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Het sterfhuis van Sir Philip Sidney*
J.P.

Vredenberg

O p 20 a u g u s t u s 1585 b e l o o f d e k o n i n g i n Elizabeth v a n E n g e l a n d , g e s c h r o k k e n v a n d e
v e r o v e r i n g v a n A n t w e r p e n d o o r P a r m a , d e N e d e r l a n d e n t e g e n d e S p a n j a a r d e n bij t e
s t a a n m e t e e n legertje v a n 5 0 0 0 m a n . Voor d e z e h u l p k r e e g zij d e s t e d e n Vlissingen e n
D e n Briel e n h e t fort R a m m e k e n s in p a n d . O p p e r b e v e l h e b b e r v a n d e Engelse e x p e d i t i e m a c h t w e r d d e graaf v a n Leicester, die o p 19 d e c e m b e r 1585 in Vlissingen landde. 1
Inleiding
Al een maand vóór zijn oom Leicester was Sir
Philip Sidney als gouverneur van Vlissingen
en Rammekens in Zeeland gearriveerd, waar
zijn vrouw zich begin 1586 bij h e m voegde.
Sidney leidde één van de weinige geslaagde
Engelse operaties: samen met prins Maurits

verraste hij o p 17 juli 1586 Axel in ZeeuwsVlaanderen. Vervolgens voegde Sidney zich
bij het leger van Leicester, toen dat langs
Arnhem trok, o p weg naar Doesburg. Dit
stadje werd o p 12 september ingenomen en
door de ongedisciplineerde troepen van Sir
William Stanley deerlijk geplunderd.
Eind september 1586 sloeg Leicester het
beleg voor Zutphen. Toen Parma een convooi stuurde om de stad te bevoorraden,
dachten de Engelsen dit met 500 man te kunnen onderscheppen. Zij stuitten echter o p 2
oktober 1586 o p een zesvoudige overmacht,
terwijl tot overmaat van ramp de Spaanse
commandant Verdugo met nog eens 2000
man vanaf Zutphen naderde. De Engelsen
moesten zich na een hevig gevecht terugtrekken. Intussen was Sidney al zwaargewond; een musketkogel had een dijbeen verbrijzeld. Volgens de overlevering had hij het
noodlot over zichzelf afgeroepen door de
dijstukken van zijn harnas niet te dragen.
In de literatuur wordt vermeld dat de gew o n d e Sidney naar Arnhem werd vervoerd
en dat hij aldaar werd verpleegd in het huis
van juffrouw Van den Gruythuys. Aanvankelijk leek zijn toestand niet hopeloos, maar o p
27 oktober 1586 - 17 oktober o u d e stijl - bezweek hij aan zijn verwonding.

Sir Philip Sidney, zestiende- of zeventiende-eeuwse
gravure. (Collectie Stedelijk Museum Zutphen)

56

Juffrouw Van d e n Gruythuys
De bron van de mededeling over het huis
van juffrouw Van den Gruythuys is vermoedelijk een brief van de Arnhemmer Gisbert
Everwijn aan zijn oom, de bekende Kleefse
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hofarts dr. Johan Wier (of Weyer). Everwijn
ondersteunde in zijn schrijven het verzoek
om hulp dat Sidney zelf in een briefje aan
Wier deed, en vroeg zijn o o m de gewonde
'die welcke alher tenn hueisse van die joffrouwe Gruitthueissens ist leggende', in Arnhem te komen behandelen. De beide brieven, die daags voor Sidney's overlijden werden geschreven, berusten in het Public Record
Office te Londen. Ze zijn gepubliceerd door
mr. A.P. van Schilfgaarde in zijn artikel 'De
laatste brief van Sir Philip Sidney'. 2
Wie was deze 'juffrouw' Van den Gruythuys? Uiteraard kunnen met dit woord, overeenkomstig het vroegere spraakgebruik, zowel
getrouwde als ongetrouwde vrouwen zijn bedoeld. Het in noot nr. 1 genoemde artikel van
Haak over Sidney noemt haar weduwe van Pelgrim van den Gruythuys, richter van Arnhem
en Veluwezoom, maar dat moet op een vergissing berusten. Pelgrim was inderdaad sinds
1573 richter, maar leefde in 1586 nog; hij heeft
het richterschap tot zijn dood in 1590 vervuld.
Toch kwam het voor die tijd comfortabele
huis van een zo vooraanstaande figuur als de
richter natuurlijk bij uitstek in aanmerking
als verblijfplaats voor een hoge edelman. Het
lijkt daarom geraden de door Haak opgegeven locatie niet te snel los te laten, maar er
dan rekening mee te h o u d e n dat de overlevering omtrent Sidney's verblijf wel eens
vaste vorm kon hebben aangenomen na 1590,
toen Pelgrims vrouw, Christina van der Hoeven, inderdaad w e d u w e was. Dat zou dan tevens verklaren waarom niet gewoon wordt
gesproken van het huis van de richter, zoals
toch voor de hand zou liggen.
Everwijn, schrijvend in 1586, heeft het alleen over het huis van 'die joffrouwe Gruitthueissens'. Dat lijkt al helemaal geen waarschijnlijke omschrijving van het huis van een
nog volop in functie zijnde richter. Bedoelde
Everwijn dan de vrouw of eventueel een zuster van een Van den Gruythuys, een vrouw,
zó bekend, dat verdere toelichting overbodig was? Er zijn inderdaad bronnen die omstreeks 1590 in Arnhem gewag maken van
een juffrouw Van den Gruythuys, blijkbaar een
zuster van de inmiddels overleden Pelgrim. 3 Of
zij toen bij haar schoonzuster in het huis van
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Detail uit sectie O van het kadastraal minuutplan
van Arnhem: de omgeving van perceelnummers
1952 en 1953, gelegen aan de Bakkerstraat tegenover de Bentincksteeg.
wijlen haar broer woonde dan wel een eigen
domicilie had, is moeilijk uit te maken.
Nog andere juffrouwen Van den Gruythuys
Maar er is een plausibeler uitleg van Everwijns mededeling mogelijk. Hij kan met 'die
joffrouwe Gruitthueissens' heel goed een
meervoud hebben bedoeld, dus: de dames
Van den Gruythuys. Eén blik in de beschrijving van de charters in de Collectie Van
Gruithuisen in het Gemeentearchief Arnhem
laat zien dat Pelgrim behalve twee broers
verscheidene zusters had. Twee verdienen in
het bijzonder de aandacht, te weten 'Otto' en
Lutgert, die in 1587 aan h u n broer en diens
vrouw h u n aandeel overdroegen in het ouderlijk huis, dat stond in de Bakkerstraat, tussen een huis dat Pelgrim daar al bezat en een
huis dat aan de beide dames toebehoorde.
De overdracht betrof tevens datgene wat Otto
en Lutgert hadden geërfd van h u n zusters
Margaritha en Anna. 4 De akte vermeldt uitdrukkelijk dat Otto en Lutgert in 1587 nog
in het ouderlijk huis w o o n d e n . Dat maakt het
waarschijnlijk dat Sidney vier maand eerder
in dit huis is verpleegd. Natuurlijk komt ook
het aangrenzende eigen pand van de gezusters in aanmerking, maar dat is minder gemakkelijk in te passen in de overlevering omtrent 'de weduwe van de richter'. Eén van
beide dames Van den Gruythuys zal overigens
wel dezelfde zijn als degene die in de vorige
alinea al werd gesignaleerd.
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Op 17 oktober 2011 onthulden burgemeester Krikke en een nazaat en naamgenoot van Sir Philip Sidney
een herdenkingsplint voor het pand Bakkerstraat 68.
In of omstreeks 1587 moet Pelgrim in het
bezit zijn gekomen van het hele ouderlijk
huis. Hij was kennelijk de erfgenaam die de
rechten van de anderen afkocht. Samen met
het pand ernaast dat hij al bezat, vormde het
een aanzienlijk complex. In het licht van deze
ontwikkeling is het begrijpelijk dat na 1590
in de overlevering met betrekking tot Sidney
de elementen 'joffrouwe' - nu als enkelvoud
opgevat - , 'richter' en 'Gruythuys' onbedoeld
werden gecombineerd tot 'de weduwe van de
richter'. Het was nu immers haar huis.
Huiseigenaren e n ligging na 1625
Arnolt van den Gruythuys, zoon van Pelgrim
en Christina, verkocht de beide panden in de
Bakkerstraat, waarvan het kleinste naast een
poort lag, in 1626 aan Martin Goris, de laatste
kanselier van het Hof van Gelre. Uit de overdrachtsakte van 1626 blijkt dat het bezit aan
de achterzijde een uitgang had naar de Weverstraat. 5 Ruim drie jaar later, o p 3 december
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1629, kocht Goris van joffer Otto van den
Gruythuys , w e d u w e van ritmeester Abraham
Pagnij, ook het aangrenzende pand dat veertig jaar tevoren aan de zusters Otto en Lutgert
gezamenlijk h a d toebehoord. 6
De lotgevallen van het voormalig bezit van
de familie Van den Gruythuys in de Bakkerstraat zijn van 1626 tot 1805 te volgen in het
Eerste en Tweede Protocol van Bezwaar van
het Arnhemse Rechterlijk Archief.7 In 1805
w e r d e n J o h a n n e s Kerkhoff en zijn vrouw
Hendrika Offereyns eigenaars. Na de dood
van laatstgenoemde werd haar onroerend eigendom in de Bakkerstraat, toen aangeduid
met de perceelsnummers D 126 en D 127, in
juni 1826 geveild. D 126, het noordelijke,
meest rechtse, was verreweg het grootst: het
omvatte een dubbel huis, met zeventien kamers, waaronder enige grote, verder droogzolders, een ruime keuken, een mangelkamer en kelders, voorts een schuur, een open
plaats en een tuin. Ook had het perceel nog
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steeds de achteruitgang naar de Weverstraat.
Eigenaar van beide p a n d e n werd Jan Hendrik
Engelbert Noij.8
Noij komt voor onder de eigenaren van
onroerend goed in het deel 'Arnhem' van de
Kadastrale Atlas Gelderland 1832. 9 Aangezien
daar weer wordt verwezen naar het artikelnummer waaronder hij in de kadastrale legger10 is te vinden, kan aan de hand van die
laatste bron worden vastgesteld dat hij eigenaar was van de toenmalige kadastrale percelen sectie O nr. 1952 en O nr. 1953. Uit de
kadastrale kaart van 1832 blijkt dat het linker
perceel, bij de verkoop in 1826 aangeduid als
D nr. 127, overeenkomt met O nr. 1952, en
het rechter, D nr. 126, met O nr. 1953- Het
linker gedeelte van het dubbele huis, dus ongeveer het midden van het gehele bezit, lag
recht tegenover de ingang van de 'Bentinksteeg', de tegenwoordige Bentinckstraat. Dit
is het huidige pand Bakkerstraat 68.
Het huis van Noij komt tot en met 1876 in
de Arnhemse Adresboeken voor onder wijk
D, nummer 144, sindsdien onder het huisnummer Bakkerstraat 68. Het tegenwoordige
Bakkerstraat 68 heeft echter lang niet meer
de omvang die het perceel O nr. 1953 in 1832
had. Uit d e kadastrale legger blijkt, dat in het
dienstjaar 1919 een groot deel van dit perceel
is verkocht. Het maakt thans deel uit van de
'Greenenbrink', rechts naast Bakkerstraat 68.
Het linker perceel, in 1832 O nr. 1952, is
waarschijnlijk in het laatste kwart van de
negentiende eeuw verkocht, maar heeft zijn
vorm en omvang behouden. Het is als O nr.
5459, tegenwoordig Bakkerstraat 67, nog altijd goed herkenbaar.
Samenvattend, Bakkerstraat 68 kan worden gezien als de kern van het voormalig
bezit van de familie Van den Gruythuys en
als de locatie die het meest in aanmerking
komt als sterfhuis van Sir Philip Sidney.
Noten
* Dit artikel is geschreven in 1997 en bewaard in
de Algemene Documentatiecollectie van het
voormalig Gemeentearchief Arnhem (ADC
4780). De redactie wilde er graag ruimere bekendheid aan geven en kreeg de welwillende
toestemming van de auteur om het in dit nummer van het Arnhems Historisch Tijdschrift te
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plaatsen. De bronverwijzingen zijn geactualiseerd naar de huidige nummering in het Gelders Archief.
1. Sommige bronnen houden voor hun data de
oude stijl aan, andere gebruiken de nieuwe,
zoals ook in dit stuk gebeurt. Bijzonderheden
over Sidney's leven zijn ontleend aan het artikel dat S.P. Haak aan hem wijdde in het Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel
III, Leiden 1914, kolom 1168-1175 en aan D.
Cannegieter en D. van Dorsten-Timmerman, Sir
Philip Sidney, 1554-1586, Zutphen 1986. Vgl.
ook de catalogus van de tentoonstelling die van
3 september tot 9 november 1986, eveneens
onder de titel Sir Philip Sidney, 1554-1586, in
het Stedelijk Museum Zutphen is gehouden.
2. In Bijdragen en Mededelingen van de Vereeniging 'Gelre' LV (1956), 197-200. Van Schilfgaarde geeft de data in de oude stijl. De naam
'Van den Gruythuys' kent een veelheid van
spellingen, waaruit er hier een is gekozen die
in Arnhem meer voorkomt dan de variant 'Van
Gruithuisen'.
3. Zie J.P. Vredenberg, Als offsij onse eigene kijnder weren. Het Burgerweeshuis te Arnhem,
1583-1742, Arnhem 1983, p. 35, 38, 47 en 48
en de aldaar opgegeven noten.
4. Gelders Archief (GldA), bloknr. 2035, Collectie
Van Gruithuisen, regest nr. 21. De naam 'Otto'
is geen vergissing. Mannelijke voornamen voor
vrouwen kwamen in de middeleeuwen veel
voor en waren eind zestiende eeuw nog niet
geheel verdrongen door de specifiek vrouwelijke varianten in de vorm van een verkleinwoord. De tekst geeft volkomen zekerheid dat
het om een vrouw gaat.
5. De akte van overdracht van 13 juli 1626 is te
vinden in GldA, bloknr 2003, Oud-Rechterlijk
Archief (ORA) Arnhem, inv. nr. 418, fol. 272.
Vgl. voor de familierelatie: Collectie Van Gruithuisen, regest nr. 25.
6. ORA Arnhem, inv. nr. 418, fol. 305vs..
7. ORA Arnhem, inv. nr. 463, fol. 56 en inv. nr.
467, fol. 58.
8. GldA, bloknr 0232, Notariële Archieven, inv. nr
201, notaris G. van Eek, 1826, nrs. 152, d.d. 2505-1826 (inzet) en 166, d.d. 08-06-1826 (toeslag).
9. A.H.G. Schaars en A.D.M. Veldhorst (eindred.),
Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Arnhem,
Arnhem 1986. In het deel 'Kadastrale Gegevens', p. 64, wordt bij J.H.E. Noij verwezen naar
de toenmalige kadastrale legger.
10. Gemeentearchief Arnhem, Kadastrale Legger,
art. 538 en 5251.
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Nog een Beeldenstorm
Harry van

