelsen(D)
Johan Schetter
Herman v. Hoenen/Heumen
Jacobus H van Wageningen
Nicolaas Valcke

A: Charter van 1509-04-29: Presentatie door de landcommandeur van de
klerk Bruno Henricksz. als pastoor van de parochiekerk van Heteren, waarvan
de kerk te Wolfheze de moederkerk is, ter institutie aan de proost van St. Pieter
in Utrecht; een ietwat haastige voordracht omdat de collator, landcommandeur
Steven van Zuylen van Nyvelt, enige tijd onkundig is geweest van de vacature in
Heteren. In 1513 is er een geschil tussen Berudt (se pro pastore ecclesie de Heteren
gerentem) en Bruno Henrickss (ad eandem ecclesiam presentatum). B: Brief van
1531-07-30: Wyllem Bor, heer in Doernenck, schrijft aan Oeswalt, graaf van den
Berghe, diens brief met het request van heer Michel Ruymsmynckell, pastoor te
Heteren, ontvangen te hebben, en antwoordt, dat deze zich ten onrechte beklaagt
over het hem onthouden van pastoriegoed en op 1531-08-16 stuurt Oswald van
den Bergh aan pastoor Michell Ruymswynckell, een afschrift van de brief van
den heer van Doirnick. Deken in 1532. Michell † 1543. C. In 1550 ook pastoor
te Garderen. D. In 1573 vice-cureit. Op 1577-09-09 erkent heer Floris Engelsz.,
pastoor en schatbeurder te Heteren, ontvangen te hebben van Hermen Valckx
13 keizerguldens en 13 stuivers voor den Berrichsen (Berghse) tiend. In 1580
vice-cureit.
1.4.3.b. Willem (Wilhem) Ingenieuwland (Aantreden in Wolfhezer kerk in
1461. Selectie van notities)
Telg uit het riddermatige geslacht dat het goed Nulandt in de buurtschap Lienden
onder Elst bezit. In 1427 heeft een Wilhelmken Ingenuyeland enige tijd op kasteel
Rozendaal, bij Arnold van Egmond, verbleven; vermoedelijk gaat het hier om de
latere pastoor van Wolfheze. De man is niet van onbesproken gedrag: hij wordt er van
beschuldigd als ordebroeder van de RDO en samenwerkend met zijn broer Goderd
de RDO-commandeur van Schoonhoven uit huis en kerk te hebben verdreven en de
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renten en goederen van de commanderij te hebben ingenomen. De kwestie wordt in
der minne geschikt door tussenkomst van de bisschop van Utrecht en de hertog van
Gelre. In 1450 krijgen Willem en Goderd een lening van de stad Arnhem, ter grootte
van 500 rijnsche guldens. Op 1452-07-06 is er een scheidsrechterlijke uitspraak van
hem in het geschil tussen Johan van den Walle, rentmeester van de Veluwe van het
Kapittel van St. Pieter, en Ghijsbert van Heerde (over de afrekening van het door
hem vroeger beheerde rentambt van Veluwe?). Omstreeks 1452 heeft hij relaties
met leden van het huis van Lawijck. Willem is in de herfst van 1454 betrokken
bij de aanslag op de landcommandeur die op weg is van Rhenen naar het slot ter
Horst en hij zit op dat slot drie maanden in voorarrest. Hij wordt tot levenslang en
het verlies van het kruis van de orde veroordeeld en wordt gevangen gezet op het
Duitsche Huis te Utrecht. Op 1455-01-25 wordt hij bevrijd en op 2 februari wordt,
blijkens de stadsrekening Arnhem, “”geschenckt heer Gadert ende heer Willem
ingen Nyewelant mit den anderen Duytschen heren, (leden van de RDO, HJ) soe sij
uyt der gevengenscap waren gecomen, een gelach dat beliep aen cost ende aen wijn
t’samen 2 R. gul. 26½ kr.”. Enkele maanden daarna wordt Willem op omstreden
wijze tot landcommandeur gekozen. Willem heeft zich in de RDO veel vijanden
gemaakt, onder wie de Duitsmeester (hoofd van de orde in het Duitse Rijk).
Op1455-07-29 vordert Willem, als verkozen landcommandeur, gehoorzaamheid
van Johan van Haaften, stadhouder der Balije van Utrecht, die daarop verklaart
graag gehoorzaamheid te willen bewijzen aan degene, die de Duitsmeester hem
tot overste stelt. De Duitsmeester bepaalt daarna dat hij – Willem – afstand moet
doen van het landcommandeurschap, staat hem toe op het RDO huis te Doesburg te
verblijven en geeft hem een jaarlijkse uitkering. Willem belooft al zijn bezittingen
te zullen afstaan aan de Balije van Utrecht en gaat voor 125 rijnse guldens als
commandeur naar Rhenen. Op 1459-01-07 doet bisschop David als scheidsrechter
uitspraak tusschen Johan van Haeften, landcommandeur van de Utrechtsche balye
der Duitsche orde, en Willem Inghen Nuwelant, broeder der orde, over de door
laatstgenoemde gedane verkoopingen en verpachtingen van goederen. Op 1460-1219 verklaart bisschop David van Bourgondië alle door Willem uitgegeven pachten
van nul en gener waarde. “”De Oude Geldersche Riddercedul 1468” vermeldt –
onder de plaatsnaam Driel – Willem en Gaert Ingen Nuwelandt als behorende tot
“”die Ritter en Knegten der landen van Gelre” (Post, 1928).
Op 1467-04-28 maakt heer Wilhem, ridder Duitsche Orde, samen met enkele
anderen een scheiding tussen een viertal broers van Scherpenzeell, wegens ouderlijk
versterf. Uit 1473 dateert een akte waarin Johan, heer tot Hemert en Doorwerth,
en zijn vrouw Sophia van Bylandt als collatoren hun goedkeuring geven aan de
verpachting door heer Wylhem Ingennywelant, vicaris te Oosterbeek, van het
Hemelrick te Driel, toebehorende aan de vicarie, aan Aerndt Gansneb en diens
vrouw Johanna. Willem overlijdt in 1473.
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1.4.3.c. Magescheid tussen het echtpaar Arent van Middachten en Belia van
Wilp en Evert van Wilp, 1497
Details afkomstig uit een dokument uit het Archief van de voormalige rekenkamer
van Gelderland, afdeling Batenburg dat melding maakt van “”een magescheid op
Sint Thomas avont Apostel (20 december 1497) tusschen Heer Arent van Middachten
Ritter, en diens echtgenoot Belye van Wilp aan de eene zijde en heer Evert van
Wilp Ridder ter andere zijde, waarbij is bededingt, dat Heren Evert van Wilp,
Ritter, vorschr. voir on ind voir sijnen erven van stont an avergeven ind opdraigen
sall Heren Arent, Ritter, ind vrouw Belyen vurschr: ende oire erven Wulfhesen
mit sijnen getimmere ind alinge toebehoir ind dat te leenrecht ende lantrecht, hand
ind mondt dar te doen, as sich dat behoirt ind mit enen trop schapen der Heren
Evert ende den bouman te samen hebben op ten vurs. erve ind alle voer kommer
dair van af te doen, beheltlicken Heren Evert vursr. die gijfte van der kercken te
Wulfhesen ende to Heteren.......”. Nog weer andere bijzonderheden komen uit een
dokument in de archieven van het huis van Middachten: “”Sent Thomas avont (20
december) 1497, Magescheit gemaakt tusschen Arndt van Middachten, ritter, met
Belijen van Wilp, zijn vrouw, aan de eene zijde en Evert Van Wilp, ritter, aan de
andere zijde, door Henrick van Egmondt, Everardus Kucken, pastoir tot Ellinchem,
Henrick Bentinck en Wilhelmus de Haen, pastoir tot Oisterbeeck, als mage, vrunde
en scheitzludem en Wilhem Lerick als een averman. Evert van Wilp zal aan Arnt
van Middachten en Belijen van Wilp 1080 gold gl. betalen en zulks wegens de nog
onbetaalde penningen van de medegave aan Belijen van Wilp, groot 3500 gold gl.
waarop zij slechts 1605 gold gl. had ontvangen.
Voor de onbetaald gebleven jaarrente van 10 gold gulden, die wijlen Elizabeth van
Arnhem, moeder van Evert en Belijen van Wilp aan Arnt v.M. en Belijen v.W.
versproken had, zal Evert v.W. het erve te Wolfhezen met getijmmer en de schapen
ten leenrecht en te landrecht overdragen aan Arnt v.M. en Belijen v.W., behalve de
gift der kerken te Wulfhezen en te Heteren”.
1.4.3.d. Belening Wolfhezer kerk anno 1501
De RDO landcommandeur leent de Wolfhezer kerk c.a. van de burggraaf van
Montfoort. Dit betekent dat hij het goed steeds in achterleen overdraagt aan
Wy Johan heere tot Montfoirt, tot Naildwyck, tot Purmerende, vander Linschoeten,
ter Capellen etc., erffmairschalck van Hollant, doen condt eenen yegelick, dat voir
ons ende onse leenmannen hier nae bescreven gecomen js heer Steven van Zuylen
van Nyvelt, lantcommendeur der balyen van Utrecht der Duytscher oirden, onsen
lieven neve, thoenende eenen openen leenmannen brieff bezegelt mit den zegelen
Gheryt Gruyter ende Aelbert Schaep, leenmannen des greven vanden Berge,
onsen lieven neven, ende mit eenen zegel der vrouwen Belye van Wilp, wedue
wylen heeren Aernts van Middachten, ritter, dien God genedich zij, dair mede
heer Steven, onse neve voirs., ons thoenende ende oick clairlicken bleeck, dat die
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selve vrouwe Belye, wedue voirg., ende Gerloch Putteseler, hueren momboir ende
hulder jn deser saicken, opgedragen ende overgegeven hadden voir hoir, hueren
erven ende nacomelingen hoir goet geheyten Wolfhesen, mit zijnen getimmer ende
toebehoiren, te weeten enen thiende jnden Doernweert mit zijnen toebehoiren,
die ghifte van twee kercken, te weeten Wolfhesen ende Heteren, oick mit allen
hueren toebehoiren, ende dair toe die halve ruge hove lants, gelegen jnden kerspell
van Wilp, zoe zij dat van ons te leen gehouden heeft, dit all breder blijckende
bijden voors. leenmannen brieff, byden welcken de voirs. vrouw Belye, wedue,
ons oitmoedelicken biddende, wy die voirg. opdracht ende overgifte bij hoir
gedaen danckelick nemen willen ende den voirs. onsen neven tot behoeff vander
balyen voirn. Wolfhesen, zoe als dat boven breedere gescreven staet, verlyen ende
verleenen wilden ende hem dair van leveren brieven jn goeder vorme. Soe eest, dat
achtervolgende den voors. leenmannen brieff danckelick nemende die opdracht
ende overgift, bijder voirs. vrouwe Bely gedaen, ende de selve believende ende
oick ratificierende, confirmerende ende approbierende, wy, behouden ons ende
enen yegelick zijns rechts, verlyet ende verleent hebben, verlyden ende verleenen
mit desen onsen brieve heeren Steven van Zuylen van Nyvelt, lantcommendeur,
onsen neven voirs., tot behoeff vander balyen voirn., Wolfhesen mit zijnen
toebehoiren, als voer breder gespecificiert staet ende onse register ende die oude
handvesten dat waill bredere jnhouden ende begrypen, te houden van ons ende
onsen nacomelingen heer Steven lantcommendeur tot behoeff vander balyen voirs.
ende zijn nacomelingen, lantcommendeurs vander selver balyen tUtrecht, tot enen
onversterfflicken erfleen. Ende heeft ons voir heer Steven, lantcommendeur voirs.,
onsen neve, tot behoeff vander balyen voirs., hulde, eedt ende manscap gedaen
Steven van Zuylenvan Nyvelt Stevensz., behoudelick dat alle lantcommendeurs
vander selver balyen van Utrecht voirs., off ons neven nutertijt commenduer
voirs. gebrake off zijnen hulder, jn deser zaicken ons ende onsen nacomelingen
altyt eenen anderen setten ende stellen zullen, die ons ende onsen nacomelingen
hier van hulde, eedt ende manscap doen zall, als dat behoirt. Hier wairen by, an
ende over onse mannen van leene Jan van Naildwijck, Berndt van Duven ende
Jan Henricsz., mit meer goeden luyden genoich. Des toirconde hebben wij onsen
secreet zegell, die wy dagelicx tot onsen leenen gebruycken, aen desen onsen brieff
doen hanghen. Gegeven jnt jaire ons Heeren duysent vyfhondert ende een, opten
achthiensten dach jn Februario.
1.4.3.e. Enkele notities betreffende Hof Wolfheze > 1527
· Landcommandeur Wolter van Amstel van Minden in 1527 - 1536
Omstreeks 1530 doet de landcommandeur beklag bij de Staten van Gelre en
Zutphen over het doen panden van het vrijheerlijk leengoed Wolfhees, gedaan door
de hertog van Gelre wegens een som van 16000 gulden die deze aan de Staten van
Utrecht geleend had (UA 1406).
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Anno 1532 krijgt van Amstel het goed dat “”voertijt heer Evert van Wilp te houden
placht”. Op 1534-04-29 wordt de belening bevestigd en doet Wolter “”manscap en
hulde”. Het goed wordt omschreven a.v.: “”... ’t goet geheeten Wolffheesen met
zyn getimmert ende toebehoiren te weeten eenen thiende inden Doorenwerdt met
zijnen toebehoiren, die gifte van twee kercken te weeten Wolfheesen ende Heeteren
oick met allen hoeren toebehoiren ende dair toe die halve rughe hoeve lants gelegen
inden kerspel van Wilpp, gelyck heer Evert van Wilp voertyts dat behouden plach”.
Onder van Amstel maakt de RDO grote schulden in de oorlog tegen de Turken,
waardoor van deze zijde geen hulp is te verwachten voor het voormalige kerkgebouw
van Wolfheze. Van Minden overlijdt in 1536.
· Aelbert van Egmondt van Merestein 1536 – 1560
Op 1536-12-23 verkiezen commandeurs en conventualen van het Duitsche huis
te Utrecht op nominatie van den keizer Albert van Egmondt van Merensteyn tot
landcommandeur (Muller, 1919).
Van 1540-01-17 dateert een gerechtelijke verklaring van het hof te Utrecht
betreffende de levering van hout en planken en uitgaven door Meus Helmertss.,
gedaan ten behoeve van het goed Wolfheze, dat hij heeft gepacht van Gerryt Noyst,
burger van Arnhem (UA1375.0). Meus, omstreeks 45 jaar oud en woonachtig in het
dorp, heeft de “”hoffstadt genaempt Wolffhezen” dan ongeveer 12 jaar in pacht en
hij doet zijn verklaring onder ede. 1540-04-06. De stad Wageningen doet aan de
stad Zutphen “”nogmaals herhaald verzoek” om “”een oordeel in de zaak van Gerrit
Noust, burger van Aernhem, en Aelbertus Pigghe, [proost] van St. Jan te Utrich”.
En op 1540-05-29 is er een verzoek van Arnhem aan Zutphen om “”oordeel te
wijzen in de zaak van de Arnhemse burger Gerryt Noest tegen de proost meester
Albert Piggius, die te Wagenynghen aanhangig was gemaakt en door schepenen
van die stad in hofvaart aan Zutphen is gebracht“” (RAZ Briefregesten 3991, 4000).
1540-09-05. Akte door Albert van Egmondt van Meresteyn, landcommandeur,
houdende volmacht voor Willem Vonck te Amersfoort om Geriit Noest, burger te
Arnhem, namens de landcommandeur in recht aan te spreken wegens achterstallige
landpacht van de goede dat hij van de Heer van Montfoort in leen houdt, te
Wolfheze (UA 1374.0). Op 1540-09-15 krijgt Willem Vonck, woonachtig in
Amersfoort, een uitgebreide volmacht van Aelbert van Egmondt om Gerryt Noyst
namens de landcommandeur in rechte aan te spreken “”in allen steeden en bancken
(rechtbanken) des Landts van Gelre” wegens achterstallige landpacht van dit goed.
Blijkens een oorkonde van Johan Stratius – Joan vander Straette, keizerlijke raad
van Gelre – van 1545-08-18 verkrijgt hij in eeuwige erfpacht het “”goedt mit allen
sinen toebehoren gelijk zij tselve vanden huys van Montfoort…”.. Het goed zal
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eerst overgaan op zijn oudste kind en vervolgens van kind op kind. Elke erfgenaam
zal opnieuw om de erfpacht moeten vragen. Er wordt een regeling getroffen voor
de betalingen inzake de pachtsommen inclusief de onbetaalde pachtgelden. De
collatierechten blijven dus bij de landcommandeur, de kerken van Wolfheze en
Heteren worden niet genoemd en de hoeve ruig land in Wilp evenmin. In 1546 is
Stratius betrokken in een erfpachtkwestie van het goed Wolfheze en de heer van
Dorenweerd.
De landcommandeur maakt de RDO weer schuldenvrij en overlijdt in 1560.
· Franciscus van der Loe 1560-1579
Blijkens een charter uit 1560 treden Peter van Straten en M. Perez op als mombers
van Anthonis Stratius, zoon van Johan terzake van de erfpacht van het goed
Wolfhees. Johan Stratius is overleden 1561-04-19. Op 1562-07-14 treedt Peter
Straeten op als momber van Anthonis van der Straeten bij de overdracht van een
molen en toebehoren in Oosterbeek. Dan is er bij Kort de volgende vermelding:
“”19-3-1564: Maarten van Rossum bij overdracht door Pieter van Stralen voor
wijlen zijn vader”. Is deze van Stralen een verschrijving voor Peter van Straeten?
· Jacob Taets van Amerongen 1579- 1612
Stukken betreffende het verzuim van Johan Schellart van Obbendorp, heer van
Dorenweert, in het voldoen van de jaarlijkse erfpacht van het goed Wolfheze aan
de landcommandeur, 1637-1646 (UA 878.0)
· Dirck de Blois van Treslong 1612 - 1619
De laatste rooms-katholieke landcommandeur
· Jasper van Lijnden, Heer tot Mussenberg 1619 - 1620
De eerste protestantse bestuurder van de Balije
· Hendrik Casimir I graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Dietz 1620 - 1640
Hij wordt landcommandeur op achtjarige leeftijd. Tijdens zijn bewind verlaat de
RDO de katholieke leer om tot de hervormde toe te treden.
· Willem Frederik van Nassau-Dietz 1640 – 1664.
1.4.3.f. Arnt de Palude vs. Johan Theets ≈ 1550
Id waere oeck alsoe, dat zekere jaeren geleden voir onsen dickgemelten Cantzler
und Raeden tusschen eenen Johan Theets, impetrant (eiser) in cas van maintenu,
ende heer Arnt de Palude, gedaechde, aengaende die parochiael kercke to Rencom,
die aldoe oick in turno apostolico vacerende (was), heer Arnt de Palude geimpetreert
114