in Arnhem

Bemmel

In 2005 verscheen in het themanummer Kerken in Arnhem van mijn hand het artikel 'Beeldenstorm in Arnhem'. Het handelde over de Beeldenstorm in de jaren 1578
en 1579-1 In het boek Verborgen leven dat kortgeleden uitkwam ter gelegenheid van
de gelijknamige tentoonstelling in het Historisch Museum in Arnhem over het voormalig Agnietenklooster in de Beekstraat, staat het relaas van een Beeldenstorm in
deze kloosterkerk. 2 Die vond plaats in het jaar 1597, dus bijna 20 jaar later. De toedracht wordt hieronder uiteengezet.
Beeldenstorm in het Agnietenklooster in
1597
Wat ging er aan vooraf? Nadat in 1579 onder
Johan van Nassau de reformatie in Arnhem
werd ingevoerd, volgde in 1581 de confiscatie van het klooster. De zusters werden niet
verjaagd, maar wel werd bedongen dat er
geen nieuwe aanwas van zusters meer mocht
plaatsvinden. In de jaren na 1581 werden zij
niettemin beperkt in het houden van hun
diensten. In 1587 ergerde dominee Fontanus
zich eraan dat er nog 'papistische ceremoniën mit misse, vesperen, completen unnd
[sic] anders exerciert warden'.3 Maar het ging
nog redelijk goed tot het jaar 1597. Toen
vond in de kloosterkerk, de huidige Waalse
kerk, een Beeldenstorm plaats. Wij weten dat
uit een brief die de priorin van het klooster
Geertruydt op 1 maart 1597 schreef aan Sasbout Vosmeer (1548-1614).4 Daarin beschrijft
zij hoe tijdens het lezen van de Vespers in de
'gebedskamer' op zondag na Driekoningen
woeste mensen de kloosterkerk binnenkwamen en altaar en heiligenbeelden in stukken
sloegen. Hoe dat eraan toeging lezen wij in
de volgende letterlijk aangehaalde passage
van de brief:5
Het geschyede doe sy yerst ons quamen versuecken op onse bedekamer sonnendages nae
Drie konyngen onder onse vesper. Ende om
dat sy ons vesper lesende vonden, so worden
sy tornich ende slogen altaer ende heiligen
60

ontwee scrickelick dat onse herten duchten te
barsten.
In huidig Nederlands vertaald:
Het begon toen ze onze gebedskamer binnenkwam op de zondag na Drie Koningen tijdens de vespers. En omdat ze ons aantroffen
terwijl wij de vespers lazen, werden ze woest
en sloegen ze altaar en heiligenbeelden aan
stukken op zo 'n afschuwelijke manier dat ons
hart dreigde te barsten.
Dan volgt een passage waarin beschreven
wordt dat ze erin slaagden alle relikwieën en
heiligenbeelden die nog stonden op het oksaal of zoldertje - de nonnengalerij - in veiligheid te brengen. Dat zij daarmee bezig
waren, werd door de beeldenstormers niet
opgemerkt. Verderop in de brief wordt beschreven dat zij zagen hoe het er voorin de
kerk aan toeging terwijl zij op het oksaal of
zoldertje bezig waren: Ende voer stonden die
woedende menschen op loderen ene brakent
al ontwee. (In modern Nederlands: En voorin
(de kerk) stonden woeste mensen op ladders
die alles stuk sloegen.)
Dit alles laat aan duidelijkheid niets te
wensen over. Zoals uit andere delen van de
brief blijkt, was al eerder een deel van de
boeken meegenomen en waren hun cellen
tot tweemaal toe onderzocht. Op deze zondag na Driekoningen werd echter het topaY\t 2012/2

De Waalse Kerk, de vroegere kloosterkerk, in de
winter van 2009-2010. Rechts hiervan bevond zich
het pandhof waaromheen de hoofdgebouwen van
het klooster stonden. Vergelijk de reconstructie van
het klooster op p. 69 van het in de tekst genoemde
boek Verborgen leven. (Foto door de auteur)
punt bereikt. Dat de beeldenstormers op ladders stonden, komt ons bekend voor. De beeldenstormers in het klooster kenden die afbeeldingen ook. Men wist dus nog, ongeveer dertig jaar later, hoe men dat aan moest pakken!
In de huidige Waalse kerk zijn geen beelden meer te vinden en ook sporen van die
Beeldenstorm treft men er niet meer aan. Wat
gelukkig wel bewaard is gebleven, is een zeventiental handschriften uit dit klooster. Het
zijn de handschriften die tijdens de eerder
genoemde tentoonstelling 'Verborgen leven'
te zien waren in het Historisch Museum. 6
Beeldenstorm in Arnhem in 1566?
Was het nu de tweede of de derde keer dat
er een Beeldenstorm w o e d d e in Arnhem? Met
andere woorden, is er behalve die in 15781579 ook nog een geweest in 1566? In het
onderstaande wordt hierop ingegaan. Die
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eerste zou door het volk zijn aangericht, buiten de overheid om. Diverse bronnen uit de
zeventiende e e u w maken hier melding van,
hoewel die Beeldenstorm in latere publicaties niet wordt genoemd. 7
In het handschrift van Jan Willem Gensel
Beschrijving der Stadt Arnhem uit 1787 komt
de passage voor: Ann[o] 1566 wert in Arnhem door het Gemeen in de Kerken de Beelden Verbrooken.3 Wat is er waar van deze
vermelding? Is Gensel wel goed geïnformeerd? Uit welke bronnen heeft hij geput?
Voor zover wij weten kunnen dat het werk
van Johannes Isacius Pontanus Historiae Gelricae ad annum 1581 libri XIV uit 1639 en
de vertaling en bewerking ervan van Arend
van Slichtenhorst XTV boecken van de Geldersse geschiedenissen uit 1653 geweest zijn.
Wat zegt Pontanus over die Beeldenstorm?
Nadat hij het heeft over het samenkomen van
het stadsbestuur van Arnhem in 1566 onder
leiding van stadhouder Megen over het verdrijven van Lodewijk van Nassau en dat zij
onverrichter zake uiteengingen, zegt hij: Praesertim cum &c bic passim, puta
Arnhemi,
Venloae, Hardervici, Ruremundae
& Neomagi furerent iconoclastae cunctaque
divastarent. De Nederlandse vertaling hiervan luidt:
Vooral omdat ..&c. hier overal, bijvoorbeeld
in Arnhem, Venlo, Harderwijk, Roermond en
Nijmegen beeldenstormers razend te keer gingen en alles verwoestten.9 In de XIV boecken
van de Geldersse geschiedenissen van Van
Slichtenhorst is dit als volgt vertaald of bewerkt: te min, vermits de beelden-schenders allenthalven te Arnhem, Venloe, Ruermond en
Nymeghen de banken begonnen te stellen.10
Zou Pontanus bij het opsommen van de
steden waar in 1566 beeldenstormers tekeer
gingen wellicht de stad Arnhem meteen maar
in één adem genoemd hebben met de opstandige steden waarvan wij weten dat er
Beeldenstormen zijn geweest? 11 Van Slichtenhorst en later Gensel zouden deze mededeling overgenomen kunnen hebben. Dat zou
dus een reden kunnen zijn eraan te twijfelen
of er in 1566 in Arnhem wel een Beeldenstorm heeft plaatsgevonden. Niettemin is het
niet uit te sluiten dat die er is geweest, maar
dan 'wellicht o p kleinere schaal.
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Noten
1. H. Chr. van Bemmel, 'Beeldenstorm in Arnhem', Arnhem de Genoeglijkste 25 (2005) 9199.
2. H. Kienhorst en J. Kuys (red.), Verborgen
leven. Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw,
uitg. Historisch Museum Arnhem / Stichting
Nijmeegse Kunsthistorische studies, 2011. Zie
het hoofdstuk 'Geschiedenis van de zusters Agnieten (ca. 1420-1640)' door Hans Kienhorst,
p. 58-59.
3. Zie ook Van Bemmel, 'Beeldenstorm', 95.
4. In een publicatie uit 1950 werd de inhoud van
deze brief, zij het niet altijd even nauwkeurig,
ook al weergegeven. Vergelijk J.W. Oostveen
e.p., Velua Catholica, eerste deel 600-1600
(Apeldoorn 1950) 315-319.
5. Deze en de hierna volgende tekst in het Middelnederlands werden mij welwillend ter beschikking gesteld door prof. dr. Hans Kienhorst.
De vertalingen in modern Nederlands van zijn
hand vindt men in Verborgen leven, 58.
6. Zie Verborgen leven, de hoofdstukken 'Middelnederlandse handschriften uit het Sint-Agnesklooster' en 'Beschrijving van de handschriften
uit Sint-Agnes' door Hans Kienhorst.
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7. Hoewel het in de publicatie van Van Veen uit
1912 gaat over de periode van 1578 tot 1590,
rept hij met geen woord over een Beeldenstorm in Arnhem in de tijd die aan die periode
voorafging. Zie J.S. van Veen, 'Arnhem in den
tijd van overgang (1578-1590)', in: Bijdragen
en Mededelingen Gelre 15(1912) 247-360.
8. De volledige titel luidt: Beschrijving der Stadt
Arnhem behelzende haar begin, opkomst en
lotgevallen alsmede de voornaamste gebouwen
van kerken, cloosters, poorten en andere gestichten mit egte bylaage uit 1787. Het handschrift is aanwezig in de Bibliotheek Arnhem,
signatuur MS 1399. Ik ben Jaap Schipper, oud-leraar klassieke talen,
erkentelijk voor het leveren van deze vertaling.
De vermelding van &c in de tekst van Pontanus is moeilijk te plaatsen.
10. Dat Van Shchtenhorst doelde op een Beeldenstorm is evident doordat hij het over 'beeldenschenders' heeft, maar wat hij bedoelde met de
zinsnede dat ze 'de banken begonnen te stellen' is onduidelijk.
11. Zie ook M. Hageman, Het kwade exempel van
Gelre: de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en
de Raad van Beroerten 1566-1568 (Nijmegen
2005), met name p. 226-227.
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Van 'volmachtichden' en
De werkzaamheden
Gelre (1543-1610)
Maarten

'voirspraecken'

van procureurs en advocaten bij het Hof van

Gubbels

Niet al te lang geleden vestigde Frank Keverling Buisman de aandacht op een tot
dan toe onderbelicht gebleven 'Arnhemse' beroepsgroep: de advocaten die in de
zeventiende en achttiende eeuw werkzaam waren bij het Hof van Gelre en Zutphen. 1
Hiermee trad hij in de voetsporen van A.J. Maris, die eerder al een en ander over de
advocaten en het St. Lucasbroederschap, een genootschap van Arnhemse juristen,
geschreven had. 2 Keverling Buisman stelde ook een Album advocatorum
samen,
waarin de naam van de advocaten die tussen 1610 en 1811 beëdigd werden, zijn opgenomen. 3 Er zijn echter nog genoeg vragen te beantwoorden over de advocaten (en
procureurs) die bij het Hof van Gelre hun werk verricht hebben. Over de eerste ruim
zestig jaar van het bestaan van het Hof (1543-1610) is bijvoorbeeld zeer weinig bekend. 4 Tijdens het onderzoek voor mijn proefschrift over het Hof van Gelre in de
zestiende eeuw ben ik inmiddels op genoeg informatie gestuit om nieuw licht op
deze kwestie te werpen.
Ter inleiding geef ik eerst enige achtergrondinformatie over het Hof van Gelre in de periode 1543-1Ö10, gevolgd door wat algemene
mededelingen over procureurs en advocaten
in de zestiende-eeuwse Nederlanden. De aandacht gaat overigens alleen uit naar hun rol
in de civiele rechtspraak, het strafrecht wordt
in deze bijdrage buiten beschouwing gelaten.
Vervolgens kijken we naar de activiteiten van
de procureurs in het Arnhemse en tot slot
zullen we zien dat er vóór I6l0 meer advocaten bij het Hof actief waren dan tot op
heden werd aangenomen. Hoewel de staat
van de bronnen niet toelaat een album advocatorum voor de zestiende eeuw samen te
stellen, kunnen toch meer dan twintig procureurs en advocaten geïdentificeerd worden.
Het Hof van Gelre en Zutphen5
In september 1543 veroverde Karel V het hertogdom Gelre. Lang hadden de Geldersen
hun onafhankelijkheid weten te handhaven,
maar nu was het toch zover: het trotse Gelre
werd toegevoegd aan de 'Nederlanden'. Dit
<x\\t 2012/2