had, welcke proces aldoe durch tusschenspreken eeniger gecompromitteert
geweest hed aen heeren Jacob uuyten Engh, deken van Ste; Peter, Niclaes Ruys,
canoniek van Oudemunster, Lambert ten Duynen, ten Dom, ende Johan van
Hoichlant, St. Marien tUtrecht, als iuris arbitres, ende Mr. Johan Goch, canoniek
oick ‘tOudemunster, als superarbiter, omme dieselve questie soe in possessorio
als petitorio tusschen den voirs. partyen nae recht to arbitreren ende finieren, der
gestalt dat dieselve vier arbiters mitten voors. averarbiter eyntlick by oir arbitrael
sententie verclaert ende gewesen hedden d’selve kercke van Rencom pleno iure
heren Arndt de Palude to competeren und alle hinder, crot und letsel, by den
voirs. Johan Teets als impetrant ende opposant gemelten heren Arndt aengedaen,
to wesen mitter daet, onbehoirlicken ende tegens alle rechten geattenteert ende
voirtgestelt; uuyt cracht van welcke sententie hy, heer Arnt, gecomen waere tot
die pastorael cure van de kercke van Renckom, dieselve oick zekere jaeren palam
et publice gebruyckt sonder contradictie van yemanden und, naedyen hy dieselve
alsoe gebruyckt had, hy dieselve geresigneert ende gepermuteert coram vicario
archiepiscopi Traiectensis in handen ende tot gebruyck heer Dirricks Foyer, dwelcke
in cracht derselver resignatie off permutatie die voirs. kercke oick gepossideert hed
gehadt sonder contradictie van yemanden ende alnoch possiderende were. Uuyt al
‘twelcke hy seyde to blycken, dat nyet alleene die parochiael kercke van Riiswyck,
maer oick andere kercken, als Rencom ende andere, in onsen furstendomb voirs.
gelegen, by den Stoel van Roomen, in turno apostolico vacerende, vergeven waeren
geweest ende dat zulcke collatie ende apostolicke provisie oir volcommen effect
gehadt ende gesorteert hadde, alsoe dat, als onse Cantzler und Raeden dickgemelt
wel spueren kunden, hy, gedaechde, mit goede redenen gemoveert ende beweecht
waer om die voirs. kercke, in turno apostolico, vacerende, van den Stoel van Romen
to impetreren, daeromme dan oick hy van gelycken mit goede redenen gemoveert
worde sich tegens die brieven van presentatie ende proclamatie to opposeren ende
siin recht tt de kercke to verthoonen.
Und soe hy, om die voirs. apostolicke provisie to genieten ende tot volcommen effect
van dyen to geraecken, in behoirlicke diligentie were om siin bulle in behoirlicke
forme in den Hove van Romen to – doen expedieren ende, B’tselve geschiet ziinde,
alsdan placet van ons to erhalden ende volgents van ziin recht tho verthonen ende
tot redoublement van interdict tegens’ den impetrant to concluderen, versochte hy
to dyen eynde, dat hem by den voirs. Cantzler und Raeden termiin van ses maenden
gegont worden solde om siin gerechtigheyt ende bescheyt, daertoe dienende, by to
brengen ende verthoonen, ende dat middelerwyle dieselve Cantzler und Raeden
sollen willen alle voordere proceduren surceren, permitterende midlertiit, dat
den dienst der kercken gedaen ende die H. Sacramenten geadministreert mochten
werden by denghoenen, daertoe van den Officiael als ordinaris geestelicken richter
geordineert, ende die vruchten derselver by denselven gesequestreert worden;
nyettomin accepteerde hy, gedaechde, die exceptien ende obstancien’ tegens den
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impetrant ende ziin persoon, by den procureur-fiscael van den Proost ‘tOudmunster
geobiicieert. Concluderende persisteerde hy by syne voirs. genomene fine
ende conclusie ende indyen hy tot dieselve conclusie alnoch nyet zolde kunnen
geraecken, als hy doch verhoopte jae, dat dickgemelte onse Cantzler ende Raeden
solden gelieven hem zyne versochte surseancie van ses maenden om redenen te
accorderen (AAU, 1917).
1.4.3.g. De brief van Johan van Wytenhorst 1556
Op die overgegevene supplicatie heeren Kaerls van Schevickhaven belangende die
kerck van Heelsum, ghyft Johan van Wytenhorst, heer tho der Horst, drost slants
van Kessel, als momber der unmundige kinderen van den Doorweerdt. U.E.W.L.
und G. fur guittelycken bericht t’kennen, dat die kerck van Heelsem noch in corten
verleden jaeren een cappel geweest und die prister, daermit begyfticht wesende, die
missen gehalden was tot walgefallen und belyven des heeren van den Doorweert
opten huys (huiskapel) soowael als in der cappellen toe doen. Daernae is deselve
cappelle in een parochiekerck erigiert geworden und van den van Doorweert een
priester daermit begyfticht worden. Is oyck waer, dat tot verscheyden tyden deselve
kerck dryemael achter den anderen volgende gevaceert ende tot elck mael een
priester van den van Doorweert daermit versien und begyftiget, dan tot geener
tiit den ordinario gepresenteert, in aenmerckungh, dat der pastoor nyet meer dan
omtrent ongefeerlicken VIII molder rogghen jaerlicx incommende heeft und die
accidentalia (bijkomstige, niet vaste inkomenscomponenten) woe merckelycken
gansch geringh, soe weynich kerspelluyden daeronder gehoorich siin. Derhalven
verhaept men, dat der ordinarius nyet gerechticht sal ziin iure- devoluto sulck gering
ghyften toe confereren, und soe oyck heer Johan Rutgerssoen, der nu daermit van
wegen der van Doorweerdt versien und begyftiget, een vroom, arm und schemel
priester is, daer die gemeyne nabuyren und undersaeten, toe den Doorweerdt
gehoorich, seer wael mit toevreden ziin, und vast allerleys van heer Cornelis
(wellicht een verschrijving voor Karolus) leven gesacht wurdt, soo die fama
(gerucht) is, weer siin ganthz fruntelyck und der gemeyner nabuyren dienstelycke
bede und begeren, dat U.E.W. L. und G. dese gelegentheyt gunstelyeken willen
behartighen und guitlicx insiens hebben, dat heer Johan voors. in bedienungh
derselver kercken verblyven und gehanthaeft werden mueghe. Enkele notities bij
deze brief.
Met de “”unmundige kinderen van den Doorweerdt” worden bedoeld de beide
dochters van Johan van Voorst van Doorwerth en Maria van Wittenhorst,
Walravina en Johanna. Johan en Maria zijn getrouwd op 1544-03-22. Maria van
Wittenhorst is de dochter van Johan van Wytenhorst, schrijver van bovenstaande
brief. Als voogd van zijn beide kleindochters heeft hij er blijkbaar geen behoefte
aan de belangen van de meisjes in te perken (Geslacht van Vorst tot Voorst). De
vader van Walravina en Johanna is in 1548 overleden en de kapel van Heelsum
wordt als eigenkerk verheven tot parochiekerk, waarvoor toch zeker het fiat van
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de bisschop nodig is geweest. Of heeft de bisschop de kapel eigenstandig – d.w.z.
zonder de eigenaar er van in kennis te stellen – tot kerk verheven en er meteen maar
een pastoor in geparachuteerd? De indruk ontstaat nu dat het bisdom – door een
eigen pastoor te benoemen in de kerk – de belangen van de weduwe Maria en haar
beide dochtertjes ten eigen voordele terzijde heeft willen stellen.
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2.

DE REFORMATIETIJD. EEN KRONIEK

Ruim 800 jaar na de komst van het christendom op de Veluwezoom ontstaat er door
het verschijnen van het protestantisme een scheuring in de kerk. Is de komst van het
christendom vooral – vrijwel exclusief – bewerkstelligd door de hoogste regionen
van het bestuurlijk bestel, de opkomst van het protestantisme is in belangrijke mate
toe te schrijven aan de lage(re) regionen van het kerkelijk bestel, aan de lagen in
de kerkelijke hiërarchie die dicht bij het volk staan en waarschijnlijk ook aan de
bevolking zelf.
Maar, tussen het volk en de hoge(re) wereldlijke en kerkelijke bestuurderen
in staan – in de eerste helft van de 16e eeuw op de Zuidzoom – de hertog van
Gelre, het bisdom van Utrecht, de klasse der ministerialen, grootgrondeigenaren
zoals kapittels en kloosters, de heer van Dorenweerd en die zijn bepaald niet
ingenomen met de nieuwe stroming. Gedurende ettelijke tientallen jaren weten
deze “tussenlagen” de vestiging van het protestantisme te weerstaan, maar in de
tweede helft van de 16e eeuw komt daarin een kentering, zij het dat de heren van
Dorenweerd er aanzienlijk meer tijd voor nodig hebben gehad.
Het tijdsgewricht 1520–1650 is, ook zónder reformatie, al turbulent genoeg op
politiek, economisch en sociaal terrein en wordt mét de reformatie uitermate
gecompliceerd.
Daarom – zie het “Vooraf” – een chronologisch overzicht van een aantal belangrijke
gebeurtenissen die, direct of indirect, met de reformatie op de Veluwezoom hebben
te maken in het gegeven tijdvenster.
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2.1. Notities
Vrouwen en Heren van Dorenweerd 1522 - 1677
Zoals hierna zal blijken hebben de Vrouwen en Heren van Dorenweerd een
belangrijke rol op de Zuidzoom gehad in de reformatietijd; daarom eerst een korte
kennismaking met hen. De bouwvrouwe van de Heelsumse kapel, Margaretha van
Rechteren van Voorst-Homoet, overlijdt in 1521 en wordt in 1522 opgevolgd door
haar zoon Frederik.
1522 - 1535 Frederik van Rechteren van Voorst
∞ Walravia van Haeften, †1535. Opvolging door zoon Johan
1535 - 1548 Johan van Rechteren van Voorst
∞ Maria van Wittenhorst in 1544. Dochters Walravina en Johanna
1548 - 1581 Walravina van Voorst † 1581
∞ 1558 - 1581 Daem (Adam) Schellaerd van Obbendorp († 1603-09-08)
Vele kinderen, onder wie Johan
1581 - 1614 Johan Schellaerd van Obbendorp
∞ Marguerite van Middachten van Rossum, geen kinderen
∞ Catherine van Goltstein, zonen Daem Willem en Frederic
∞ Ursula Scheiffart de Mérode, kinderen Johanna en Albertine Ursula
1614 – 1627 Daem Willem Schellaerd van Obbendorp
∞ Anna Sophia von Budberg, 5 kinderen onder wie Johan Albrecht (Al		
bert)
1627 – 1677 Johan Albrecht Schellaerd van Obbendorp
In 1677 komt Dorenweerd aan Anton graaf van Aldenburg.
In de bijlagen bij dit hoofdstuk zijn enkele documenten opgenomen behelzende
de huwelijksvoorwaarden tussen Walravina van Voorst en Daem Schellaerd van
Obbendorp en enkele andere relevant geachte stukken van latere datum.