was een personele unie van nu zeventien gewesten die met elkaar gemeen hadden dat
Karel hun landsheer was. Karel kreeg er een
gebied bij dat zich uitstrekte over de huidige
provincie Gelderland en Noord- en MiddenLimburg. De nieuwe hertog deed zijn pas
verworven onderdanen een aantal toezeggingen, vastgelegd in het Tractaat van Venlo, dat
op 12 september 1543 gesloten werd. De
Geldersen kregen een stadhouder die als vervanger voor de afwezige hertog zou dienen.
Deze stadhouder werd bijgestaan door een
college van raadsheren. Tevens opende de
nieuwe hertog in Arnhem aan de Markt (ongeveer ter hoogte van het huidige Gelders
Archief) een Kanselarij, waar het raadscollege en de centrale administratie in Gelre,
onder leiding van een kanselier, zouden gaan
zetelen. Al snel ontwikkelden deze instellingen zich tot wat het 'Hof van Gelre en Zutphen' zou gaan heten: hèt centrum van de
hertogelijke administratie, dagelijks bestuur
en rechtspraak. In de meeste 'Nederlandse'
gewesten bestond overigens een soortgelijk
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college met een vergelijkbaar takenpakket.
Over de activiteiten o p administratief en
bestuurlijk gebied k u n n e n w e hier kort zijn.
In principe vertegenwoordigden de stadhouder en (bij diens afwezigheid) de kanselier
en raadsheren de hertog van Gelre en vormden het dagelijks bestuur. Het Hof handhaafde samen met de in 1559 opgerichte Gelderse Rekenkamer de landsheerlijke hoogheid
en rechten, hield hiervan een goede administratie bij en stond in contact met de landvoogdfes) en de centrale regeringsinstellingen voor de Nederlanden die in Brussel zetelden. Men voerde de bevelen die binnenkwamen uit na ze te h e b b e n getoetst aan de
Gelderse situatie. Tevens hield het Hof de
ontwikkelingen o p lokaal niveau - in de steden, dorpen en heerlijkheden - scherp in het
oog. Kortom, wat de Gelderse landsheer aanging, belandde op de vergadertafel in de Kanselarij in Arnhem.
Het college van Kanselier en Raden had
daarnaast niet onbelangrijke rechterlijke bevoegdheden, voor een groot deel vastgelegd
in zijn instructie, de Kanselarij-Ordonnantie
van 1547. In de eerste plaats hield het Hof
toezicht o p de lokale rechtbanken, met name
om de Geldersen te b e s c h e r m e n tegen
rechtsweigering of machtsmisbruik. Ten
tweede was het Hof in eerste aanleg bevoegd
zware strafzaken als ketterij en majesteitsschennis te berechten, maar de meeste (kleinere) criminele delicten werden afgehandeld
door lokale gerichten. Overigens sprak het
Hof tot ver in de zeventiende eeuw nagenoeg
geen recht in hoger beroep. Veruit het grootste deel van de juridische activiteiten van
Kanselier en Raden bestond dan ook uit
rechtspraak in eerste aanleg in civiele zaken.
Ook hier was het Hof slechts bevoegd op een
beperkt aantal terreinen: onder meer in alle
zaken die het kanselarijpersoneel of de rechten van d e landsheer aangingen. Ambtsmisdrijven van landsheerlijke functionarissen
kwamen eveneens direct voor Kanselier en
Raden. Ten slotte behandelde het Hof bepaalde bezitszaken, onder meer betreffende
kerkelijke beneficiën, sommige leengoederen
en wanneer er sprake was van gewelddadige
bezitsstoring. Hoewel niet volledig, geeft dit
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overzichtje een goed beeld van de juridische
terreinen waarop het Hof zich begaf. Aanvankelijk mocht het Hof overigens alle schriftelijke verzoeken om rechtsingang in behandeling n e m e n en de betrokken partijen
horen. Vanwege protesten van de onderdanen werd deze bevoegdheid al na een tiental
jaren ingeperkt.
Het Hof was namelijk geenszins een onomstreden instelling. Vanaf zijn oprichting
heeft de justitieraad te kampen gehad met
forse tegenstand vanuit de Gelderse Staten.
In het algemeen vond men dat het Hof op bestuurlijk-politiek en o p juridisch vlak zijn bevoegdheden regelmatig te buiten ging, ten
koste van de lokale gerichten. De landsheer
is aan deze protesten ten dele tegemoet gekomen en heeft de bevoegdheden van het
Hof op enige gebieden wat duidelijker begrensd, maar in andere kwesties de autoriteit
van Kanselier en Raden weer bevestigd. In
1578 kregen de Staten uiteindelijk hun zin
toen, in de beginfase van Tachtigjarige Oorlog, stadhouder Jan van Nassau het Hof tijdelijk sloot en zuiverde van niet-Gelderse
personeelsleden. Niet lang daarna moesten
ook alle niet-protestantse raadsheren vertrekken. Het Hof kreeg daarop een nieuwe, door
de Staten vervaardigde instructie. In 1581
zwoer Gelderland Filips II af als landsheer en
de Staten namen uiteindelijk de soevereiniteit
over. Toch bleef veel bij het oude: de bevoegdheden van het Hof werden hier wat ingeperkt, daar wat uitgebreid, maar de hierboven beschreven grondtrekken wijzigden
niet heel sterk. Ook bleef het Hof tot ver in
de zeventiende eeuw het centrum van administratie en (dagelijks) bestuur in Gelderland,
nu uit naam van de Gelderse Staten. 6
Al met al was het Hof een professionele
justitieraad, waar recht gesproken werd op
een voor de zestiende e e u w 'moderne' manier, volgens de romano-canonieke procedure, een symbiose van Romeins en kerkelijk
procesrecht. 7 In de meeste plaatselijke gerichten in Gelderland waren juist allerlei verschillende inheemse rechtsregels van toepassing. In de bovengenoemde Kanselarij-Ordonnantie (artikel 32) was vastgelegd dat het Hof
alleen in gevallen waarin deze inheemse
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rechten niet voorzagen recht mocht spreken
volgens het Romeinse en canonieke recht,
het geleerde recht dat o p d e universiteiten
onderwezen werd. 8 Het Hof was dan ook samengesteld uit een kanselier, altijd een jurist,
twee universitair geschoolde raadsheren en
vier Gelderse edelen, die geacht werden de
lokale rechten te kennen. Hoewel m e n hieruit zou k u n n e n afleiden dat er door het Hof
vaak recht gesproken werd volgens d e inheemse rechten, is niets minder waar.
Niet alle adellijke raadsheren waren namelijk permanent in Arnhem aanwezig. Daarnaast werd nog vóór de Opstand het aantal
juridisch geschoolde raden geleidelijk uitgebreid van twee naar vijf. Het Hof kreeg daarnaast een jurist als procureur-generaal (momber genoemd) die tevens raadsheer was. De
juristen - inclusief de kanselier zeven in getal
- hadden duidelijk de overhand in de Raad
boven d e edelen. Na 1578 nam het aantal
raadsheren aanvankelijk wel af, maar de belangrijke rol voor juristen kwam niet meer ter
discussie te staan.
Het Hof van Gelre was hierin niet uniek.
Bij de andere justitieraden in d e Nederlanden
domineerden juristen eveneens het personeelsbestand en werd er recht gesproken volgens de romano-canonieke procedure. Elke
justitieraad kende ook zijn eigen gebruiken
o p procesgebied, de 'stijl van den Hove'. 9
Iemand die voor deze gerechtshoven wilde
procederen, moest zich hieraan houden.
Daarnaast moest hij ook inhoudelijke kennis
bezitten van het Romeinse en canonieke
recht en argumenten van rechtsgeleerde auteurs k u n n e n gebruiken in de pleidooien en
processtukken. De meeste zestiende-eeuwers
beschikten natuurlijk niet over deze praktische en theoretische kennis. Hier kwamen
dan ook juridisch onderlegde professionals,
procureurs en advocaten, om de hoek kijken.
Procureurs e n advocaten
Doorgaans wordt aangenomen dat er in de
vroegmoderne tijd een duidelijk onderscheid
bestond tussen procureurs en advocaten. 10
De procureur was de formele procesvertegenwoordiger die door een partij werd ingehuurd om hem in het gerecht te vertegen-
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woordigen en zorg te dragen voor de administratieve kant van de zaak. Zijn cliënt lichtte
hem in over d e achtergronden van het proces,
waarna de afspraken en de bevoegdheden
van de procureur schriftelijk werden vastgelegd in een overeenkomst, de procuratie. Als
'meester vander sake' hield de procureur de
voortgang in d e procedure." Hij zorgde ervoor dat de processtukken tijdig en in de
voorgeschreven vorm ingediend werden en
verscheen uit naam van zijn cliënt o p de zittingen. De procureur moest dan ook goed o p
de hoogte zijn van de procesgang van het gerechtshof waar hij werkte. Hij hoefde hiervoor geen gediplomeerd jurist te zijn; deze
kennis kon o o k in de praktijk worden opgedaan. De advocaat diende wèl in het bezit te
zijn van een universitaire titel van meester of
doctor in d e rechten. Als juridisch adviseur
was hij de materiële procesvertegenwoordiger van een partij. Zijn belangrijkste taken
waren gelegen in het (adviseren bij het) opstellen van de processtukken en het voeren
van de pleidooien. Hiertoe moest de advocaat goed o p d e hoogte zijn van de procesgang bij het gerechtshof, het geldende (proc e s r e c h t en de feiten van het proces. 12 Advocaten en procureurs mochten hun werkzaamheden in het algemeen slechts verrichten als
ze hiertoe door het gerecht in kwestie waren
beëdigd. Vaak w e r d e n ze verplicht in de stad
waar d e justitieraad zetelde te wonen; zodoende k o n d e n ze tegelijkertijd meerdere partijen dienen.
Vanaf d e vijftiende eeuw deden procureurs
en advocaten geleidelijk hun intrede bij de
vorstelijke justitieraden in de Nederlanden.
Doordat het romano-canonieke procesrecht
meer en meer doordrong in de rechtspraak
van deze hoven en een steeds groter deel van
het personeel onder universitair gevormde
legisten werd gerekruteerd, groeide ook de
behoefte aan professionele rechtsbijstand. 1 '
Rond de bestaande justitieraden ontstond er
in de loop van d e vijftiende eeuw aldus een
entourage van ervaren procesvertegenwoordigers w a a r o p partijen een beroep k o n d e n en doorgaans moesten - doen. 14 Bij provinciale justitieraden die in de zestiende e e u w
opgericht of gereorganiseerd werden, stelde
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de regering vaak direct algemene richtlijnen
vast voor d e werkzaamheden van advocaten
en procureurs. 15 Nadere regelgeving, bijvoorbeeld over de te hanteren tarieven of het
ordentelijk verloop van de procedure, werd
dikwijls door de instelling zelf opgesteld. 16
Per justitieraad kon de manier waarop advocaten en procureurs hun werk deden dus wel
wat verschillen. De situatie in Friesland week
bijvoorbeeld af van het algemene beeld: in
1541 werden daar beide functies verenigd in
de persoon van de advocaat, die dus tegelijkertijd procureur was. 17
Opmerkelijk in dit opzicht is dat er voor
het Hof van Gelre uit de zestiende eeuw helemaal geen officiële regelingen voor advocaten bekend zijn. De Kanselarij-Ordonnantie
van 1547 zwijgt o p dit gebied, evenals zijn
opvolger uit 1578.18 Pas in de derde instructie voor het Hof (1622 opgesteld, 1651 ingevoerd) zijn drie artikelen aan advocaten gewijd.19 Inmiddels hadden Kanselier en Raden
zelf al enige maatregelen genomen met betrekking tot de advocatuur. De jongste daarvan dateert van 1600 en gelast de advocaten
bij d e Raad een eed van trouw af te leggen.
De belangrijkste maatregel was het invoeren
van de 'Ordonnantie raeckende d'advocaten
deses Hoves en derselver salaris' (30 maart
1610).20 Hiermee werden partijen onder meer
verplicht in de pleidooien voor de Raad gebruik te maken van een beëdigde advocaat.
Verder stelde het Hof enige regels op over de
toelating en beëdiging van nieuwe advocaten
en regelde het h u n salaris. Van vóór 1600
kennen we alleen een ordonnantie 'tot forderinge van justicie' (29 maart 1572) die erop
gericht was de procesgang vlotter te laten
verlopen. 21 Deze regeling verplichtte partijen
die de rechtsdag zelf niet k o n d e n waarnemen
een procesvertegenwoordiger in dienst te
nemen. Verder bevat het stuk nog wat nadere procedureregels. Het stuk spreekt echter
niet letterlijk van procureurs of advocaten,
maar van 'volmachtichden'. Meer zestiendeeeuwse regelingen zijn er voor Gelre niet
overgeleverd, een lacune die mede veroorzaakt wordt doordat er van de 'Memorie- en
resolutieboeken', de registers waarin de griffier de besluiten van het Hof in optekende,
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maar zeven stuks van vóór 1600 bewaard zijn
gebleven. 22
Naast deze regelgeving zijn er drie namen
bekend van advocaten die in de zestiende
eeuw bij het Hof actief waren - mr. Johan
Deyn, mr. Jacob Soes(t) en mr. Frans van
Sonsbeeck - , terwijl we ook een handvol
procureurs kennen. 23 Dit steekt schril af
tegen de situatie na 1610. Dat jaar werden
maar liefst negen advocaten beëdigd en er
zouden er in de rest van de eeuw nog 168 (!)
volgen. 24 Was de ordonnantie van dat jaar
dan zo'n keerpunt, een 'take-off voor de advocatuur bij het Hof? Drie auteurs spraken
zich uit over de periode vóór 1610. Keverling
Buisman benadrukt dat er tegen het eind van
de zestiende eeuw meer zicht komt op het
optreden van procureurs en advocaten, maar
houdt zich bij gebrek aan nader onderzoek
o p de vlakte. Wel acht hij het goed mogelijk,
zelfs waarschijnlijk, dat deze figuren eerder
al actief waren. 25 Maris is stelliger. Zij meent
dat procespartijen in de zestiende eeuw niet
verplicht waren gebruik te maken van de
diensten van een beëdigde advocaat. 26 Hoewel dit wel regelmatig gebeurde, kon men
met een ervaren procureur ook toe. Het meest
uitgesproken is professor Moorman van Kappen in zijn afscheidsrede. Hij stelt in dit verband dat bij het Hof van Gelre 'de bij andere
gewestelijke hoven en raden van justitie gebruikelijke en allengs unumganglich
geworden entourage van advocaten en procureurs
tot en met eind 16de eeuw ontbrak, domweg
bij gebrek aan universitair-gegradueerde juristen...'.27 Er bestaat dus onduidelijkheid op
dit punt. Dat vraagt om nader onderzoek.
Laten we eens zien wat de bronnen te melden hebben over de activiteiten van procureurs en advocaten bij het Hof en ons de
vraag stellen of zo'n entourage van procesvertegenwoordigers inderdaad ontbrak in zestiende-eeuws Arnhem.
Wie waren de 'volmachtichden'?
Wanneer w e de procureurs onder de loupe
nemen, stuiten we direct o p twee moeilijkheden. Enerzijds is het bronnenmateriaal nogal
lacuneus overgeleverd. 28 Veel processtukken
zijn verloren gegaan en bijna alle series -
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waaronder vonnisregisters, pleidooiboeken
en allerlei katernen met akten - vertonen
gaten. Een ander punt is de term 'procureur'.
In de door mij gebruikte bronnen komt die
namelijk nauwelijks voor. 29 Uit d e bovengenoemde ordonnantie 'tot forderinge van justicie' blijkt al dat men bij voorkeur d e term
'volmachtichde', of een variatie daarop, gebruikte. Helaas maakt het stuk niet duidelijk
wie nu precies onder gevolmachtigden werden verstaan of aan welke eisen ze moeten
voldoen. 30 "Volmachtichde' is namelijk een
nogal algemene term waarmee een van volmacht voorzien persoon, een ge(vol)machtigde wordt aangeduid. 31 We k u n n e n dan ook
niet zomaar aannemen dat de ordonnantie alleen o p procureurs doelt. In principe konden
partijen natuurlijk iedere meerderjarige man
een volmacht verlenen om voor hen de
rechtsdag waar te nemen. Daarmee was hij
natuurlijk nog geen procureur, geen professionele vertegenwoordiger van partijen die
o p vaste basis bij een bepaalde justitieraad
actief was. Met deze omschrijving in het achterhoofd kunnen er o p basis van het bronnenmateriaal drie soorten bij het Hof in Arnhem werkzame procesvertegenwoordigers
worden onderscheiden.
In de eerste plaats komen w e regelmatig
voogden tegen, in goed Gelders meestal
'momber' genoemd. We moeten ze niet verwarren met de procureur-generaal van het
Hof eveneens momber geheten. De hier bedoelde voogden traden o p voor een partij die
niet handelingsbekwaam was. 52 De belangen
van minderjarigen werden meestal door hun
vader of een familielid behartigd. Vrouwen
werden vertegenwoordigd door h u n man,
hoewel w e d u w e n wel zelfstandig in rechte
konden optreden. Priesters maakten voor het
Hof eveneens vaak gebruik van een momber.
Deze voogden kunnen worden beschouwd
als de belangenbehartigers die meestal zonder procuratie in de plaats van een niet handelingsbekwame partij optraden. We komen
ze dan ook eerder onder de benaming momber, dan onder de noemer 'volmachtichde'
tegen.
Een tweede groep die in de bronnen wèl
als 'volmachtichde' wordt aangeduid, is het
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best te omschrijven als een zaakwaarnemer.
Zowel particulieren als instellingen bedienden
zich regelmatig van zo'n vertegenwoordiger
als ze zelf niet aanwezig wilden of k o n d e n
zijn tijdens het proces. 33 Men stuurde dan een
familielid, een kennis of een werknemer, bijvoorbeeld een rentmeester. Steden lieten zich
vaak vertegenwoordigen door een secretaris
of leden van de magistraat en kapittels stuurden doorgaans één of meer kanunniken. Het
kwam ook nogal eens voor dat, wanneer
meerdere personen belang hadden bij de
zaak, één of enkele van hen de rest vertegenwoordigde. De machtiging geschiedde in
dit geval met een procuratie die o p de griffie
van het Hof, maar ook elders - bijvoorbeeld
voor een notaris of schepenbank - kon zijn
opgemaakt.
Wat hield dat in, zo'n procuratie? Met dit
document, ook regelmatig als constitutie of
constitutio aangeduid, machtigde iemand een
ander om in zijn plaats voor het Hof te verschijnen e n bepaalde rechtshandelingen te
verrichten. Hoewel niet elke volmacht even
uitgebreid was, bevatten d e meeste procuraties een aantal min of meer vaste elementen.
Een uitvoerige procuratie (1561) van Johan
van Scherpenzeel, richter van Doesburg, geeft
een goed beeld. Hij machtigde mr. Dionys
van Wesenhage om al zijn zaken voor het
Hof waar te nemen:
'soe well active als passive te ageren, dieselve [zijn zaken (MG)] jegens eenygelick te defenderen (...), te contesteren, repliceren, dupliceren u n d alle gewoindicke termijnen van
rechten te observeren, in rechte te concluderen e n d e rechts te begeren, sententie te hooren pronuncieren und voorts generalick in
alle sijne saecken to doen u n d laeten 't ghoene wes hij constituant selffs (...) present und
tegenwoordich zijnde doen und laeten soil
moegen. Oick overmits desen hem gevende
alle alsullicke macht als een goet procureur
toebehoert e n d e mach hebben, competeren
und toebehoeren, mitsampt van een oft meer
procur off procureurs gelijcke macht hebbende, te moegen substitueren u n d in sijn plaetse stellen. Ratificirende voorts und approberende allet g h o e n e bij den voornoemde mr.
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'Dorpsadvocaat' door Pieter Brueghel de Jonge. (Museum voor Schone Kunsten, Gent)
Dionys in sijn comparants saecken aireede
gedaen mach wesen ende noch bij hem off
sijne substituyten gedaen sal ■worden.'34
De 'volmachtichde' werd aldus gemachtigd
de rechten van zijn lastgever te verdedigen,
al naar gelang de zaak als eiser of als be
klaagde. Hij mocht dit doen in alle stadia van
de procedure, van het begin tot de conclusie
aan het eind. Bovendien mocht hij bij de uit
spraak van het vonnis aanwezig zijn. Hoewel
Van Wesenhage in dit geval voor alle zaken,
ook de toekomstige, van Van Scherpenzeel
aangesteld werd, stelde men doorgaans een
'volmachtichde' slechts in het kader van één
proces aan  soms zelfs voor een deel van het
proces. Van Wesenhage moest steeds han
delen zoals hij in alle redelijkheid kon ver
wachten dat zijn lastgever zou hebben ge
daan als hij zelf aanwezig was. Daartegen
over beloofde Van Scherpenzeel zich te con
firmeren aan hetgeen zijn gemachtigde in zijn
plaats zou ondernemen en de uitkomst van
het proces te accepteren. Een substitutie
clausule ten slotte behoorde eveneens tot het
standaardrepertoire van de procuratie: de
gemachtigde mocht indien nodig één of
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meerdere anderen in zijn plaats stellen die
dezelfde volmacht zou(den) genieten.
Zo'n clausule was natuurlijk vooral van be
lang als de 'volmachtichde' zelf niet genoeg
expertise bezat om de zaak voor het Hof tot
een goed einde te brengen. Bovendien was
het idee om hangende een proces in Arnhem
te moeten logeren  in 1572 door het Hof
verplicht gesteld 35  voor velen niet zo aan
trekkelijk. P rocessen konden destijds name
lijk jaren duren. 36 Uit het procuratieboek,
aangelegd in 1596, blijkt dan ook dat de
meeste zaakwaarnemers, die in het bezit
waren van een elders opgestelde procuratie,
nagenoeg zonder uitzondering hun volmacht
overdroegen (substitueerden) o p een derde. 37
Vaak geschiedde dit na het pleidooi, wan
neer duidelijk geworden was hoe de proce
dure verder zou verlopen. We komen hier
steeds dezelfde namen tegen. Hoewel uit eer
dere bronnen, vanwege hun zeer lacuneuze
overlevering, helaas niet is op te maken of dit
fenomeen ook al vóór 1596 speelde, was dit
zeer waarschijnlijk wel het geval. We weten
bijvoorbeeld dat Henricus Carpenterius, één
van de gevolmachtigden van Engelbert Ver
reycken die als verweerder in een proces
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over het bezit van d e pastorie van Wilp betrokken was, in 1566 zijn volmacht substitueerde o p mr. Cornelis van der Burch, 'Curiae
Regiae Ma"*. Arnhemiensis causarum procuratorem'. Uit de aktenboeken, waarin de griffier regelmatig kladprocuraties aantekende,
blijkt eveneens dat steeds dezelfde personen
als 'volmachtichde' werden aangesteld. Het
betreft hier een derde type procesvertegenwoordigers: de 'echte' procureurs, zoals w e ze
uit d e literatuur kennen.
In onderstaande tabel h e b ik h u n namen
o p een rijtje gezet. Wanneer iemand vóór
1596 vijfmaal of meer in een procuratie voork w a m is hij opgenomen. Voor de periode
1596-1610 - toen er een procuratieboek werd
bijgehouden en w e over veel meer bronnen
kunnen beschikken - is een criterium van
tien vermeldingen aangehouden. Alleen de
procureurs die w e r d e n aangesteld voor een
proces bij het Hof zijn opgenomen. 3 8 Het aantal jaren dat zij bij benadering actief waren is