119

Staties
Katholiek gebleven adellijke geslachten bieden soms onderdak
aan een huispastoor of een rondreizende priester en zo ontstaan katholieke
concentraties, staties genoemd. Staties op de Veluwezoom zijn die van
Dorenweerd en Grunsfoort (Knippenberg, 1992). Het AAU (1917)
schrijft: “”Statio in Gronsfoort et aliis pagis. Statio est communis sed
molesta. Missionarius modo habet mensam apud praen. D. in Gronsfoort”.
De statie heeft in elk geval tot laat in de 17e eeuw gefunctioneerd in een gebied
dat ruwweg omvat de dorpen van de Zuidzoom, Wageningen, Rhenen, flink aantal
dorpen in Neder-Betuwe (Echo’s van zes dorpen, Gen. & Hist. Genootschap
Redichem, nr. 1, 199). Vanuit de statie Dorenweerd werkt Arnt Hendriks, van voor
1600 tot aan zijn overlijden rond 1606. In 1600 wordt hij pastoor genoemd van
Heelsum. Hij mag op het kasteel wonen en geeft onderwijs aan de kinderen van
Johan Schellard van Obbendorp.
Vernielingen
Over de bedehuizen van Oosterbeek, Wolfheze, Dorenweerd, Heelsum en Renkum
zijn geen meldingen gevonden van vernielingen in de reformatietijd. Het Renkumse
klooster is rond 1586 “gedemolieert” (Tersteeg, 1973, p. 11).
2.2. Kroniek
De quotes zonder bronvermelding in de onderstaande tekst zijn voornamelijk
afkomstig uit de notulen van vergaderingen van classis Over-Veluwe (1).
1516
Op 19 maart beveelt paus Leo X aan de Utrechtse kerk, de voorrechten en het
gezag der kerk te handhaven en de ketters te vervolgen (Muller, 1919). Luther is
dan nog onbekend.
1517
Op 31 oktober 1517 worden Luthers 95 stellingen gepubliceerd.
1520
· In het begin van de 1520-er jaren arriveert de boodschap van Maarten Luther
bij de kloosterlingen van Mariëndaal. Deze zouden zelf trouw zijn gebleven
aan de paus, maar hebben wel onderdak gegeven aan volgelingen van Luther,
predikers uit Duitsland (site Arneym). Vermoedelijk zou Luther’s boodschap
wel passen bij de Moderne Devotie, een spirituele stroming in de kerk die zich
keert tegen misstanden in kerk en kerkleiding en die nogal gekant is tegen de
rijkdom van de kerk en de paus. Maar vermoedelijk hebben zij – de kloosterlingen
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– niet uitsluitend en alleen maar onderdak aan de Duitse predikers gegeven
vanuit hun kloosterlijke gastvrijheid, er zijn ook meldingen dat het klooster
een trefpunt is van aanhangers van Luther en van rondreizende boekverkopers.

Maarten Luther 1529

Dat het klooster, op ca. 460 hemelsbrede kilometers afstand van Wittenberg, reeds
in 1520 op de hoogte is van Luther’s publicatie laat zich volgens Kist hierdoor
verklaren dat het goed bereikbaar is want gelegen aan de Rijn: “”De Rijn-vaart en
inzonderheid de handel met de steden des Hanzé-verbonds bragt exemplaren
(vooral van de geschriften van Luther) in grooten getale tot onze vaderen”.
Arnhem is een Hanzestad en ook elders – buiten Gelre’s Hanzesteden om –
bereikt Luther’s boodschap de inwoners al in de vroege jaren van dit decennium.
Antwerpen echter wordt al in het voorjaar van 1518 bereikt.
Volgens Groot (NRC, p. C11, 2017-01-13) spelen ook andere factoren een
rol in de snelle verspreiding van Luther’s ideeën. Zo zegt hij dat de in 1491
opgerichte “rijkspost” in 1516 ook voor het publiek wordt opengesteld
waardoor de snelheid in de berichtgeving meer dan vertienvoudigt. Verder
wijst hij er op dat in de jaren 1518 en 1519 een politiek vacuüm is ontstaan
waardoor Luther tot in de eerste helft van 1519 is gevrijwaard van vervolging/
veroordeling door de kerk. Luther wordt in 1521 door de kerk geëxcommuniceerd.
1523
5 november. Brief van Karel van Gelre: “”Karll, Hertoge van Gelre ende van Gulich
und Greve van Zutphen. Lieve Getrouwe! Wij worden met waerheit bericht, woe
Martinus Luther dagelix und woe langer hoe meer tegen de geboden und institutien
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der heilige Kerck schrieft in merckelicke achterdeel onses heiligen Krysten gelove.
Soo wy dan sulx, soe veel ons mogelyck is, geern behinderen und syne leeringe
uyt onse landen holden solden, verstaen ook ghy somtijds by den leeken Luther
extolleert und syne schriften priest, ’t welck ons bevremt, naeden wy niet twyffelen
ghy wael beter weet. Bevele u daeromme met vlyt, dat ghy sulx vur onse ondersaten
und simpelen luyden vermyden. Des verlaten wy ons tot U. Gegeven in onse
stadt Arnhem op den 5 dach November anno 1523”. W.g. Charles. S. van Amstel

Karel van Gelre, 1492 - 1538

1525
Al in 1525 worden enkele mensen in Arnhem om hun ketterse opvatting in
het openbaar gebrandmerkt. 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 (kinnebakken: onderkaak en/
of kin) auermytz de Scherprichter heeft doen setten ... ”(Van Hasselt, Geldersch
Maandwerk dl I, p. 7). Pijnigingen – inclusief brandmerken, vierendelen etc. – zijn
al voor de 16e eeuw gebruikelijk, voor voorbeelden zie van Hasselt (1790).
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In Kronyk Historisch Gezelschap Utrecht 1856, p. 115 e.v. staan enkele
voorbeelden uit de 16e eeuw die aangeven dat Karel van Gelre met zijn
bestraffingen in 1525 niet echt uit de toenmalige pas loopt, lijkt te lopen.
· Op 1525-11-04 geeft Karel van Gelre een eerste reactie op een brief van paus
Clemens VII betreffende het hangende geding tussen de proost van Deventer
en de drossaart van de Veluwe. Karel betuigt zijn diepe spijt dat men hem en
zijn drossaart te Rome bij de paus als verdachte Lutheranen heeft gekenmerkt.
Bijna heel “”Duitschland” weet hoe vals die aantijging is. Later verdedigt Karel
zich uitvoeriger in een tweede brief aan de Paus. Na een uiteenzetting over de
aanleiding tot het geding schrijft Karel o.a. dat hij de ketterij niet met wapengeweld
wil onderdrukken, maar door wijze, bezadigde wetten (2).
1526
· Over de periode van 1526-05-19 tot 1526-10-22 is een kostenoverzicht gemaakt
van de gedingen van zes ketterse personen, van wie twee vrouwen zijn verbrand,
omtrent Sint Laurens, 10 augustus. Ook in 1526 geeft hertog Karel opdracht het lijk
van een ketterse vrouw in Arnhem te laten opgraven en verbranden en omstreeks
dezelfde tijd worden Juffrouw van Wely en twee juffrouwen van Nijmegen te
Arnhem als ketters terechtgesteld, de laatste twee verbrand (Kuiper, 1903).
· Bevolkingsomvang. Blijkens van Schaik (1987, p.161) heeft het scholtambt
Oosterbeek inclusief Dorenweerd in 1526 een bevolkingsgrootte van 374
personen; Slicher van Bath (1964) raamt 400 inwoners voor Schoutambt Renkum
en Dorenweerd. Roessingh (1979 bepaalt – ook volgens van Schaik – het aantal
huishoudens in 1526 op 68 voor Oosterbeek, Renkum en Dorenweerd (p. 287).
1531
Hertog Karel beveelt wegens de hoge prijs en het gebrek aan koren dat de molenaars
“”….slechts een halven molster zullen eischen, nl. van een malder zaad een ½
spint” (Nijhoff, nr. 1660).
1538
Karel van Gelre overlijdt op 30 juni. Opvolger is Willem II van Gulik, oudste zoon
van de hertog van Gulik.
1543
Op 12 september wordt het hertogdom Gelre bij het tractaat van Venlo afgestaan
aan koning Karel V.
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1550
En dan, met verwijzing naar het jaar 1525 in deze kroniek, nog iets over pijnigingen.
Op 9 juni laten kanselier en raden aan de stad Zutphen weten “”… dat Arndt Kecke
door het vuur ter dood gebracht moet worden, maar te voren aan de paal mag
worden geworgd, terwijl het verbrande lichaam aan de paal moet blijven staan;
ook de schout zal hiervan op de hoogte gebracht worden” (Briefregest 4692, RAZ).
1560
· Weliswaar mag in de kerk geen handel worden gedreven (Ris Lambers, 1890;
Nolet en Boeren, 1951), de praktijk is anders. Dit brengt Veluwse pastoors er in 1560
toe aan te dringen op de uitvaardiging van een plakkaat om een einde te maken aan
het “”verkopen, tappen, vretthen, suypen und verpachten, mit die clopperien, dat
trommen und schieten onder den dienst Gades in den kerken ind oick op den kerkhof”.
1561
In augustus komt het bisdom Deventer tot stand als één van de uitvloeisels van
de Contra-Reformatie. Deze Katholieke Reformatie is een hervormingspoging
van en in de katholieke kerk die tot stand komt als een reactie op de Protestantse
Reformatie, maar waarvoor al langer plannen hebben bestaan (Tijdschrift OudUtrecht 1959-04). Het bestuurlijk gebied van het bisdom Deventer omvat
Overijssel minus een viertal parochies plus de eilanden Urk en Schokland.
Verder de parochies van Lathum en Westervoort en die in het graafschap
Bergh met enkele heerlijkheden en het graafschap Zutphen. Ook de Veluwe
wordt onder het bisdom Deventer gebracht, maar daarvan wordt dan weer
een aantal parochies uitgesloten en wel aan de zuid- en de westrand ervan.
Schrijft Lindeborn (1670, p. 29): “”Aan Overijssel en Zutphens gebied is Arnhem
bijna in zijn geheel toegevoegd (dat is het vierde van de Gelderse Tetrarchie. Deze
tetrarchie omvat het vierde deel: Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Roermond tot aan
Iseloort, Velp, Rosendael, Hulkerstein (er staat: Hulhestein), Wolfhees, Rencom,
Eede, Lunteren, Voorthusen, Nieukerken en Hulkestein de uiterste grenzen van
het Utrechtse aartsbisdom: het grootste deel daarvan is alleen maar dor zand en
niet in cultuur gebrachte heuvels; maar de delen aan de randen (men noemt het de
Rand van Arnhem) waar de IJssel en de Rijn samenvloeien, hebben zeer royale en
vruchtbare weiden. Bij dezen wordt gevoegd het Graafschap Lingen, gescheiden
van Tubantia en België door het territoir van Bentheim in het midden….....” (3).
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1563
Missive per 1563-01-13 van de stadhouder aan Daem Schellard van Obbendorp,
heer van Doorwerth, dat hij op 5 februari a.s. voor de stadhouder resp. het Hof moet
verschijnen om volgens de bepalingen van het hervormde leenrecht gehoord te worden
tegen Frederick van Voorst. Het hervormde leenrecht dateert van 1548 of eerder.
1565
In dit jaar wordt “”de stad zo jammerlik van de pest bezogt, dat zich de
Rekenkamer daar buiten begeven hadt, en op ten Rosendael bi Arnhem resideerde,
alwaar Reynier Crab d. 8. Sept. eed deedt van ‘t officie van ‘t Besiender ampt
op syne Majefteits groten Gelderschen toll bouen en in ‘t Rijck van Nieumegen”.
Per dag sterven er 6 á 7 mensen (van Hasselt, 1790. Arneym.nl). De pest
is van alle tijden en gegevens zijn schaars. Van Schaïk (1987) meldt o.a.
uitbraken in de stad en de regio van Arnhem in 1501, 1542, 1553 en 1558/9.
1566
· Hét jaar van de hongersnood in een eeuw die wordt gekenmerkt door hongersnood
(Kuttner (1974, p. 53). Bruikbare gegevens over de Veluwezoom, laat staan de
Zuidzoom, zijn niet voorhanden (4).
· Smeekschrift der edelen.
1568
Begin Nederlandse opstand, slag bij Heiligerlee.
1571
Missive van Alva aan de stadhouder en het Hof van Gelre in augustus 1571 met last
“”....om de ter dood veroordeelde ketters 24 uren na het uitspreken van het vonnis
te doen executeren, omdat zij in de gevangenis dikwijls nog meer kwaad doen door
hun dwaalleer dan in vrijheid, en voorts om hun met een gloeiend ijzer het uiteinde
der tong te branden, om te verhinderen, dat zij op weg naar de plaats der executie
het publiek door hunne lasterlijke waarden aanstoot geven”.
1573
Missive van het Hof van Gelre op 20 mei van dit jaar “”Idem aan de steden
Culenborch (voor het veerschip van Hanswijk), Arnhem (voor die van Lexkesveer,
Renkum, Heteren, Driel en Cawey), Rhenen, (voor die van Elst, Remmerden, de
Greb en Opheusden)”.
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Doel is om de vijand die nog bij Buren ligt te verhinderen de Veluwe binnen
te dringen. De veerponten van Lexkesveer tot/met Cawey zijn geselecteerd
omdat zij “”gheen naerder ftadt en hebben dan Arnhem” (Van Hasselt,
1792). Ook worden er vaartuigen gerequireerd om troepen te vervoeren of
proviand, of om te worden ingezet bij de opbouw van veldversterkingen.
1575
Blijkens een stuk van 23 december, waarin Gilles van Berlaymont, stadhouder van
Gelre, aankondigt dat hij met het oog op de gevaarlijke tijden maatregelen wil treffen
en tot “”schutz ende scherm” der inwoners een tax wil opleggen aan 19 Veluwse
plaatsen. Op de Veluwezoom worden alleen aangeslagen Renkum (XXXIIJ guld.
acht strs.) en Dorenweerd (veertich gln. vier strs.). Deze aanslagen zijn daarmee
verreweg de laagste van alle 19 aanslagen. Ter vergelijking: Bennekom (Bencum)
betaalt: Tweehondert XXIIJ gl. XVJ strs.
1578
· Op 27 mei wordt de Luthers opgevoede Jan VI van Nassau, jongere broer van
Willem van Oranje, beëdigd tot stadhouder van Gelre en Zutphen. In 1581 wordt
hij opgevolgd door Willem IV van den Bergh.
· Inname van de Arnhemse Broerenkerk op 1578-09-07. Hierbij worden beelden
verwoest én wordt de eerste hervormde kerkdienst gehouden; de predikant is een
hoefsmid.
1579
Op 1579-06-20 wordt de Grote Kerk door de stadsoverheid gesloten voor de R.K.
eredienst en op 19 september van dit jaar worden in deze en in de Walburgis kerk
de beelden “gestormd” (Maris in BMG dl XL, 1937, p.22).
1580
· De stad Arnhem besluit op 1 februari de kloosters rondom de stad te slopen om
“”onordentliche affbreken ende devasteren” te voorkomen; het gaat dan om die
van Monnikenhuizen, Mariëndaal en Bethanië. Met succes verzoekt de procurator
van Mariëndaal de stad om te voorkomen dat “hoeren en boeven” zich verrijken
met (de resten van) het gebouw en de inventaris. De stenen van het gebouw worden
o.a. gebruikt voor verharding van de wegen/paden op het complex en voor de bouw
van muren, poorten en vestingwerken. Nog in 1580 wordt het klooster verlaten.