ontleend aan de op hen gepasseerde procuraties, die ik tot eind 1610 doorgenomen heb.
Uit onderstaande tabel blijkt overduidelijk
dat er in Arnhem sinds de vestiging van het
Hof steeds meerdere procureurs gelijktijdig
werkzaam waren. Met het oog o p de overlevering van de bronnen moeten w e er rekening m e e h o u d e n dat hun aantal vóór 1596
wellicht wat onderschat wordt, maar een stuk
of vijf waren er doorgaans toch zeker wel actief. In de eerste pakweg vijftien jaar van het
bestaan van het Hof van Gelre komen w e er
nog niet veel tegen. Waarschijnlijk moesten
de Geldersen nog wat wennen aan een professionele, sedentaire justitieraad, terwijl de
stijl en manier van procederen voor het Hof
nog in ontwikkeling was. De eerste procureurs w o r d e n dan nog wel eens aangeduid
met d e traditionele term 'voirspraecke', die
het midden houdt tussen advocaat en procureur en die men eerder bij een lokaal gericht

Procureurs

Jaren actief tot I 6 l 0 (bij benadering)

Mr. Cornelis van der Burch
Mr. Johan van Dorp (f 1574) 3 '
Mr. Johan Deyn (f 1567)40
Mr. Henrick Palander 41
Mr. Dionys van (der) Wesenhage
Mr. Peter van Dorp 42
Dr. Frederick (van) Boymer 43
Mr. Engelbert van der Burch ( t 1609)44
Arndt van Steenier (f 1614)
Dr. Evert/Everhardt Poitou/Potow (ca. 1536-1598) 45
Mr. Jacob Soes(t)
Mr. Lambert Croll
Mr. Jacob Praest (f 1603)46
Mr. Peter (van) Chous
Dr. Goesen van Steenier ( | l656)
Jhelis/Gielis Engelen
Dr. Frederick van den Sande ( t I6l7) 4 7
Dr. Johan (van) Goch (ca. 1581-1637) 48
(Mr.) Claes Janssen 49
Dr. Evert/Everhardt van Staver(d)en
Gerrit/Gerhardt Sluijsken
Dr. Jacob (van) Wetten

1548-1566
1550-1574
1556-1567
1556-1577
1557-1567
1559-1574
1570-1580
1570-1596
1571-1606
1573-1598
1577-1583
1594-1604
1595-1602
1596-1610
1598-1610
1600-I6l0
1601-1606
1604-1608
1605-1610
1605-1610
I6O8-I6IO
I6O8-I6IO

Bronnen: GldA, Hof, inv.nrs. 6199, 6200, 6203-6211, 6292.
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dan bij een professionele justitieraad zou verwachten. 50 Na 1555 zien w e steeds vaker 'volmachtichden' opduiken. In de periode die
grofweg loopt van 1585-1595 zijn er dan
weer wat minder procureurs actief. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met de aanzienlijke
verkleining van het territoir waarover het Hof
bevoegd was. In deze fase van de Tachtigjarige Oorlog waren Zutphen (1583-1591) en
Nijmegen (1585-1591) en praktisch het gehele Overkwartier in Spaanse handen. Daarbij
ontregelden legers van beide kanten een aanzienlijk deel van het plattenland. Eind jaren
1590 herstelde het aantal procureurs zich
weer.
Het valt op dat bijna alle in de tabel genoemde procureurs een academische graad
in de rechten bezaten (licentiaat, hier aangegeven met mr., of doctor). Voor een procureur was dit - zoals w e hiervoor zagen - niet
per se noodzakelijk, maar wel een voordeel.
Ook degenen die geen universitaire titel o p
zak hadden, deden tijdens h u n werk ongetwijfeld een schat aan praktijkervaring en juridische kennis op. O p Gielis Engelen werden bijvoorbeeld tussen 1600 en 1610 maar
liefst 58 procuraties verleend, al was dr.
Goessen van Steenier 'recordhouder' met 67
vermeldingen tussen 1598 en 1610. Arndt
van Steenier, waarschijnlijk zijn vader, was
eveneens in de praktijk geschoold: hij verleende 35 jaar lang zijn diensten en werkte
daarnaast als landschrijver van de Veluwe en
Veluwezoom. 51 Van Claes Janssen is bekend
dat hij tevens als procureur voor de Arnhemse schepenbank werkzaam was. 52 En zij
waren niet de enigen die er andere werkzaamheden op na hielden.

het oog o p belangenverstrengeling en dubieuze praktijken. Cornelis van der Burch die
als klerk voor het Hof werkte, werd in 1549
zelfs uit zijn functie ontheven, omdat de
vrees bestond dat hij geheime zaken zou
doorspelen aan partijen. 54 Hoger personeel
als secretarissen of raadsheren kluste - voor
zover b e k e n d - niet bij als procureur, 55 maar
het 'Openbaar Ministerie' w a s een ander verhaal. Dit kwam het Hof zelfs o p een vermaning te staan van de hertog van Alva, die de
momber ervan verdacht als procureur bij te
verdienen. 56 Kanselier en Raden verzekerden
hem evenwel dat de momber geen private
partijen diende, maar dat zijn vervanger, de
substituut-momber, dit wel deed. Het Hof
achtte dit niet problematisch, maar juist
noodzakelijk: zijn salaris was zo laag dat een
bijverdienste welkom was. Uit de onderzochte akten blijkt inderdaad dat de mombers in
de zestiende eeuw geen partijen dienden,
maar dat h u n substituten wel regelmatig
rechtsbijstand verleenden. Van drie van de
eerste vier substituut-mombers, mr. Johan
Deyn ((1557)1563-1568), mr. Aggeus van
Sauleen (1571-1578) en dr. Johan van Goch
(1608-1609), zijn procuraties b e k e n d uit de
tijd dat ze dit ambt bekleedden. 5 7 Een vijfde
substituut-momber, dr. Reynier Schrassert
( I 6 l 0 - l 6 l 8 ) , werd drie maanden na zijn indiensttreding zelfs beëdigd als advocaat. Hij
was toen al een jaar actief geweest als procureur. 58 Tussen 1578 en 1606 was er wegens
de slechte staat van de gewestelijke financiën
geen substituut-momber en maakte de momber gebruik van substituten ad hoc. Zij werden deels uit het gezelschap van vaste procureurs gerekruteerd. 59

Voor veel van deze heren w a s h u n werk
als procureur vermoedelijk een bijverdienste
of een opstap naar een bestuurlijke carrière.
Mr. Adriaen van Stoutenburch, die w e tussen
1570 en 1577 enige keren als 'volmachtichde'
tegenkomen, was bijvoorbeeld niet alleen jurist, maar ook een 'medicinen doctor' die als
lijfarts in dienst was van het Hof.53 Voor andere personeelsleden van het Hof, zeker diegenen die direct bij de rechtsgang betrokken
waren, was een bijverdienste in de procureursbranche natuurlijk minder wenselijk met

Voor d e procureurs was het substituutmomberschap slechts één van de carrièreperspectieven. Juristen, zeker met enige praktijkervaring, waren gewild. Dionys van Wesenhage schopte het in 1567 tot raadsheer in
het Hof, evenals dr. Reyner van den Sande
(1579), die in enige procuraties voorkomt. 60
Hij was daarnaast vele jaren lid van het Arnhemse stadsbestuur, evenals mr. Engelbert
van der Burch. 61 Johan van Goch werd in
1609 in de magistraat van Zutphen opgenomen. 62 Hij zou het uiteindelijk zelfs tot een
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vaste betrekking in Den Haag brengen, destijds niet gemakkelijk voor niet-Hollanders.
Als gedeputeerde ter Staten-Generaal voor
het Kwartier van Zutphen, en later lid van de
Raad van State, maakte hij blijkbaar een
goede indruk (en knoopte hij d e juiste contacten aan). Na een paar jaar als assistentgriffier van de Raad van State werd hij in
1623 tot griffier bevorderd en na enige tijd
verkoos men h e m boven een Hollander als
thesaurier-generaal. 6 3 Frederick van d e n
Sande, de zoon van Reyner, bracht het na enkele jaren als procureur tot momber. Hij
bleef aanvankelijk ook partijen dienen, maar
nadat hij tot schepen van Arnhem gekozen
was en naast momber ook raadsheer-ordinaris werd, beëindigde hij deze activiteiten. 64
Frederick Boymer volgde overigens de omgekeerde route. Hij was van 1559 tot 1564 ordinaris-raadsheer, maar werd o p eigen verzoek van zijn ambt ontheven - wellicht
omdat hij in de private sector meer dacht te
k u n n e n verdienen. 65 Tussen 1570 en 1580
vertegenwoordigde hij regelmatig partijen
voor het Hof.
Het valt ook o p dat bepaalde achternamen
regelmatig terugkomen. We zagen dat al bij
vader en zoon Van den Sande en twee Van
Steenlers, maar zij waren zeker niet de enigen waartussen een familierelatie bestond.
Zo w a s Johan Deyn de broer van raadsheer
mr. Derrick Deyn, 66 terwijl Johan van Dorp de
vader van Peter van Dorp was. 67 Evert Poitou
kan o p zijn beurt de vader zijn geweest van
dr. Everhardt Poitou die in 1610 als één van
d e eersten als advocaat werd beëdigd. 68 Bij
bij Cornelis en Engelbert van der Burch valt
eveneens een familieband te verwachten. Gen o e m d is al dat sommige procureurs het tot
een post in de Arnhemse magistraat brachten. Ook andere telgen uit Arnhemse regentengeslachten kennen w e als 'volmachtichde'. Niet minder dan vijf leden van de familie
Sluijsken traden in die hoedanigheid o p voor
het Hof.69 De namen Engelen 70 en Van Wetten 71 waren eveneens niet o n b e k e n d in het
Arnhemse bestuurscircuit.
Deze overlap tussen procesvertegenwoordigers en de Arnhemse magistraat werd mede
in de h a n d gewerkt door de residentieplicht
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Procuratie opgemaakt door een notaris, Venlo, 28
mei 1554. Bron: Gelders Archief, Hof, inv. nr. 4937,
dossiernr. 32.