126

· De St. Maartenkerk van Utrecht gaat officieel over tot het protestantisme.
· Tijdens de synode van Harderwijk in mei wordt Gelderland ingedeeld in 6 classes.
De Veluwezoom valt in de classis Over-Veluwe, Ring Arnhem die de gehele
zuidelijke helft van de Veluwe omvat. De heerlijkheid Dorenweerd valt daar ook
onder, maar de heren van Dorenweerd zijn zich in hun territoir nog lang – tot diep
in de 17e eeuw – tegen de komst van de nieuwe leer blijven verzetten.
· Eind augustus overlijdt aartsbisschop Schenk van Toutenburg en daarmee
verdwijnt de bisschoppelijke hiërarchie die pas in 1853 weer wordt ingevoerd.
1581
· Op 31 mei verbiedt de stad Arnhem de “afgodische” mis en andere “papistische”
uitingen.
· De Utrechtse Domkerk wordt in 1581 protestant.
· Op 26 juli Plakkaat van Verlatinghe, afzwering van Filips II.
1582
In 1582 besluit het Hof van Gelre dat de niet-katholieke godsdienst de enig
toegelaten vorm van eredienst is.
1586
· In 1586 treffen de Arnhemse magistraat en het Hof van Gelre een regeling waarbij
de inkomsten van de pastoor en de kapelaan voortaan ten goede zullen komen
aan de protestantse predikanten in Arnhem, zoals “hier befoeren den pastoir ende
cappellaenen”.
· In en rond 1586 is Renkum verlaten en het klooster “gedemolieert”; er wonen
dan nog maar 17 nonnen (Schaik, 1987, p. 303).
1587
· Verbod op de Heilige Mis, het toedienen van de doop op katholieke wijze en de
katholieke huwelijkssluiting.
· Sloop van het klooster Mariëndaal.
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1588
· Blijkens de Landdagsrecessen gaat in het begin van 1588 een instructie uit voor
de delegatie naar de Staten-Generaal: Punt 6. Boven alle andere voorwaarden
moet worden bepaald dat in alle Gelderse steden en op het Gelderse platteland de
hervormde religie de enig toegestane godsdienst zal zijn, met uitsluiting van alle
andere, en uitgeoefend op dezelfde voet als tijdens de vredesbesprekingen.
· In 1588 wordt besloten dat Daem Schellard van Obbendorp als pandhouder van
de Prümense goederen voortaan twee kerkdienaren zal onderhouden in plaats van,
zoals tot dan toe, drie geestelijken, n.l. de pastoor en de beide kapelaans (5).
1589
Op 7 november wordt hierover een overeenkomst gesloten: de heer van Dorenweerd
zal “”jaarlijks 450 à 500 gulden ten behoeve der beide predikanten te Arnhem”
betalen en op 1589-11-27 krijgen de kerkmeesters van de Arnhemse parochie de
opdracht e.e.a. uit te voeren: “”den 27. November 1589 werdt beraemd die Instructie
vur den Kerckmeisteren, als verordente Rentmeijsteren over den Pastorien
goederen, die zy volgende Contract, met den Rentmeister van den Dorenweert
ingegaan, uit den Proemensche tienden, veur die stad geleegen, jaarlijks ontfangen
zouden” (6).
1591
Brief op 1591-06-04 van de stad Rhenen aan de staten van Utrecht met voorstellen
om de vijand te beletten vanuit het zuiden tussen Wijk bij Duurstede en Arnhem over
de Rijn te trekken. Het bestuur adviseert de Rijn te blokkeren d.m.v. “”schuyten en
boyten, cleyn en groot” en raadt verder aan….” dat uwe U. mede gelieuen te leggen
xxx ofte xl soldaten tot Elst, jn een steenen camer (huis), als oick zeeckere soldaten
jnde kerk tot Helsem, zoe opte voorss. twee plaetsen die meeste ouervaerten van
vyant geschieden” (Kroniek Hist. Gen. Utrecht, jrg. 1862).
1592
· Op 1592-05-08 vaardigt het Hof van Gelre een bevel uit om de rooms-katholieke
eredienst af te schaffen.
· Op 18 december bieden hoplieden Ludolf Rijcksen en Harman Scharpinck aan
Max. Bacx, maarschalk van der Eem hun diensten aan om het overkomen van
de vijand te beletten. “”Sall V E. gelieuen tselue myn E. heeren te cómunicieren,
ende wes die selue hier van ordonnieren en goet vynden, tselue bin ick by daghe
en nachte bereyt nae te comen, ende die selue alle diensten te bewysen, daer jn ick
zal cunnen oder moegen. Ick heb oock mynen Sergeant met een twintich soldaten
wt gehadt naer het Coenerbos (Koenenbos, HJ) en ouer aen dander zyt jn die
Ouerbet., (Overbetuwe, HJ) en dat alzoe naeden Waelcant, ende jnt wederkeeren
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doer den nyeuwen dyck, om het velt the besichtigen; maer geen onraet vernomen.
Die Geldersche garnisoenen hebben oock al volck wt, want het nu die rechte tyt
is dat den vyandt sal beginnen te lopen”” (Kroniek Hist. Gen. te Utrecht 1863, p.
532).
1593
· De synode te Arnhem van 1593: “”Die synode heeft goetgeacht dat het Hoof
door Sijn authoriteit die pastoren in particuliere heerlicheden als Dorenweerde,
Isendoorn ...... in ordine dirigere””.
· Missive van het Hof aan de richter van Arnhem op 1593-03-10 met een verzoek om
informatie betreffende een kwestie tussen Corn. Polletz, predikant van Oosterbeek
en Renkum en de conventualen (kloosterlingen, HJ) van Renkum.
Vermoedelijk heeft de predikant inbreuk gemaakt op een visrecht van de
conventualen; althans, enkele weken daarvoor verzoekt het Hof de schout van
Renkum dat hij de conventualen moet bevelen te voldoen aan een verzoek van de
gemeenten van Oosterbeek en Renkum (8 februari) en iets later dat de schout moet
onderzoeken wie inbreuk heeft gemaakt op het visrecht van de conventualen (15
februari).
Zijn volledige naam is Cornelius F. Pollets (Pollert, Palletz, Billotz) en hij is
afkomstig uit Leuven (B.), voormalig monnik. Renkum is vermoedelijk zijn eerste
predikantsplaats geweest. In november 1593 schrijft Pollets een brief aan het Hof
van Gelre met de klacht dat de kerk van Renkum o.a. geen ruiten heeft, geen bijbel,
preekstoel of gereedschap om de doop te bedienen …..“und andere nootwendige
dingen” ….. maar het jaar daarop is er nog niets veranderd en moet hij er weer over
schrijven.
1594
· Van 1594-06-26 dateert een missive van het Hof aan de richter van Arnhem over
het herstel van de weem (pastorie) in Renkum, de verhoging van het inkomen van
ds. Corn. Polletz aldaar met een derde deel van de inkomsten der vicarieën en over
klachten van zekere predikanten over de aan hen gestelde vorderingen van een
tiendmaaltijd in Renkum en één in Driel. In 1599 en 1600 is hij predikant classis
Woerden en tot 1607 is hij predikant in Ter Aar en Uitwijk – Waardhuizen. In 1610
wordt hij door de Staten van Holland en Friesland aangesteld in Capelle; de eerste
vijf jaar doet hij ook dienst in Waspik.
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· Zijn er in 1560 “ongepastheden” in en om de kerk in 1594 is er nog weinig veranderd,
want dominee Gerhard van Keppel uit Twello vraagt op een classisvergadering in
Wageningen: “”Dat alle ongestuymicheyt voer die predicatiën soewel als onder
ofte nae der predicatiën bij ende op den kerckhaven, vele meer averst in der kercken
verbaeden und gestillet werde”.
1595
Ook al loopt het Gelderse niet achterop in de aanvaarding van het protestantisme
(Hooijer, 1865, p. 173) – hetzelfde geldt voor de Veluwe – het heeft nog vrij
lang geduurd voordat de bevolking zich geheel tot de nieuwe leer heeft bekeerd.
Dat blijkt b.v. uit de “acta” van de provinciale Gelderse synode van Harderwijk
van 1595, waar onder punt 9 wordt gesteld: “”Twee jaren werkte men voort, doch
zonder veel vrucht. Ter Synode in Juli 1595 binnen Harderwijk gehouden, was men
weer genoopt de hulp der »hooger overheit« in te roepen en haar onder anderen
te verzoeken: “”Dat die reformation ten platten lande ende over all soo in steden
als heerlickheiden mochten gevordert ende die affgoedische ende onbequame
dienaren affgeset ende oprechte angestelt werden, als met naemen Putten, Ermelen,
Lunteren, Wulp, Oen, Vasem, Beekbergen, Doernwerde, Isendoorn ende waer
sulcx meer van nooden” (AAU 1901, p. 194).
1596
Op 12 oktober: Missive van het Hof aan de schout van Heteren. Aan de veerlieden
te Lexkensveer, Heteren, Driel en Oosterbeek moet gelast worden hun vaartuigen,
op straffe van verbeurdverklaring, binnen 24 uur vóór Arnhem te brengen.
1598
· Anno 1598 vallen onderstaande kerspelkerken onder de classis Over-Veluwe:
Arnhem, Wageningen, Oosterbeek, Heelsum, Renkum, Bennekom, Ede, Lunteren,
Scherpenzeel, Hoevelaken, Aenstoot, Apeldoorn, Beekbergen, Nijbroek, Terwolde,
Twello, Wilp, Voorst, Brummen, Hall, Middachten, Ellecom, Spankeren, Rheden en
Velp. In mei 1598 heeft de Oosterbeekse kerk geen “”ordentliken kerckendienaer”.
· Vertrek van Polletz als predikant en intrede van Hubertus Arnoldus Heinsburgensis
in dienst van de kerken van Renkum, Helzum en Oosterbeek. Zijn kerk en het
erbij horende huis kent “”verfallinge”, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant.
De kerk van Heelsum heeft geen afgevaardigde naar de vergadering gestuurd,
want opgemerkt wordt “”Doerwerdensis tergiversans”, Dorenweerd ontwijkt de
bijeenkomst (7).
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De eigenaar van deze kerk, de heer van Dorenweerd, heeft een eigen roomskatholieke geestelijke ten kastele, want er wordt genotuleerd: “”Belangende den
paepen te Doerwerde sall men in memorie houden om na eenige omstandicheden
te vernemen”; het zal hier gaan om Arnt Hendriks. Op een aantal plaatsen in
de classis, waaronder Renkum, blijken schoolmeesters en kosters “”der reinen
lehr affgonstich” te zijn; via het Hof moeten maatregelen worden genomen,
“”naemkondich tot Renkum””.
Enkele maanden later, in september, is in deze situatie weinig of niets veranderd:
“”Also sall wederom door die kercke te Arnhem en Edele Hove remonstriert
werden de onordenungen der custorijen ende scholen, welcke in velen platzen, ende
sonderling tot Renckom gefonden wirdt, dat die affgonstige ende vianden der lehre
afgeschafft ende andere stichtiglike personen opgestellt mochten werden””.
1599
· Het Hof van Arnhem geeft last dat in het ambt van Veluwe en Veluwezoom
altaren, beelden, wijwatervaten enz. uit de kerken moeten worden weggenomen
en dat de crucifixen en kapellen, in bossen en wegen staande, moeten worden
afgebroken (Kuiper, 1903).
· In mei 1599 wordt vastgelegd dat geen enkele ministrie (minister, dienaar des
woords) voortaan op het huis Dorenweerd mag prediken en de heer van dit huis
“”wordt vermant mede te reformeren”.
1600
Proponent Engelbertus Ægidii beroepen te Oosterbeek; vertrek naar Arnhem in
1617. Daarna vaceert de plaats gedurende vijf jaar.
1601
· De koster van Oosterbeek “”verklaert gansh niet te hebben tegens die leer ende
kerkenordenung so in deze landen gheleert ende onderholden werdt, ende belooft
na derselvighe sich in alles te schicken””. De kosters van enkele andere plaatsen,
waaronder Renkum, zijn kennelijk niet zo ver gegaan. Van hen wordt slechts
gezegd: “”...syn lidtmaten der ghemeynten”.
· De pastoor van de heerlijkheid heeft een uitnodiging tot bijwoning van de
classisvergadering van september 1601 afgewezen, met als reden dat de heer van
Dorenweerd op reis is. De classis besluit nu met sancties te dreigen: “”…..so isset
dat de classis met eendrachticheyt op den kerkenraet der stadt Arnhem versoeckt,
oock derselfden belastet, met der naester ende bester gheleghentheyt voorss.
pastoor voor haer praesbyterium (priestercollege, hier vermoedelijk college van
predikanten) te doen compareeren. Welkes gheschiet sijnde hij niet komende, ofte
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komende inhabyl tot den dienst bevonden, sal het praesbyterium door authoriteyt
des Hoves daerhen handelen, dat hij van sijnem gheheelen ministerio ende oock
schooldienst voor etlicke maenden suspendeert, ende imval gheene verbeterschap
ervolchde totalick van sijnen dienst sal agheset werden””.
1603
· In maart krijgt de Renkumse koster na een eerdere vermaning van de vergadering
“”vanwegen der ergernisse sijner huysvrouw ende kinderen die sij gheven” weer
een brief: “”….den koster … dat dieselvighe sijnem soon van den vastelavontsspelen
ende anderen lichtveerdicheyten afholde””.
· In de zomer van 1603 veroorzaakt Toenis van Renes Wiltschut grote beroering
– niet alleen in Renkum, maar overal in het land – door de dominee tijdens de
prediking met “”grooten smaet ende hoon”” te bejegenen. De vergadering verzoekt
“”den Edelen Hove om daerop achtinge te nemen””. De præses en Johannes Fontanus
worden gevraagd deze kwestie aan te kaarten bij het Hof “”ende te versoecken dat
eernstlick ende balde straffe daerover mochte geschieden””.
1604
· In mei doet de Renkumse predikant Arnoldus Heinsburgen van zich horen.
Terwijl vrijwel alle predikanten de notulen van de nationale synode hebben
ondertekend heeft Arnoldus dit nagelaten. Hij wordt geacht in de volgende
vergadering aanwezig te zijn op straffe van een eerder afgesproken sanctie. Hierbij
wordt fijntjes opgemerkt, dat hij “”bij dezen classe opgeleit is””.
· Bennekom krijgt ≈ 8000 stenen van het vernielde Renkumse klooster “” tot
opmaeckinge van die vervallende Weem aldaer””; een ander deel van de stenen
wordt gebruikt om de Renkumse pastorie te verbeteren (Tersteeg, 1973).
1605
· Dominee Arnoldus Heinsburgensis heeft het aan de stok met zijn collega
predikant van Elden, waarschijnlijk Johannes Woltingius, en zegt in de laatste
classisvergadering van Nijmegen door Woltingius “”t’onrecht beschuldicht te
sijn, alsoff hij summo iure hebben willen dringen voorss. ministrum tot betalinge
seeckerer renten, gehoorende tot die kercke van Oosterbeeck””. De vergadering
besluit dat dit geschil moet worden bijgelegd “”ende tot hanthavinge voorgemelten
rente, welcke die kercke van Driel vanolts heero geholden is te betalen aen die
kercke van Oisterbeeck”. De zaak wordt doorverwezen naar de “”deputatis classis””
in Arnhem en Johannes Mulhovius, dominee te Elst, moet daarbij aanwezig zijn.
· Aan de predikanten is gevraagd of er in hun standplaatsen “”christlicke scholen
gehouden werden””. De meesten hebben met “ja” geantwoord, maar van (o.a.)
132

Renkum is niets vernomen. Dominee Arnoldus is medio augustus 1605 aanwezig
als afgevaardigde van Renkum en in 1606 vertrekt hij naar Schelluinen, waarna
Renkum en Oosterbeek gedurende twee jaar vacant zijn. Schelluinen heeft altijd
een RDO commanderij gehad maar medio 16e eeuw is er een protestantse kerk
gebouwd. Hubertus Arnoldus Heynsbergen is ook wel bekend onder zijn Latijnse
naam Trebellius en in Schelluinen wordt hij betaald door de Duitse Orde. Hij
overlijdt in 1615 (Zuidervaart, 2013) en laat – blijkens regest 913 (GA dd. 1634-1107) – een vrouw Elizabeth Botters na.
1607
Bartholomeus Schransius (Schrantz, Schrantzius, Scranzius), proponent, wordt
beroepen in Renkum, Helzum en Oosterbeek. In april 1607 verschijnt Bartholomæi
Scrantzi ter vergadering en wel als afgevaardigde van Oosterbeek en Renkum. Hij
moest nog wel een proef doen (“”een predicatie in ’t avontgebedt”) maar heeft
die met goed gevolg afgelegd. Ook blijkt Renkum in deze tijd geen koster te
hebben en de classis wordt gevraagd om in Renkum “”eenen bequaemen man te
recommenderen teneynde die jonge jeucht in de vreese Gods in lesen ennd schriven
mogen opgetrocken (opgevoed) worden””.
1608
· In 1608 schrijft Prins Maurits aan Hendrik IV dat enkele provincies, waaronder
Gelderland, grotendeels nog katholiek zijn. Volgens Knippenberg (p. 23) is het
geschatte percentage katholieken in Gelderland 50% in het jaar 1656.
· In april komt Scranzius weer naar de vergadering als afgevaardigde van Renkum
en Oosterbeek, maar in mei 1609 “”vaceren voor dieser tijt Oosterbecke ende
Renckom”” In deze maand doet zich een nieuwe ontwikkeling voor in de “kosteraffaire” van Renkum. De man heeft om “”merder alimentatie” gevraagd, maar
krijgt als antwoord, dat het de classis niet mogelijk is hieraan te voldoen en er wordt
bij gezegd “”… dat men voer guet achte dat hij van dier plaetzen getransportet
werde om der ergernisse van zijn frouwe aldaer gegeven. Wannehr hij doch oick
met consent ende approbatie des classis niet en is gestelt, hebben hem oick die
ministri van Arnhem, tot expeditie der sacken die hij versoicht hefft, bij den heeren
Gedeputierden na vermogen the verhelpen belofft””.
1609
· Renkum en Helzum worden qua bediening van het evangelie en de sacramenten
gescheiden van Oosterbeek. Ds. Schrantz wordt afgezet, vertrekt en laat zijn
vrouw in Renkum achter. In BMG 1922 schrijft van Veen (1922): “”6. Mei 1609.
Scribatur aen den scholtis tot Renckum, dat hy staet in ’t kort maecke van ‘tgene
aen den verlopen predicant aldaer off syner huysfrouw restiert, unde dat hy sowel
den custer als des predicants vrouw op ’s spoedigst van daer sal doen vertrecken;
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siinde die vrouw tot hare reyskosten toegeleyt 25 gl. eens”. In juni wordt dit bedrag
verhoogd tot 50 gl. en wordt ook bepaald dat de vrouw binnen 14 dagen dient te
vertrekken. Vermoedelijk heeft zij een affaire gehad met de koster “”…..dat men
voer guet achte, dat hy van dier plaetzen getransportiert werde om der ergernisse,
van ziin frouwe aldaer gegeven””. Proponent Georgius Heshusius, vermoedelijk in
Harderwijk geboren, wordt beroepen voor Renkum.
· Voor Oosterbeek wordt besloten – door het Raadssignaat van Arnhem – een
beroep te doen op Engelbertus Aegidii “”…tot een pastor off predicant t’Oosterbeeck
und dat hy hier mede tusschen tyden sall hebben tho dienen als een nootthulper,
sonder nochtans tho verstaen, dat hy daerdoer sal geholden of geacht worden voer
den derden ministro””. De kerkmeesters van Oosterbeek willen hem 100 daalders
per jaar betalen.
1610
· In april treedt Engelbertus Aegidii op als afgevaardigde van Oosterbeek; hij heeft
in de tweede helft van 1609 zijn predikanten-examen afgelegd. Van hem wordt
genotuleerd “”Engelbertus Egidius pro membro accipietur ubi literas vocationis
certæ ecclesiæ ostenderit”. ”In april 1611: “”Op den 19en artyckel is geschiet dat D.
Engelbertus Aegidius den classi vertoont heefft sijne brieven van sijne wettelijcke
beroepinge van de kercke van Oisterbeeck aen hem gedaen, diewelcke, dewijl sij
in debita forma bevonden is, is hij pro membro classis aengenoomen geworden”.
· Renkum heeft nog steeds een vacature. Wel heeft de kerk daar geprobeerd
dominee Herman Goddæum uit de classis Harderwijk te beroepen, maar dat is
niet gelukt. “”Die classis nochtans hebbende tegenwoordich eenen jongen student,
getuigenis hebbende sijnes levens ennde der lehre, genaemt Georgius Heshusius
(dien die classis obiter midt gemeene stemme door eenige daertho gedeputeerde
uyt haren midden hefft geёxamineert, ende dien graet zijner lehre eenichsins
onndertast, oock gesont in der lehre des evangelii bevonden end allsoo weerdich ten
kerckendienst gebruickt te werden), hefft dien van Rencum vann den voorsch. hope
gegeven, midts conditie dat hie eenige predicatiёn op sondagen daer te plaetzen
gedaen hebbende, ennde haer gevallende, midt voorgaenden plenario examine van
den deputatis ennde kerckenraedt van Aernhem haerlieden soll toegevoecht ennd
wettelick bevesticht werden””.
· Later volgt de benoeming door het Hof van Georgius Heshusius tot predikant in
Renkum; dit i.t.t. de vermelding in van Alphens Kerkelijk Handboek, 1890.
1611/2
De vergadering van april 1611 wordt bijgewoond door dominee Egidius
namens Oosterbeek, dominee Heshusius van Renkum is afwezig; hij zal “”in
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den toecoemenden classe oorsaecks sijnes uutblijvens geeven ...””. Wel wordt
vastgelegd na ”rijpe examinatie Georgii Heshusii is a deputato classis in der kercke
van Rencom geconfirmiert”.
De predikanten Egidius en Heshusius wonen de bijzondere classisvergadering bij
in februari en in juni 1612. Beiden ook ondertekenen een document: “”In oyrkonde
der waerheyt, so hebben wij onderschrevene kerckendienaren ende ouderlingen
deser vergaderinge, heylichlijck ende oprechtelijck voor den Heere met eygener
handen dit onderteyckent, geensins twijfelende of onse afwesende broederen sullen
hetselve insgelijcks gewillichlijcken ook doe ….”
In de juni-vergadering wordt het volgende besloten t.a.v. de ondertekening van de
belijdenisgeschriften: “”Is oock goetgevonden dat die dienaren der kercken van
Velp, ..... Renckum ende …. die Nederlandsche confessie ende den catechismum
onderschrijven sullen ter eerster gelegentheyt wanneer sij to Arnhem komen,
alwaer dit boecksken verwaert wort, diewile sij hetselve voer desen niet gedaen
hebben””.
Besloten wordt de volgende classisvergadering te houden in Voorst “”ende sal
aldaer Georgius Heshusius een propositie doen ex sexto capite ad Rom. a versu 12
et deinceps” (Romeinen 6 vers 12 en verder).
1613
Tijdens de aprilvergadering van 1613 ondertekent dominee Heshusius de
“”Nederlandschen confessie ende Heydelbergschen catechismo”. Besloten wordt
om “”door autoriteyt des Edelen Hoves te verhinderen dat de jonghe kinderen,
binnenslants gebooren, niet buyten in papistische kercken gebracht om aldaer
gedoopt te worden, als naemkondich aen den Doreweert, Willip ende elders
geschiet en ook dat de Edele heere van Doreweert vermaent werden sijn kercke
te Helsum ten gebruyck des Heyligen ministerii op te timmeren, ende goederen
daertoe gehoorende laten volgen”.
1614
De dominee’s Egidius en Heshusius verschijnen op de bijeenkomst van mei. Ter
vergadering blijkt dat de in april 1613 voorgenomen vermaning aan de heer van
Dorenweerd wellicht niet is uitgevoerd: “”…. vermaninge die daer behoerde
te geschieden aen den Edelen heeren van Dorreweertt vanwegen die kercke te
Heelsum, is raetsam gevonden, dat so die vermaninge aen den voerg. Edelen heeren
noch niet in ’t werck is gestellt, dat het noch geschiede”. Dominee Egidius wordt –
mei 1614 – met algemene stemmen verkozen tot gedeputeerde in het presidium; in
april 1615 tijdens de vergadering te Scherpenzeel wordt dit verlengd.
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1616
In de vergadering van april – Egidius en Heshusius zijn er bij – blijkt dat enkele
gemeenten, waaronder Hijlsum, vacant zijn. Vastgesteld wordt ook dat “”den
godsdienst tot Hijlsum noch nyet gevordert en is, ende op den Dorenweert allerley
affgodderey geplecht wordt, vynt het classis guet dat die minister loci daer sulxs
geschiet hyervan secker ondersoeck sall doen, ende dat hebbende, den deputatis
classis ten handen stellen om aen ’t Edele Hoff daer oick in, alsoick mede van den
voorss. art., remedie te soecken”.
1617
· Jan. 28. De magistr. v. Arnhem benoemt Henr. Stephani in plaats v. Joh. Fontanus
tot predikant en Engelbertus Egydii tot mede-pred., op voorwaarde dat zij de door
den ouden en nieuwen kerkeraad opgestelde formulieren van eenigh. onderteekenen
en de laatste de dienst te Oosterbeek zal blijven waarnemen (AAU 1914, p. 268).
· In januari 1617 woont Heshusius de vergadering bij. Ook Egidius is er, maar
nu niet als vertegenwoordiger van Oosterbeek maar als dienaar des woords van
de kerk van Arnhem. Oosterbeek heeft geen andere, eigen afgevaardigde, want
Egidius blijft belast met de pastorale zorg van Oosterbeek….: “”Tot sijnen laste
sal verblijven die sorghe, opsicht ende bedieninge van de kercke tot Oosterbeeck,
tenwaere dan dat sijne mededienaeren door speciale bewillinghe sulckes mede
met hem wilden aennemen, ter tijt toe dat bequaem middel gevonden worde tot
volle gagie voor vier ordinarische dienaeren alhier, wanneer alsdan de kercke
van Oosterbeeck eenen eygen en bijsonderen dienaer en geestelicke versorgher
sal mueghen toegevoecht worden; hetwelcke oock alsoe mondelick is aengedient
en verclaert worden van d’Eersame magistraet D. praesidi, scribae en noch eenen
gecommitteerden uut het midden van den classe”.
En tenslotte enkele notities uit de december-vergadering van 1617:
· Egidius woont de vergadering bij als afgevaardigde van Oosterbeek; Heshusius
is er bij namens Renkum. De “Dorenweerd-kwestie” komt weer ter tafel: “”Dit
Classis, oock verstaen hebbende, dat tot Helsum by gebreck, dat aldaer geen
predicant en is, die kinders van papen ende monicken gedoopt worden, gedoopt
siende sonder die heilsame kennisse opgetrocken (opgevoed) werden, ja oock
die oude luden aldaer leven ende sterven sonder lehring, oderrichtingh ende
vertroestinge van Godes H. wordt, heft D. Georgio Heshusio to laste geleit
(opdracht gegeven) by combinatie met Rennekum die van Helsum voers. by
provisie met den H. godtsdienst te versorgen ende goetgevonden, dat het Ed. Hoff
van Gelderlandt sal aengesocht worden om breven aen den gen. heer van Doreweert
to verlenen, waerin Siin E. werde belast D. Heshusio voers. te laten volgen die
pastoriengoederen ende die tertias vicariarum na resolutie des Landtschaps”.
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· Besluit van de classis: “”Dit classis, oock verstaen hebbende, dat tot Helsum by
gebreck, dat aldaer geen predicant en is, die kinders van papen ende monicken
gedoopt worden, gedoopt siende sonder die heilsame kennisse opgetrocken werden,
ja oock die oude luden aldaer leven ende sterven sonder lehring, onderrichtingh
ender vertroestinge van Godes H. wordt”.
· Besluit van de classis dat Heshusius ”“by combinatie met Rennekum, dien van
Helsum voors. by provisie met den H. godtsdienst te versorgen”. Ook zal de classis
het Hof verzoeken om de heer van Dorenweerd te bevelen de pastoriegoederen aan
Heshusius over te dragen.
1618
· In maart 1618 wordt Heshusius inderdaad “”gegeven …. die pastorye van Heelsom
met allen renthen…..”. Maar, zo blijkt in juli in een brief van hem aan het Hof,
zijn werk in Heelsum is “tot naedeel end schand schande onser Reformatie …
opgehouden end verhindert geworden. Geliick alsnoch seer ernstelyck directelyk
end indirectelyk gearbeyt wort om dieselve Reformatie der kercke tot Heelsom te
behinderen end op to bouwen: naemcondich, dewiil die heere van den Doornwaert
niet wil volgen laeten die thienden die van outsheer tot die pastorye gehoort
hebben end van die pastooren dier plaetse by menschen memorie gebruyct siin ....”.