die het Hof in 1572 aan procespartijen en
hun vertegenwoordigers had opgelegd. Het
aanstellen van een in Arnhem woonachtige
procureur die thuis was in de procesgang bij
het Hof werd daardoor zeer aantrekkelijk,
wat ongetwijfeld een extra impuls gaf aan de
arbeidsmarkt voor juristen in Arnhem. De
procesvertegenwoordiger moest natuurlijk
wel goed geïnformeerd worden. We zien dan
ook dat veel partijen vasdegden dat ze in de
beginfase van het proces bij hun procureur
zouden logeren. 72 Gedurende de hele procedure fungeerde d e procureur als eerste aanspreekpunt voor het Hof.73 Uit naam van zijn
partijen nam hij de rechtsdagen waar, leverde hij de processtukken in en zorgde er na
afloop van het proces voor dat de stukken
o p een correcte manier bijeen werden gebracht. 74 Vanaf de jaren 1570 vervingen procureurs bovendien in toenemende mate h u n
lastgevers bij d e afsluitende handelingen in
de procedure. 7 5 Indien nodig kon de procu-
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reur zich ook borg stellen voor zijn cliënt of
schoot hij geld voor. 76
Al met al kunnen we dus concluderen dat
er in de zestiende eeuw een vaste groep procureurs in Arnhem werkzaam was. Hoewel
partijen regelmatig zelf compareerden of een
zaakwaarnemer stuurden, maakten ze in de
meeste gevallen ook gebruik van de expertise van een lokale procureur om hun belangen bij het Hof te behartigen. Deze fungeerde dan als plaatselijke contactpersoon van
zijn cliënt èn als eerste aanspreekpunt voor
Kanselier en Raden. Doorgaans werd de samenwerking in de beginfase van het proces
ter griffie officieel vastgelegd in een procuratie. Het waren steeds dezelfde heren die gemachtigd werden: door de wol geverfde professionals, meestal juristen, die in Arnhem
woonden en dikwijls geen onbekenden waren
in bestuurskringen. Maakte de beschikbaarheid van deze ervaren procesvertegenwoordigers dat partijen geen advocaat in de arm
hoefden te nemen? Was, zoals Maris meent,
een procureur genoeg om een proces tot een
goed einde te brengen?
De 'onzichtbare' advocaten
Eén van de activiteiten die bij de meeste justitieraden was voorbehouden aan advocaten
was het mondeling bepleiten van de zaak. 77
Met de al genoemde Ordonnantie voor de advocaten van 30 maart 1610 verplichtte het
Hof van Gelre partijen hiervoor voortaan altijd een advocaat in de arm te nemen. 78 Was
dit een bevestiging van de bestaande praktijk
of was dit een nieuwigheid, die er voor zorgde dat het aantal advocaten opeens spectaculair toenam na 1610? Een kleine maand later
werden er immers acht advocaten beëdigd en nummer negen volgde in september. De
pleidooiboeken, waarin de griffier de notulen
van de pleitsessies neerschreef, lijken de
beste bron om na te gaan of ook vóór 1610
advocaten het woord voerden in de Raadkamer. Slechts voor de jaren 1576-1582 en
1596-1610 zijn pleidooiboeken overgeleverd,
terwijl de griffier vóór 1576 de pleitsessies
optekende in zijn memoriaal, waarvan delen
over de jaren 1570-1571 en 1574-1575 nog
aanwezig zijn.79
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Wie deze delen doorneemt, ziet partijen
persoonlijk het woord voeren of een voogd
of 'volmachtichde' in hun plaats spreken. Het
valt daarbij o p dat het taalgebruik zeer formeel van aard is en dat er met enige regelmaat Latijnse rechtstermen gebezigd worden.
Neem het verweer dat Joachim Raeymaker,
een boer uit Heteren, voerde in een proces
dat Johan Schetter, proost van het St. Walburgiskapittel te Zutphen en pastoor van Heteren, tegen hem had aangespannen. Raeymaker had namelijk zijn vee over land dat tot
het pastoorsgoed behoorde gedreven, waarop Schetter hem voor het Hof gesleept had
wegens verstoring van zijn bezit. Nadat de
proost zijn eis geformuleerd had, concludeerde de Heterense boer zijn verweer onder
meer in deze bewoordingen: 'concludeert
(...) dat die clager [Schetter (MG)] sal worden
verclaert in vuegen ende maeten nyet ontfenckelick of, ten weynichste, geabsolveert
van den eysch soe wel provisoneel als ten
principale, cum expensis.,m Niet bepaald taalgebruik voor een zestiende-eeuwse boer. Dit
was beslist geen uitzondering: iedereen die
het woord voerde, procureurs, zaakwaarnemers of partijen zelf, werden dit soort bewoordingen in de mond gelegd. Het kan natuurlijk zijn dat de griffier het pleidooi in zijn
eigen woorden samenvatte en optekende. Inderdaad zijn veel aantekeningen een aaneenschakeling van halve zinnen, steekwoorden
en standaardformuleringen. Wanneer de griffier er later een akte van opmaakte, polijstte
hij het geheel wat bij in het juridische taalgebruik dat hij dagelijks hanteerde. 8 1 Er is echter nog wat anders aan de h a n d met deze
aantekeningen.
Soms kan het pleidooi vergeleken worden
met een achteraf opgestelde declaratie van
proceskosten. In het proces tussen Henrick
van Schevichaven, kannunik van het St. Walburgiskapittel te Arnhem, en Rutger Jacobss.,
over verstoring van het bezit van een vicarie
in de kerk van Rijswijk (Neder-Betuwe), leidt
dit tot een zeer interessante bevinding. Blijkens de pleidooiboeken en d e later opgestelde akten werd Van Schevichaven o p de
rechtsdagen vertegenwoordigd door procureur Adriaen van Stoutenburch en voerde
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deze het woord ten overstaan van het Hof.82
Uit de kostendeclaratie en de schriftelijke
reactie van de tegenpartij hierop blijkt echter
dat hij steeds een advocaat, wiens naam niet
g e n o e m d wordt, bij zich had, speciaal voor
het pleitwerk. 83 De tegenpartij, die Frederick
Boymer als procureur had, bediende zich
volgens deze stukken eveneens van een advocaat en wel van Evert Poitou, die w e hierboven al tegenkwamen als procureur. Deze
advocaten voerden dus het woord voor de
Raad, maar zijn in de memorialen en procesakten niet terug te vinden! Dit plaatst natuurlijk grote vraagtekens bij al die andere processen, waarin partijen of h u n procureur het
w o o r d lijken te voeren. 84 Een vergelijking van
stukken is voor de meeste zaken helaas niet
mogelijk, maar verder onderzoek naar overgeleverde kostendeclaraties zal het hier geschetste beeld ongetwijfeld bevestigen.

De activiteiten van advocaten bij het Hof
zijn dus sterk onderbelicht gebleven doordat
de griffier hun namen simpelweg niet noteerde. 85 In combinatie met het gebrek aan
zestiende-eeuwse regelgeving voor de advocatuur heeft dit andere auteurs tot de logische gedachte gebracht dat er nauwelijks advocaten actief waren bij het Hof; men kende
immers maar drie namen. Toch is dit slechts
schijn. Sprokkelwerk in allerlei archivalia wijst
namelijk uit dat er vóór l 6 l 0 wel zo'n vijftien
advocaten actief waren. Het valt o p dat een
aanzienlijk deel van hen ook als procureur
voorkomt. We zagen al dat Evert Poitou als
advocaat werd ingehuurd door Rutger Jacobss., maar hij was lang niet d e enige. Onderstaande tabel, waarin d e procureurs ook
zijn weergegeven, maar de advocaten onder
hen nu vet gedrukt zijn, illustreert dit.