Heshusius beëindigt zijn brief met een verzoek om de inkomsten aan hem toe te
wijzen. Hierop volgt een proces, waarin pas in 1635 vonnis wordt gewezen en wel
ten voordele van Heshusius: de vrouwe van Dorenweerd moet niet alleen de tiendadministratie aan hem overhandigen, maar hem ook de tiendinkomsten over de
periode van 1618 tot 1635 betalen. Heshusius is overleden 1636.
· In 1618 probeert Ds. Heshusius zijn vervallen kerk in Heelsum te restaureren en
hij verzoekt het Hof van Gelderland om de heer van Dorenweerd te bewegen geld te
voteren uit “”die thiend van Wolffhesen”. Maar Heshusius betwijfelt of de heer van
Dorenweerd een dergelijk verzoek zal honoreren want, schrijft hij erbij... “”hoewel
daeraen getwyfelt wort, off die heere van den Doorewaert dienselven der pastoorye
tot Heelsom tot een supplement soude toegeleyt hebben”.
· In juni en augustus 1618 zijn Egidius en Heshusius weer bij de vergadering.
Tijdens deze vergadering dienen belijdenisgeschriften te worden ondertekend,
maar een drietal, onder wie dominee Egidius, doet dat niet en besloten wordt “”
welcken driën tijdt daerop te bedencken tot den aenstaenden synodum provincialis
Gelriæ gegeven is, daer sijs onder geciteert te sien sullen hebben te compareren”.
Daarna “”hebben die voersch. Gecommittierde volgens haeren last met een goet
genoegen den broederen onses classis ten volle gecontentiert, uutgenomen
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Engelbertus Aegidii” en zijn beide medestanders. Ook de rectoren en schoolmeesters
dienen de belijdenisgeschriften te ondertekenen. Voor Renkum is dat Jan van
Wijmeren, koster en schoolmeester, maar zijn Oosterbeekse collega(‘s) hebben
geen handtekening geplaatst. Oosterbeek staat daarin niet alleen, ook Brummen,
Rheden, Aanstoot e.a. hebben nagelaten de geschriften te ondertekenen. De reden
daarvoor is dat deze plaatsen “”noch geen ordinarische schoolmeyster gehadt
hebben”.
· In dit jaar wordt Egidius na een veroordeling afgezet.
· Eerste hervormde nationale synode. Vaststelling Dordtse leerregels. Een
uitvloeisel daarvan is dat de ridderschap protestant wordt; toetreding tot deze stand
is alleen mogelijk als iemand belijdend lid is van de hervormde kerk.
1620
· In mei 1620 is Heshusius wederom ter vergadering getogen, ditmaal als
vertegenwoordiger van Renkum én Heelsum. Oosterbeek “”vaceert tho deser tijt”
en daarom wordt de volgende regeling getroffen: “”….vint de classis bij provisie
goet ende raetsaem dat de rector scholæ Arnhemianæ (die doch voor desen a
classe toegelaten is te moghen altemet prediken) den dienst der kercken aldaer
moge betreden in ’t verkondighen van Godts Heylige Woort ende copulieren der
eheluyden doch niet te administreeren de Heylige sacramenten, tenwaer dat Sijn
Eerwaerde wettelick aldaer wierde beroepen, ofte in den synodo anders werde
geresolveert”. Met de “rector scholæ Arnhemianæ” wordt bedoeld Hakkenberg(er),
de man die enkele jaren daarna als proponent de Oosterbeekse kerk zal dienen.
· Ten aanzien van de vacature te Hoevelaken wordt vastgelegd “”Oock vint de
classis goet dat de naestgesetenene kerckendienaeren en de gemeinte van Hoeflaken
bij provisie sullen bedienen, van weecke tot weecke bij buerte, te weeten die van
Wageningh, Renckom, ampt van Eede ende Scherpenzeel, daervan den broederen
onder haer mogen disponeeren totdat door den gedeputierden deses classis met de
naestgesetene dienaren daerin versien werde”.
· En dan de altijd zich voortslepende kwestie Dorenweerd. Het is de classis ter
ore gekomen “”hoe dat een schoolmeyster van den Doreweert niet alleen heeft
geweigert te teeckenen het formulier voor de schoolmeisteren, in synodo nationalis
anno 1619 beraemt tot Dordrecht, maer darenboven voor oude huysluyden postillen
leest ende conventicula in de schole aldaer hout, so ordineert de classis sulcks den
Edele Hove sullen remonstreeren de deputati classis, opdat dat quaet door Haer
Edelen moge gebetert ende geweyrt worden”.
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· En dan is er nog iets: “”Also oock tot seker kennis van den classe is gekommen
dat de placaten van het Edele Hoff herkommende ofte vanwegen de heeren StatenGenerael ofte van dese provintie, nimmermeer ten Doreweert ende Heelsum en
worden gepubliceert, is geresolveert dat den deputaten classis met den respectiven
dienaer sulcks den Edelen Hove sullen remonstreeren, opdat daerin behoorlijcke
ordre mach gestelt worden”.
· En tenslotte wordt dominee Heshusius “”welcke suo tempore met behoyrlicke
credentsen van den deputatien classis sullen werden versien”, afgevaardigd naar
de classisvergadering van Neder-Veluwe te Harderwijk.
1622
Hackenberg wordt “vervangen” door Theodorus Wyntges die echter al in mei 1623
naar Ede vertrekt.
1624
· In februari wordt Hackenberger wederom in de Oosterbeekse kerk benoemd.
· Het Wolfhezer kerkgebouw vindt zijn einde in dit jaar. De directe aanleiding
is vermoedelijk de z.g. Vastelavonttocht van rond 1624-02-20, wanneer Spaanse
troepen in een rooftocht van Arnhem optrekken naar Ede en in het barre winterweer
vermoedelijk beschutting zoeken in het gebouw. De hopen as en houtskool die
Groneman in 1893 aantreft in poortgebouw en kerk en op het terrein kunnen hierop
wijzen (Jansen 2008).
· Op 1624-10-09 krijgt schipper (scheper, schaapherder, HJ) Jeles Aelters
vergunning van de Gedeputeerden van het Kwartier Veluwe om “”het gruys van
de duyfsteen (tufsteen, HJ) van de kercke tot Wolfhesen af te voeren voor een
bedrag van de tonne voer sesthien stuver, ieder tonne tegens twee heringstonnen
gerekent”. Hij haalt er 60 “heringstonnen” vandaan, “”belopende acht en veertich
guldens”. De transactie wordt ter plekke gecontroleerd door Jan Claecks. Het ziet
ernaar uit dat de RDO – als leenbezitter van de kerk – niet is gekend in de afbraak
en de verkoop van de kerkresten. De reden daarvoor is vermoedelijk hierin gelegen
dat al sedert medio 16e eeuw het hervormde leenrecht van krachten is en dat de
RDO in 1624 nog niet op de nieuwe leer is overgegaan.
1627
In 1624 is niet alles weggehaald bij de kerkruïne van Wolfheze. Op 2 juni verkopen
de Gedeputeerden van het Kwartier Veluwe alle resterende tufsteen van de kerk
voor de som van ƒ 375 aan de stadsmetselaar Mr. Aert van Arnhem. Aert belooft in
deze transactie dat hij “”noch een teicken ende overblijffsel ter bequaemster plaetse
sal staen laten” (Jansen, 2008 p. 56).
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1628
· In 1628 verzoekt Heshusius om bouwmateriaal van de Wolfhezer kerk voor de
reparatie van zijn kerk in Heelsum...tevergeefs.
· Theodorus Hamer(us) benoemd als predikant te Oosterbeek, maar blijft wonen
in Arnhem.
1629
In dit jaar worden de kerken van o.a. Oosterbeek (Ds Th. Hamerus), Renkum (Ds
G. Heshusius) Ede en Bennekom beschadigd door de Spanjaarden. Zij ontvangen
daarvoor een zekere compensatie blijkens een schadevergoedingsregeling van het
Kwartier in 1631. De kerk van Heelsum is wellicht niet beschadigd, want wordt
niet genoemd. Maar zou het gebouw wél schade hebben ondervonden dan blijft het
de vraag of de heer van Dorenweerd voor een vergoeding in aanmerking zou zijn
gekomen: hij is de “nieuwe leer” bepaald niet gunstig gezind geweest en is dat nog
steeds niet.
1631
· Op 1631-05-21 verschijnt een brief van de Kanselarij en Raad van het vorstendom
van Gelre en de graafschap van Zutphen met een waarschuwing dat de vijand zou
willen proberen de Veluwe binnen te vallen en een bevel onverwijld alle plaatsen,
waar gevaar valt te duchten, goed te laten bewaken. Voorts krijgen de “huysluiden”
van de heerlijkheden Dooreweerd en Rozendaal het bevel om de namen van
onwilligen te noteren en om alle “”schuyten, aecken en halffeersen” langs de Rijn
en de IJssel binnen 48 uur onder de steden, forten en redoubten veilig te stellen.
“Redoubten” zijn versterkte plaatsen op een lijn van “redoutes”, welke is aangelegd
in 1605 en 1606 langs de oost- en zuidzijde van de gehele Veluwe, vanaf Kampen
via Deventer, Zutphen en Arnhem tot voorbij Rhenen.
· De Willibrodus vicarie van Harten wordt tot in dit jaar geconfereerd aan Frederik
de Ruyter Janszn. en op 1631-09-17 aan Johan Heshusius, zoon van den predikant
te Renkum, Georgius Heshusius.
1632
Dominee Hamerus verzoekt om een salarisverhoging vanwege “” ….. de duyre
tyden ende syne woninge binnen dese stat” (Arnhem, zie onder 1628). Tijdens de
Zaltbommelse synode in juni 1636 wordt op de Oosterbeekse predikant een beroep
uitgebracht door die van Rijnberk, hoewel niet volgens de regels.
Rijnberk is het huidige Rheinberg, Kreis Wesel (D.). Hamerus komt voor in
het volgende regest van 1637-10-24: “”Jor. Otto van Anderlecht sub et re Dirck
Huijberts en Geertge Wijnen, zijn vrouw, huis en hofstede, gelegen alhier aan de
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Oude markt tussen erfenissen van Theodorus Hamerus, predikant, ter ener- en van
Gerrit Herberts ter andere zijde, strekkende over de Beek tot aan het erf van het
grote huis van hem, transportant, gelijk e.l. voorzegd hetzelve lange jaren herwaarts
bewoond hebben en nog bewonen, met alle rechten en toebehoren, uitgezonderd daar enige scharen tot het voorzegde huis gehoren mochten - dat comparant dezelve
aan zich behoudt en dat e.l. voorzegd dezelve op alle Petri ad Cathedram zullen
mogen inlossen elke schaar met 350 gl.”.
Omstreeks deze tijd komt een predikant Hendrik Hamarus voor in Duitsland
(Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3(1914).
1633
Blijkens Démoed (p. 128) wordt in dit jaar een proces gevoerd waarin wordt gezegd
dat de Heelsumse kapel wordt gebouwd “”tott geriff van den Doorenweertsche
ondersaten, doordien d’andere nabueren, daeromtrent wonende, mitt die kercken
tott Oosterbeeck, Wolfhesen ende Rencom genochsaem waren geriif”. Typisch
voorbeeld van framing, zou ik denken. De kerk van Wolfheze functioneert in
1520 al vrij lang niet meer als kerk en de Dorenweerdse ingezetenen waren al
genoegzaam bediend door de Dorenweerdse kapel van 1420.
1636
Georgius Costius gedurende korte tijd predikant te Oosterbeek. Hij zal dezelfde
persoon zijn als Georgius Costius die als predikant van Rotterdam op 1655-08-30
een “”haestige, en beklaeghlijke dood” vindt (Ridderus, 1700). Zijn opvolger van
Biesen overlijdt voor de classisvergadering van juni 1637.
1637
· De Renkumse predikant Georgius Heshusen overlijdt en wordt opgevolgd door
zijn zoon Samuel. Laatstgenoemde overlijdt in 1671 of het jaar daarop.
· In oktober wordt Gerard Witmarius benoemd tot predikant van Oosterbeek.
· De RDO wordt hervormd.
1648
Vrede van Münster. Melding in de classisvergadering dat de heer van Dorenweerd
het koor in de kerk van Heelsum zo had laten vertimmeren dat het geheel is
afgescheiden van de kerk en ook dat hij de ramen heeft laten dichtmetselen. De
classis besluit dan het Hof te vragen om de heer van Doorwerth te verzoeken het
koor weer te openen.
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1650-er jaren
In 1650 is de afscheiding van het koor in de Heelsumse kerk wel weer ongedaan
gemaakt, maar de eredienst kan er nog niet worden gehouden. In 1652 wordt de
kwestie weer door de classis besproken als “”een sake, niet alleen schandaleus
voor de byreysende passanten, maer oock ten hoochsten nadelich den heyligen
godtsdienst, die aldaer in een schuyre onder de beesten gepleget wort”. Daarna moet
het Hof zich steeds met de affaire blijven bemoeien totdat in 1657 de classis de kerk
geschikt acht voor de hervormde eredienst. Later in dit decennium stelt de heer van
Dorenweerd bouwmateriaal ter beschikking en vervoersmogelijkheden. Dan ook
beloven de Gedeputeerde Staten een bedrag van 400 gulden uit de opbrengst van de
Wolfhezer kerk te voteren voor de renovatie van de Heelsumse kerk. Volgens van
den Berg (1976) worden met dit geld de ramen van de kerk hersteld en wordt er een
preekstoel voor gekocht van de Lutherse gemeente in Arnhem.
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Belangrijkste bronnen, literatuur; noten en bijlagen

Naslagwerken
Archieven digitaal
AAU Archief aartsbisdom Utrecht 1874-1958
Hervormde Gemeente Arnhem, Kerkenraad, 1604-1948, GA2179
Katholieke Kerk in Nederland 1959-1991. Trajecta 1992-2017
Klooster Mariëndaal bij Arnhem, GA 0310
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, dl 5, 1868
BMG Bijdragen en Mededelingen, Ver. Gelre, 1898 – 2017
Biografisch Woordenboek Gelderland
Classicale acta Over-Veluwe (downloads ≤ 2014)
DCN, Digitale Charterbank Nederland
Gelderse Landdagsrecessen 1581 – 1798, GA 1707: 1581-1609
Huis van Gruithuizen, GA 2035
RAZ Regionaal Archief Zutphen: 001 Briefregesten 1350-1550). Regesten van 		
Oorkonden.
Geleidebrieven en paspoorten (Downloads 2016-12-03). Archieven van de
Vicarieën van de Sint Walburgiskerk (1302-1575)
Tijdschrift Oud-Utrecht 1937 – 2014
Publikaties
ANSPACH, J.: De Navorscher, 1881
BERG, J.M. van den: Magnalia Dei, De geschiedenis van het kerkelijke
Doorwerth-Heelsum, 1976
DÉMOED, E.J.: Van een groene zoom aan een vaal kleed, begin 1950-er jaren
FREDERICQ, P.: Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en
bisschop pelijke inquisitie in de Nederlanden, 1903
GIESEN, L.: Regesten 1200-1639
HASSELT, G. van: Kronyk van Arnhem, 1790. Stukken voor vaderlandsche
historie, dl II, 1792. Geldersch maandwerk voor 1807
HOOIJER, C.: Oude kerkordeningen der Nederlandsche hervormde gemeenten 		
(1563-1638), 1865
JANSEN, H.: Zie laatste pagina
JONGH, H. de: Naamlyst der predikanten, 1750
KIST, N.C. e.a.: Kerkhistorisch Archief, 1859
KNIPPENBERG, H.: De religieuze kaart van Nederland, 1992
KUIPER, J.: Geschiedenis godsdienstig en kerkelijk leven Nederlandsche volk 		
(100 v.Chr-1903), 1903
KUTTNER, E.: Het hongerjaar 1566, 3e druk, 1974
LINDEBORN, J.: Historia notitia episcopatus Daventriensis, 1670
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MARIS, A.J.: De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland,
kwartier van Nijmegen, 1939
NIJHOFF, I.A.: Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland
NOLET, W. e.a.: Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen. Amsterdam, 1951
NOORDZIJ, A.: Gelre, dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen, 2009
RIDDERUS, F.: Dagelyckse huys-catechisatie, 1700
RIS LAMBERS, C.H.: De Kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578, 1890
ROESSINGH, H. K.: (1979). De veetelling van 1526 in het kwartier van Veluwe,
1979
ROGIER, L.: Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en
17e eeuw, 1945
RUTGERS, F.L.: Acta van de Nederlandsche Synoden der 16e eeuw, 1889
SCHAIK, R. van: Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550),
1987
SCHILFGAARDE, A.P van.: Het archief van het huis Bergh, 1932
SLICHER VAN BATH, B.H.: Studiën agrarische geschiedenis Veluwe in de
Middeleeuwen; A.A.G. Bijdragen nr. 11, 1964
TERSTEEG, J.J.Th.M. (e.a.): Enkele hoofdzaken uit de geschiedenis van het oude
kerspel Renkum, 1973. Vier publicaties betr. Renkum, Mariaklooster en
Koenenbos in BMG dl 68, 1974/5. Cartularium van het O.L. Vrouwe		
klooster te Renkum, 1383-1609, 1992. Lezing te Renkum op 30-03-2016
VEEN, J.S. van: Losse blaadjes kerkgeschiedenis der Veluwe, BMG dl 25, 1922
VERMEY, C: Historie ofte beschryving Utrechtsch bisdom, 1719
ZUIDERVAART, H.J.: Ridders, Priesters en Predikanten in Schelluinen, 2013
Noten
1. De downloads dateren van voor 2014.
2. Volgens H. Steensma (Straffen door de eeuwen heen), zijn b.v. in 1534 de
wederdopers Hendrik Roll en Griegen Bildesnider op het Vrijthof aan een staak
gebonden en in een strooien huisje verbrand. De geïnteresseerde lezer kan
op internet tal van andere voorbeelden vinden uit de middeleeuwen en uit de
reformatietijd.
3. Voor de vertaling, enkele zijsprongen in de tekst zijn achterwege gelaten, dank ik
Dr. Frans Bruna, Oss. Of Lindeborn gelijk heeft wat betreft het graafschap Lingen
is twijfelachtig. Opvallend is dat Bennekom en Ede ongenoemd blijven, Vermey
(1719) noemt Bennekom niet en Ede wel. Bij hem figureren de volgende namen
op de Veluwezoom: Wageningen, Aarnhem, Reikom, Heelsom, Woltheelsom,
Hulkerstein, Oosterbeek. Van de tegenover de Veluwezoom liggende Betuwse
plaatsen noemt hij er ook enkelen (p. 32); daaronder ook Heteren maar Driel wordt
niet genoemd.
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4. Wilt U een globale indruk over de omvang van de verhongering probeer de
volgende lemma’s op de site van het Gelders Archief: honger, graan, koren +
combinaties met nood, tekort, schaarste.
5. Daem Schellard van Obbendorp, heer van Dorenweerd, is van februari 1568
tot oktober 1599 pandhouder van de Prümense rechten en goederen “”inden
fforstendoeme Gelre enne graffscap Sutven” en om Arnhem. In die hoedanigheid
moet hij van tijd tot tijd betalingen doen, o.a. aan de pastoor en de kapelaan van
Arnhem.
6. Inventaris van het oud archief der gemeente Arnhem, P. Nijhoff, 1864. Kronijk
van Arnhem, G. van Hasselt e.a., 1790. BMG, dl 59, 1960.
7. Tergiversor betekent zich verzetten, talmen; tergiversator is treuzelaar.
Bijlagen
1558-05-02. Huwelijksvoorwaarden tussen Daem Schellart van Obbendorf,
zoon van Frederick, heer van Gürzenich, Schinnen, Geijsteren, Asselt,
Leeuwen, Spraelant en Oostrum, en Maria van Palandt enerzijds en Walrava
van Vorst, dochter van Johan, heer van Doorwerth en Maria van Wittenhorst
anderzijds.
Scholtis en schepenen van de stad en het hoofdgerecht Düren geven op 21 december
1583 op verzoek van Daem Schellartt van Obbendorff, heer van Gurtzenich,
Schynne, Geysteren, Durrewerth, vidimus van een akte van huwelijksvoorwaarden
met transfix als volgt:
Op 2 mei 1558 is een akte van huwelijksvoorwaarden opgesteld tussen Daem
Schellartt van Obbendorff, zoon van Frederich Schellardt van Obbendorp, heer
van Gurtzenich, Scheinnen, Geysterenn, Asselt, Lewen, Spraelandt en Oesterham,
en jonkvrouwe Maria van Palandt, enerzijds, en Walraven, oudste dochter van
wijlen Johan van Vorst, heer van Durrewert, en Maria van Wittenhorst. Beiden
nemen elkaar tot man respektievelijk vrouw. Daem brengt in het huwelijk huis en
heerlijkheid Geijsteren, de heerlijkheden Assell, Leuwen, Spralandt en Oesterham
alsmede de goederen te Beuren in de Betouwen en Willip gelegen en verder alles
wat hij van wijlen zijn ouders heeft geërfd en hem in deling met zijn broer Johan
Schellartt van Obbendorp, heer van Gurtzenich en Schynnen, is toegedeeld.
Walraven van Vorst brengt in het huwelijk huis en heerlijkheid Durrewerdt , de
Jonfferen Werth naast Redinckhem (Jufferenwaard, Renkum) in de Rein met de
andere weerden die aan de andere zijde in de Rein zijn gelegen, met de hoge en
lage jurisdictie, tijnzen, tienden, visserijen tussen de Aa en Redinckhem, en met
de mannen die behoren tot de Durrewerth, met het bos in de kerspels Wolfheesen
en Oesterbecke gelegen, de hof te Seelbeck met toebehoren, gericht, tijns, tienden,
mannen, broek en bos, zoals zij dit alles heeft geërfd van wijlen haar vader Johan
van Vorst. Maria van Wittenhorst, vrouwe van Hemmerdt en Sinderen, de moeder
van Walraven, behoudt het vruchtgebruik, te weten jaarlijks 300 goudguldens, alles
conform huwelijksvoorwaarden opgemaakt tussen Walravens ouders. Walravens
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oom Frederick van Vorst ontvangt een jaarlijks bedrag van 100 goudguldens,
losbaar met 2000 gelijke guldens. Verder heeft Walraven een zus, Johanna. Het
aanstaande echtpaar zal haar binnen een jaar 7.000 goudgulden geven of daarvoor
een jaarlijkse rente van 5% van dit bedrag; deze lijfrente mag worden afgelost
in twee termijnen van elk 3.500 goudgulden. Johanna zal verder moeten afzien
van rechten en aanspraken van zowel vaderlijke als moederlijke zijde. Indien
kinderen uit dit huwelijk worden geboren en Daem zijn echtgenote overleeft, zal
hij alle ingebrachte, gewonnen en geworven goederen alsmede alle ‘seidtfellen’
behouden tot onderhoud en opvoeding van deze kinderen. Als deze meerderjarig
worden, zullen zij met advies van raadslieden van beide zijden worden uitbesteed.
In geval van een tweede huwelijk zal Daem een jaarlijkse uitkering van 600
gulden Brabants hebben, waarvan hij zijn kinderen zal onderhouden, opvoeden
en uitbesteden. Indien de heer van Geijsteren uit een tweede huwelijk kinderen zal
krijgen, zullen deze uit zijn erfgoederen een bedrag van 8.000 gulden Brabants
ontvangen. Als er kinderen zijn van Walraven, zal Daem gedurende de rest van zijn
leven het vruchtgebruik genieten. Indien kinderen uit dit huwelijk worden geboren
en Walraven haar man overleeft, zal zij alle goederen behouden totdat de kinderen
meerderjarig worden. Als er onenigheid zou ontstaan tussen haar en haar kinderen,
zal Walraven een jaarlijks bedrag van 700 gulden Brabants ontvangen uit de door
haar echtgenoot ingebrachte goederen in de Betuwe bij wijze van vruchtgebruik. Zij
zal verder afzien van de goederen, die alle eigendom zullen zijn van haar kinderen.
Mocht Walraven een tweede maal trouwen, dan zal zij een bedrag van jaarlijks
1200 gulden Brabants ontvangen bij wijze van vruchtgebruik, plus een eenmalig
bedrag van 2.000 een jaar na dit tweede huwelijk. Als er kinderen uit dit tweede
huwelijk worden geboren, dan zullen deze een bedrag van 4.000 gulden Brabants
ontvangen uit de door Walraven ingebrachte goederen. Als er geen kinderen
worden geboren, zal eenzelfde bedrag moeten worden betaald aan de kinderen
uit het eerste huwelijk of, als deze er ook niet zijn, aan de erfgenamen waarvan
dit bedrag afkomstig is. Indien Walraven haar man Daem overleeft zonder dat er
kinderen zijn, zal zij uit de goederen van haar man in de Betuwe en Buren jaarlijks
1000 gulden Brabants ontvangen ‘fur ihrenn widdmus offt tucht’.  Alle roerende
goederen zullen dan gedeeld worden, de onroerende zaken zullen terugvallen aan
de zijde van waar zij in het huwelijk zijn gebracht.
Getuigen namens Daem: Johan Schellartt van Obbendorp, heer van Gurtzenich en
Schinnen, Werner von dem Bungartt, erfkamenier van Gulik, Daem van Palandt,
heer van Wyvelkerckenn, Roelingen, Daichsteck en Sevenborn en ambtman van
het vorstendom Lotharingen Duits Ballij te Syrick, Johan vann Pallandt, ambtman
te Willemstein, Dederich, heer te Meyllendonck en Drackenfeltz, Heinrich van
Ellempt, heer te Ellempt, Werner van Hochkercken, zijn broer, ooms, zwagers,
neven en vrienden. Getuigen namens Walraven: Johan van Wittenhorst, heer te
Horst en drossaard van het land van Kessel, Frederick Turck, heer van Hemmerdt
en Sinderen, drost te Wageningen, Johan van Wittenhorst, drost te Monffort,
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Godert van Bockholtz van Wachtendunck, heer van Grevenbroich, Aelert van
Haeften, heer van Verwolde en Uip Hemertt (Ophemert), Johan van Rossem, heer
van Puderoyen, en Johan van Boidberchenn, richter te Neimigenn, haar grootvader,
ooms, zwagers, neven en vrienden.
Met transfix d.d. 14 mei 1558: Koning Philips etc. etc. oorkondt dat Johan van
Wittenhorst, heer ter Horst, zijn raad en drossaard van het Land van Kessel, als
voogd van jonkvrouwe Walraven van Vorst en Daem Schellartt van Obbendorp,
heer van Geijsteren, aan zijn stadhouder een akte van huwelijksvoorwaarden de
dato 2 mei 1558 heeft getoond met het verzoek om deze te bekrachtigen, hetgeen
na voorlezing is gebeurd. Getuigende leenmannen: Frederick Tueck, heer te
Hemmerdt, en Heinrick Herbertz.
1567-10-21. Huwelijkse voorwaarden tussen Reijner van Stepraede, heer tot den
Doddendael, in Doernick en Walbeeck, enerzijds, en Johanna van Voorst, dochter
van Doerneweerde, anderzijds. Vrienden, magen en huwelijkslieden namens de
bruidegom: Gerhardt van Eysse, heer te Buesdael; Peter van Stepraedt; Jasper
van der Lyppe genaamd Hoen, heer te Aefferden, Blyenbeeck, Walbeeck en
Graevenvorst; Dederick van Gelder, heer te Aersschen; Claes van Gendt; Gerhardt
van Oeij, jonge heer te Oeij; Dederick Quaedt; en Gerrardt in gen Nulandt. Vrienden,
magen en huwelijkslieden namens de bruid: Maria van Wyttenhorst, weduwe van
Frederick Turck, vrouwe te Hemert en Synderen; Johan van Wyttenhorst, heer ter
Horst, landdrost van het land van Kessel; Adam Schellart van Obbendorp, heer
te Gurtzenich, Schyn, Geisteren en Doerenweert; Dederick van Wyttenhorst,
proost te Elst, domheer te Uuytrecht en Luydich; Johan van Wyttenhorst,
drossaard te Moinfordt; Herman van Wyttenhorst; Henrick van Wyttenhorst; en
Vincencius Voss, drossaard te Middelaer. Reijner tuchtigt zijn toekomstige vrouw
in al zijn bezittingen.
1583-08-24. Schepenen van Swalmen en laten van de Hof te Asselt oorkonden dat
Daem Schellart van Obbendorp een totale rente van 100 goudguldens gevestigd op
de Asselterhof, van welke rentebrief de deken en het kapittel van de Heilige Geest
te Roermond eigenaar waren, heeft afgelost. Johan Kehrn genaamd Fronhoven,
laatscholtis van de Asselterhof namens de heer van Gurtsenich, lost tevens een
erfrente van 1 ½ malder haver af. “Wir Lemmis Keu..sen degelichs richter, Jan
Thielen und Jan Werens voirt gemeyn schepenen tot Swalmen, Andries van den
Ertwegh umb Everhart van Swanenbergh laeten des hoefs und heerlickheyt Asselt,
doen konnt und bekennen hiemit dat vor ons kommen und erschenen sunt die eerw.
erentfeste, hoochgeleerte und andactige heren deeken und capittel der cathedraell
kercke des Hilligen Geistes binnen der stadt Ruremunde, und hebben witlich
und waill bekant und opentlich ergehen, wie, und willicher gestalt der edler und
erntfester Daem Schellart van Obbendorp, herre to Gursenich insynne, Geijsteren,
Doreweerdt, Asselt, Leuwen, Spraelant und Oistrum Gulicher furstlicher raedt
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vorglt. herr deeken und capittel afgeloest, gequiten und gefriet haet alsulcke
hondert goltgulden jaerrente als dat eerw. capittel jaerlicx op sijner Ed. L. hoff
erve und guet Asselt inhalt diverscher brieve und zegele daevan den irste brief halt
vijfftigh goltguldens des jaers van dato 1465 des neesten dachs nae sancte Lucie
dach, der thweide brieff van thien gelicke goltgulden jairlichs rente van dato 1463
des neesten dachs nae sainct Marcus dagh evangeliste, den derde van vijffthien
gelichweerdige goltgulden der gegeve was in dem jaere 1466 der negenden dach
in den maert, ind noch eenen brieff van 25 goltguldens van dato 1468 maeckende
tesamen hondert goltguldens, gilden, ind inkommen  hadden, ind hebben gemelte
herren deeken und capittel sich der allinger loesspenningen dem irsten mit den
lesten goeder bethalungen bedanckt, dergestalt dat hinforder der eerw. und irs
naecomelingen nue noch to [blanco] van de voorss. hondert goltguldens jairrenten
iet mehr ainmanen noch forderen solle, und als der brieff van thien goltgl. und
auch der brief van 25 goltgld. sjaeits in den overwinnen indt innemen der stadt
Ruremunde verloeren seint bleven / wie ouch van alle andere ansprachen, hinder
und schaede der gedachter her zu Gurtsenich und seiner Ed. L. erven hienamals
eenichsints overvallen muchte, darfur hebben vor ons richter, schepenen und
laeten voorss. to waeren hypoteek und schadeloosen pande gestalt, und gesat,
sette, stellen und verbinden in bester und bestendiger forme der rechten hiemit ihr
alligen hoff, erve und guederen der men genant dat In Latbroeck, und der ander op
´t Gratt, wie deselve in ihre huysingen, bongaerden, ackerlande, bende, weyden,
bousschen, broecken, niet vuytgescheiden in den kerspell van Asselt und Swalmen
gelegen seint, in forwarden und conditie oversich bemelte her zo Gurtsenich und
seiner Ed. L. erven van de vorss. erven houven und huederen im fall mehr hinder
pft schaedens van manger der vorss. verloren brief und segele, dair van die dattums
vuitten vorss. capittels prothocoll genomen sunt, alle wesen de mu.. innchalts und
tenoir to verhaelen und to erfaeren terseit to, bis in all schadeloos gestelt sein
solle, und t’selve op des voorss. capitels kosten, schade und interessen, demmige
is noch vor ons richter und laeten voorss. kommen und erschenen Johan Kehrn
genant Fronhoven, scholtis des ampt Monfort, volmachtiger of gedachts herre zu
Gurtsenich, und her des laethoefs Asselt, und hait am stat seiner herre principaelen
bekent und ergeset, willicher gestalt obglten herren deeken und capitel, erfflich,
ewich und umbermehr gequeten, geloest und afgelaecht hatte alsulcke anderhalff
malder haveren als ihr eerw. demselven her to Gurtsenich in den voorss. laethoff
tot Asselt met irre hoeve op Gratt ofte Ruitte Hauk (?) erfflich gulden waeren und
heft daerop gantslich und to maill vertegen, und verteit hiermit, alsdat hinforder
geen heite noch / anmaenen meer in den vorss. anderhalff malder haever hebben
noch behalden en sal, in eeniger manieren sich auch des irsten mit der lester
loespenninck goeder aenteichtonge bedanckende, und der voorss. volmachtiger
heeft auch anstat seins her principaelen geloeft aen de vorss. anderhalff malder
haever alle anspraek af te draegen onder verbond seins her principaelen guederen
nue hebbende und verkriegende, allet nae lant meer verdrachtschrifte diesenthalben
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opgericht von dato 1583 den 4 mey. In oirconde dieselve dan wir richter und
schepenen vorss. geine schepenampts siegel en hebben, so hebben wir gebede die
Ed. Erentl. geutrich Maria van Anselrode frouwe to Hillenraedt, onse pandtfrauwe,
dat ihr. Ed. diesen brief der twee eins innehalts in onseren naeme besegelen woll,
dat ich Maria pantfrouwe ter bede der vorss. richters und schepenen auch beider
partien gerne gedaen, und hebbe mein aengeboren seegel hieronder an diesen brief
gehangen, und wir deecken und capittel vorss. unses capittels segel, und ich Daem
Schellart mein aengeboren seigel, und ich Johan Fronhoven volmachtiger meinen
seigel, und wir laeten onseren siegel auch an deesen brief gehangen gegeven im
jaere ons herren 1583 24 augusti.“
1603-11-02. ARGENTEUIL bij Parijs (F) / ASSELT - Johan Schellart van
Obbendorff, vrijheer van Deurweert, heer te Gorsenich, Schinnen, Argenteel,
Hermalle, Haren etc. machtigt Peter van Reeckelyckehuysen om te Aesselt te
verschijnen om possessie te nemen van de heerlijkheid, hof zoals hij deze heeft
geërfd van wijlen Adam Schellart an Obbendorff.
1614-04-19. GÜRZENICH (bij Düren, D.) - Testament van Johan Schellart van
Obbendorp, heer van Dorenwerth, Gurtzenich, Arckenteel, Haeren, Asselt, Rosandt,
Muggenhuysen, Grempten, Fantson etc. De dochters Ursula en Johanna erven o.a.
de Asselterhof en de heerlijkheid Asselt. Testateur is ziek maar gezond van geest
en wil onenigheid voorkomen tussen zijn vrouw Ursula Scheiffart van Merode, zijn
twee oudste zonen Daem Willem en Frederick Schellart van Obbendorp verwekt
bij zijn eerdere echtgenote Catharina van Goltsteyn, en zijn twee dochters Ursula
en Janneken Schellart, verwekt in zijn huidige huwelijk. Hij wil begraven worden
in de parochie die het dichtst bij zijn plaats van overlijden zal zijn. Aan de kerk van
Sint Petrus en Sint Paulus te Rome legateert hij 1 rijksdaalder, aan de kerk van Sint
Lambertus te Luik 1 rijksdaalder, en aan de kerk waar hij begraven zal worden
eveneens 1 rijksdaalder. Degene die het huis en heerlijkheid Gurtzenich zal hebben,
is na zijn dood verplicht om iedere week een aalmoes te geven aan 13 personen die
op woensdag en vrijdag naar de kerk van Gurtzenich en naar de nieuwe kapel
gaan, om daar de missen bij te wonen die daar gesticht zijn voor het heil van hem,
zijn voorouders en nakomelingen. Huis en heerlijkheid moeten hiervoor worden
belast met een bedrag van 1700 daalders, waarvan de rente zal worden gebruikt
om door de pastoor 1 reaal aan ieder van deze 13 personen te geven. Samen met
zijn eerste vrouw heeft testateur in het verleden een staat van goederen opgesteld
en zijn ook huwelijksvoorwaarden gemaakt, maar deze zijn nooit bevestigd door
wijlen zijn vader, Daem Schellart van Obbendorp, heer van Gurtzenich, Schinnen,
Geijsteren, etc. of door testateur zelf, diens broers of andere verwanten. Ook met de
zus van wijlen zijn eerste vrouw, de vrouwe van Hemert, en wijlen haar echtgenoot
is ooit een akte van deling opgesteld, maar nooit bekrachtigd. Daarom moeten
zijn beide zonen maar genoegen nemen met hetgeen hen krachtens dit testament
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wordt toegewezen. Deze zonen zullen de maternale goederen ontvangen zoals deze
ongedeeld in het bezit zijn geweest van wijlen hun moeder en haar zuster, de vrouwe
van Hemert voornoemd, waarbij de oudste zoon, Daem Wilhelm, alle bezittingen
van wijlen zijn moeder zal hebben en de jongste zoon, Frederick, de bezittingen van
wijlen zijn tante. Daem Willem ontvangt verder huis en heerlijkheid Doerenweerdt
en Seelbeeck met de hoge, middelste en lage jurisdictie, jachtwarande, recht van
collatie, lenen, tienden, tijnzen, bossen, molens, visserij, heide, vennen, moerassen,
wateren, hooi-, wei- en akkerlanden, weerden etc. zoals dit alles onder Doerenwerdt,
Helssen, Wolffheeze, Harte, Bennekom en elders gelegen is, alles leenroerig aan
Gelre en Zutphen, met uitzondering van Wolffheeze. Verder ontvangt de oudste
zoon de tiende van Bennekom zodra zijn tante, testateurs zus Van Middachten,
vrouwe van Schinnen genoemd, zal overlijden waardoor ook haar vruchtgebruik
ervan zal eindigen. Tevens ontvangt hij de goederen te Ingen Eyck, Mauwerick en
Rijswijck, voor het merendeel leenroerig aan de graaf van Cuylenborch. Te zijnen
laste zal zijn een jaarlijkse rente van 150 goudguldens  gevestigd op Doerenwerdt,
aan testateurs tante, de vrouwe van Doddendael, waardoor het oorspronkelijke
onderpand Rosandt niet langer zal zijn belast. De tweede zoon, Frederick Schellart,
ontvangt de hof te Rosandt, tussen de stad Arnhem en de heerlijkheid Doerenwerdt
gelegen, met de hoge, middelste en lage jurisdictie, jachtwarande, visserij, lenen,
bossen, heiden, vennen, weerden, hooi-, wei- en akkerlanden, welke bezittingen
leenroerig zijn en blijven aan het huis en heerlijkheid Doerenwerdt  zoals dat
ten Zutpense rechten van oudsher daartoe behoort. Verder zal Frederick hebben
het goed genaamd het Ressenerbroeck zoals testateur dit als weduwnaar heeft
aangekocht van wijlen zijn zus Van Middachten, ten Zutphense rechten leenroerig
aan het vorstendom Kleef. Ook ontvangt hij goederen te Wilp en Beeckbergen,
afkomstig van het huis Wilp en bestaande uit boerderijen, hofsteden, molen,
lenen, bossen, ‘holtrichterschap, marcken’, vennen, moerassen, hooi-, wei- en
akkerlanden. Voorts de grove en smalle tienden te Huesden in de Nederbetuwe.
Testateur merkt op dat hij de toewijzing van de tienden te Bennekom en Huesden
plus de goederen te Ingen Eck, Mauwerick en Rijswijck in de Nederbetuwe niet
zou hebben gedaan als hij niet een overeenkomst had getekend met zijn drie broers,
op aandringen van enkele vrienden en verwanten te Maestricht in mei 1610, om
daarmee een langslepende en kostbare rechtszaak te beëindigen, welk proces hem
meer dan 20.000 gulden heeft gekost. Aan zijn twee dochters Ursula en Janneken
Schellart legateert hij het huis en heerlijkheid Gurtzenich met de hoge, middelste en
lage jurisdictie, een jachtwarande, water, visserij, bossen, broeken, tienden, molen,
tijnzen, panhuis, recht van collatie, etc., plus het huis genaamd die Krijghspoort
te Keulen. “Hyertoe sullen deselve onse twe dochters noch hebben ende behalden
voer heur ende heure naekommelingen die heerlickheyt ende den hoff tot Asselt
beneden Ruremunt onder het territoir van het Overquartier van t’furstendomme
van Gelre voor den  meestendeel gelegen met die grinten, hoey ende weylanden,
thienden, ackervelden, laetcaerte, laetbanck, leenen, keurmoeden ende vorts
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alle andere goederen ende gerechticheyden daertoe behoerende ende van alts
behoert hebbende, met oock den tol op der Maesen, dat veer ende die visscherijen
daeronder of bij gehoerende, mette voorschreven heerlickheyt  ende jurisdictie te
leen gehoerende aen dat graeffschap van Horn.” Tevens ontvangen beide dochters
het pandschap en gebruik van Maemerweerdt onder Wageningen gelegen, welk
pandschap mag worden ingelost door het hertogdom Gelre en graafschap Zutphen
met een som van 18.000 gulden Brabants, welk bedrag in het geval van inlossing
door hun moeder, voogden of curatoren zal worden belegd op andere goederen.
Testateurs vrouw, Ursula van Merode, zal gedurende de rest van haar leven het
vruchtgebruik genieten van genoemde goederen, waarbij zij wel gehouden is om
haar beide dochters bij huwelijk of een andere adellijke stand een geschenk te
geven. Daem Wilhelm is gehouden om zijn beide zussen een jaarlijkse lijfrente van
1.000 gulden Brabants te geven, losbaar met een hoofdsom van 20.000 gulden en
aanvang nemend zes weken na testateurs overlijden. Verder belast hij alle goederen
met fidei commis en een verbod om deze te verkopen, bezwaren of anderszins
te vervreemden, waarbij de langstlevende zoon telkens alle goederen zal erven.
Als de beide dochters zullen overlijden zonder wettige erfgenamen, zullen deze
goederen eveneens onder fidei commis vallen, tot in de vierde generatie. Mochten
beide dochters zonder wettige erfgenamen eerder overlijden dan hun moeder,
dan zullen de zonen de goederen te Gurtzenich en Asselt ontvangen, waarvoor
zij echter aan testateurs huidige echtgenote Ursula Scheiffart van Merode of haar
erfgenamen een bedrag van 40.000 gulden Brabants betalen. De zonen Daem
Willem en Frederick Schellart moeten aan testateurs bastaardzoon Caerl jaarlijks
de rente ontvangen van een hoofdsom van 3000 gulden ‘om daermet opgetoghen
ende tot eenen eerlijcken staet gebrocht the worden totdat hij t’selve hooftgelt van
doen sall hebben’, welke hoofdsom  eveneens onder fidei commis valt tot de vierde
generatie. Beide wettige zonen moeten, ieder voor de helft, een jaarlijkse lijfrente
van 32 gulden Brabants betalen aan ‘mijn bastaert dochter suster Anna Schellart’
om daarvan te kunnen leven in het klooster waar zij geprofest is.
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Testateur benoemt zijn broers Vincent en Walraven Schellart van Obbendorp,
heren van respektievelijk Geijsteren en Schinnen, alsmede zijn ‘vetter’ Johan
van Goltsteijn, richter te Arnhem en in Veluwerzoom, tot voogden van zijn
beide wettige zonen;  als voogden voor zijn beide dochters benoemt hij ‘mijne
vruntlijcke vetter’ Willem van den Bongaert, heer tot der Heyden en Der Blijt,
en Otto Walpot van Bisschenhem, heer te Godenhaven etc., met toevoeging van
de licentiaat Kempis en de rentmeester Gode Paedsien als curatoren. Tenslotte
verlangt testateur dat dit testament in alle punten correct zal worden uitgevoerd.
Ursula Scheiffart van Merode, vrouwe van Doerenwerdt, Arckenteel, Gurtzenich,
Haren, Asselt, douairiere van Terlong, Barij etc. verklaart dat zij het eens is met
dit testament. De akte wordt, naast testateur en zijn vrouw, mede ondertekend door
Willem Oschwilre, pastoor te Gurtzenich, Pieter Pieton, meijer te Hermael en
notaris geadmitteerd in de Raad van Brabants, Laureijs Doenraedt, Gode Paedsien
en Lenart Impleij (im Pleij).
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DE AUTEUR
De auteur is in Wolfheze geboren (1938) en getogen.
Sedert ongeveer het jaar 2000 houdt hij zich bezig met de middeleeuwse geschiedenis van de zuidelijke Veluwezoom, nu het gebied van de gemeente Renkum.
In het kader van dit onderzoek heeft hij meerdere publicaties uitgebracht. Naast
enkele voorstudies in Schoutambt en Heerlijkheid* (S&H) en in De Zuidzoom in
de Middeleeuwen I (2011) gaat het hier om de volgende publicaties:
• Oud-Wolfheze, kerspel en dorp, 2008
Eerste beschrijving van het middeleeuwse Wolfheze, de nederzetting en
het Kerspel: de bouw van het tufstenen Romaanse kerkje in de 11e eeuw, de
langdurige teloorgang van het dorp en de kerk, de leenheren en de leenmannen
en de definitieve afbraak van de ruïne in het eerste kwart van de 17e eeuw
• Romaanse kerkjes in Wolfhees en ommeringh in S&H, 2014, jrg. 28, nummer 2
Hierin wordt uiteengezet op grond van welke aanwijzingen wordt vermoed
dat de middeleeuwse kerken van Wolfheze en Bennekom door Meinwerk van
Hamaland en de kapel van Renkum door Meinwerk van Hamaland zijn gebouwd
in de 11e eeuw
• De Zuidzoom in de Middeleeuwen II, 2015
De familie Dorenweerd 1250 - 1425
Het vroege Rosande 1300 - 1550
• De Zuidzoom in de Middeleeuwen III, 2016
Facetten van kertening en kerkbouw ≈ 750 - ≈ 1050
Verbinding van afzonderlijke elementen (I)
• De Zuidzoom in de Middeleeuwen IV, 2018
De walburg op de duno en Meinwerk van Hameland
De Wolfhezer kerk en de woontoren van Dorenweerd

≈ 1000
≈ 1000 - 1411

* Een uitgave van de Stichting voor heemkunde in de gemeente Renkum en de
Stichting museum Veluwezoom.
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