Procureurs
Mr. Cornelis van der Burch
Mr. Johan van Dorp (f 1574)86
Mr. Johan Deyn (f 1567)87
Mr. Henrick Palander 88
Mr. Dionys van (der) Wesenhage 8 9
Mr. Peter van Dorp
Dr. Frederick (van) Boymer 90
Mr. Engelbert van der Burch (f 1609)"
Arndt van Steenier (f 1614)
Dr. Evert/Everhardt Poitou/Potow (ca. 1536-1598) 92
Mr. Jacob Soes(t) 93
Mr. Lambert Croll94
Mr. Jacob Praest (f 1603)
Mr. Peter (van) Chous
Dr. Goesen van Steenier (f 1656)95
Jhelis/Gielis Engelen
Dr. Frederick van den Sande (f 1617)
Dr. J o h a n (van) Goch (ca. 1581-1637)
(Mr.) Claes Janssen
Dr. Evert/Everhardt van Staver(d)en' 6
Gerrit/Gerhardt Sluijsken
Dr. Jacob (van) Wetten
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Jaren actief tot l 6 l 0 (bij benadering)
1548-1566
1550-1574
1556-1567
1556-1577
1557-1567
1559-1574
1570-1580
1570-1596
1571-1606
1573-1598
1577-1583
1594-1604
1595-1602
1596-1610
1598-1610
I6OO-I6IO
I6OI-I6O6
l604-l608
1605-1610
1605-1610
1608-1610
I6O8-I6IO
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Blijkbaar was het de advocaten bij het Hof
toegestaan om, net zoals in Friesland, tevens
als procureur o p te treden. Dit is ook niet onlogisch wanneer w e er van uitgaan dat, zoals
vaak wordt aangenomen, 9 7 in het Gelderland
van de zestiende e e u w redelijk weinig juristen beschikbaar waren. Trouwens, bij de
Arnhemse schepenbank gold eenzelfde regeling.98 Toch waren er ook advocaten actief die
zich niet of nauwelijks lieten inhuren als procureur. 99 Zo werd mr. Frans van Sonsbeeck
die, in een zaak die door zijn w e d u w e werd
gevoerd over achterstallig traktement, 'des
Hoves van Gelderlandt gewesene advocaet'
genoemd,™ hoewel zijn naam in geen enkele procuratie voorkomt. Hetzelfde geldt voor
mr. Jasper van Varick, die in 1584 nog kortstondig momber is geweest, en mr. Johan van
Haren.101 De b e k e n d e geschiedschrijver Everhardt van Rheydt zou zich in 1578 ook als advocaat in Arnhem h e b b e n gevestigd, maar hij
werd al snel als leengriffier bij het Hof aangesteld;102 een ambt dat niet te combineren
was met de advocatuur.
Of partijen doorgaans een advocaat èn
een procureur in de arm namen is uit het
schaarse bronnenmateriaal niet met zekerheid op te maken. Het is eveneens lastig vast
te stellen of er een strikte taakverdeling tussen beide functionarissen bestond. Enige
aanwijzingen zijn er wel. Toen Frederick
Jacobss. Vlugh mei 1607 naar Arnhem reisde
om zijn collatierecht van de vicarie van het
Heilige Kruis te Nijkerk voor het Hof te verdedigen, nam hij daar direct een advocaat
(Van Staveren) en procureur (Chous) in de
arm. Uit de kostendeclaratie blijkt dat de eerste zich vooral inhoudelijk met de zaak bezig
hield, terwijl de ander voor de logistieke kant
van de zaak zorgde. 103 Er zijn ook heel wat
procuraties bekend waarin een partij meerdere 'volmachtichden' aanstelde. 104 Vermoedelijk werden de taken dan onderling verdeeld. Het zal wel geen toeval zijn dat één of
meer van aldus aangestelde gemachtigden
doorgaans ook als advocaat bekend zijn.
Daarnaast combineerde de advocaat tijdens
een proces soms ook beide functies. Johan
van Dorp bijvoorbeeld werd in 1550 door de
w e d u w e van Brandt Rijcxz. als procureur
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aangesteld, waarop hij zichzelf inhuurde om
als advocaat juridisch advies te geven en om
de pleidooien te voeren - tegen extra betaling uiteraard. 105 In 1559 stelde Otto Pieck
dan weer zijn advocaat Van Wesenhage aan
als procureur. 106 In dat geval moest er nog
wel een procuratie o p worden gemaakt. 107 De
overeenkomst tussen partij en advocaat werd
bij mijn weten niet ten overstaan van een
officiële instelling vastgelegd. Waarschijnlijk
droeg de procureur meestal zorg voor de
contacten met de advocaat. 108
Wat deden de advocaten zoal? Partijen
zochten hen allereerst aan voor juridisch advies.109 Ook stelden ze processtukken op.110
Velen zullen hiervoor één of meerdere klerken in dienst hebben gehad. 111 De correcties
die in menige pleitnota zijn aangebracht en
(incidenteel) de ondertekening ervan, wijzen
hier ook op.112 Tevens mochten advocaten als
borg fungeren voor hun cliënten. 113 De advocaat trad, kortom, o p als raadsman die zijn
cliënt op cruciale momenten in de procedure
met raad en daad terzijde stond. 114 O p gezette tijden moest er dan ook overlegd worden.
Wilhem Nas verzocht bijvoorbeeld een kopie
van een verzoekschrift van zijn wederpartij
'om 't zelve mit sijne huysvrouwe te communiceren ende daerop mit een advocaet hem
daerop te beraetslagen'. 115 Ten slotte voerden
de advocaten, zoals w e al zagen, het woord
ten overstaan van de Raad. Het Hof kon hen
hiertoe zelfs verplichten. O p 31 oktober 1581
beklaagde Jennicken van Ravensburch zich
namelijk voor de Raad 'gein advocaten tho
kennen krijghen'. Het Hof stelde daarop de
zaak uit tot de volgende dag en belastte Evert
Poitou om, 'als ein advocaet deser Cantzelrien', de suppliante bij te staan. Onder protest ging hij akkoord: 'Potow beclaecht sich
van sijne commissie, doch acceptiert dieselven.'116 Wanneer een advocaat niet aanwezig
kon zijn o p de rechtsdag, ging het pleidooi
blijkbaar niet door. Het Hof kon de zaak in
dat geval uitstellen. Wilhelm Jans den Hollander, gedaagde in een geding om een herengoed, verzocht de Raad o p 1 oktober 1603
direct ontslag van rechtsvervolging toen de
advocaat van zijn opponent niet o p kwam
dagen. Nadat de eiser het Hof verzekerde dat

75

Reyner van den Sande, die af en toe ook als
procureur optrad, 'dat hij hier als advocaet
den eedt gedaen heefft'.120 De beëdigingsprocedure verliep destijds niet heel anders dan
zoals die in 1610 werd vastgesteld. Mr. Johan
van Haren, sinds 1562 advocaat bij het Hof
van Utrecht, had zich in 1575 te Arnhem gevestigd. Hij verzocht daarop het Hof officieel
om tot advocaat te worden toegelaten. Nadat
het Hof zijn universitaire bul en zijn bewijs
van admissie in Utrecht - tevens een bevestiging van zijn goede reputatie - gezien had,
werd hij als advocaat beëdigd. 121

Pleidooi in de zaak van Schevichaven contra Jacobss., 9 oktober 1576. Bron: Gelders Archief, Hof,
inv, nr. 6067.
zijn raadsman 's middags zeker wel aanwezig
zou zijn, werd d e zaak uitgesteld. 117 Die middag werd er inderdaad gepleit en maakte de
advocaat zijn excuses, maar het mocht niet
baten: de eiser werd uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Ook een andere maatregel was in 1610
niet nieuw: de beëdiging van de advocaten.
Maris vermoedde, o p basis van de aanduiding van Johan Deyn als 'beëde Avocaet', dat
advocaten voordien ook al in de eed genomen werden, maar vond hiervoor geen verder bewijs. 118 In de beginjaren van het Hof
was dit waarschijnlijk ook nog geen regel.
Kanselier e n Raden merkten in 1557 althans
over Johan van Dorp o p dat hij regelmatig
optrad als 'voirspraeck', maar dat hij niet beëdigd was. 119 Niet lang daarna moet hierover
toch een regeling zijn uitgevaardigd, want
zo'n zeven jaar later meldde het Hof over
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In de zeventiende eeuw vielen advocaten
als beëdigde 'suppoosten' van de Kanselarij
(juridisch ondergeschikt personeel) onder de
jurisdictie van het Hof.122 Ook dit was slechts
een voortzetting van een regeling die in de
zestiende e e u w in d e praktijk al gold. In 1572
was dit officieel voor alle 'volmachtichden'
vastgesteld e n gedurende d e hele zestiende
e e u w werd er, met name door advocaten,
voor het Hof geprocedeerd over achterstallig
salaris en andere werkgerelateerde kwesties.123 Kanselier en Raden hielden ook toezicht o p d e beroepsgroep. Toen bijvoorbeeld
bleek dat Evert Poitou en Jacob Soest weigerden een gevangene rechtsbijstand te verlenen, maande het Hof hen tot beterschap of
anders zou het hen 'suspenderen (...) van
oire advocatie'. 124
Besluit
Al met al is duidelijk geworden dat vanaf de
oprichting van het Hof van Gelre zich in Arnhem geleidelijk een entourage van procesvertegenwoordigers ontwikkelde. Procureurs
en advocaten, de meesten van hen met een
universitair diploma o p zak, stonden - evenals hun collegae elders - partijen die procedeerden voor het Hof terzijde. De oprichting
van deze professionele justitieraad, gekenmerkt door een formele 'stijl van den Hove',
rechtspraak volgens het romano-canonieke
procedure en personeel dat opgeleid was in
het geleerde recht, maakte het werk van procureurs en advocaten onmisbaar. Op het gebied van rechtsbijstand liep Gelre nog wel
achter bij gewesten als Brabant, Vlaanderen
en Holland. Dit was niet meer dan logisch ge-
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zien de late incorporatie van Gelre in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden (1543).
Toch blijkt het beeld dat Moorman van Kappen schetste wat overdreven: in de zestiende
e e u w werd op het gebied van rechtsbijstand
een inhaalslag gemaakt en langzaam vormde
zich een milieu van procureurs en advocaten
rond het Hof. Dat advocaten vaak tevens als
procureur optraden, is mijns inziens kenmerkend voor deze vormingstijd.
De staat van het bronnenmateriaal laat niet
toe de chronologie van de ontwikkelingen al
te scherp te schetsen, maar wanneer de
zaken op een rij gezet worden, k o m ik tot het
volgende beeld: in grofweg de eerste twee
decennia (1543-1563) waren er niet overdreven veel procureurs en advocaten actief. Het
Hof was ook nog bezig zijn beleid met betrekking tot deze beroepsgroepen te vormen
- zo was er nog geen verplichtte beëdiging
en hanteerde men soms de traditionele term
'voirspraecke'. De aanwezigheid van een justitieraad trok evenwel juristen aan, die hoopten een goede boterham te kunnen verdienen. Johan van Dorp, afkomstig uit een Hollands ambtenarengeslacht, nam bijvoorbeeld
rond 1550 bewust deze stap, waarschijnlijk in
de h o o p later in dienst van het Hof te kunnen treden. 125 In de tijd die volgde en die
duurde tot de uitbraak van de Opstand (1578)
nestelde zich een kleine, maar onmiskenbare
entourage van rechtsgeleerde procesvertegenwoordigers in Arnhem. Naast incidentele
promotie tot personeelslid van het Hof, traden ze ook tot het stadsbestuur toe. Ook
begon het Hof hun werkzaamheden te regelen, met de ordonnantie 'tot forderinge van
justicie' als blijvend resultaat. Partijen gingen
zich (noodgedwongen) steeds meer van procureurs bedienen en het lijkt erop dat pleiten
voor de Raad slechts aan advocaten werd
voorbehouden. De zuivering van het Hof in
1578 en het krijgsverloop van de Opstand
verstoorden dit proces: katholieke, koningsgezinde juristen vertrokken en er was minder
werk. Herstel zette zich ten slotte in vanaf de
jaren 1590, hetgeen zich kenmerkte door een
nieuwe aanwas van procureurs en advocaten
en nadere regulering van de zijde van het Hof.
De ordonnantie van 1610 was een belangrijke
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stap in deze ontwikkeling, hoewel op een aantal punten de oude praktijk bevestigd werd.
De aanwezigheid van het Hof heeft bovendien beslist een aanzienlijke stempel gedrukt o p de ontwikkeling van Arnhem in de
vroegmoderne tijd.126 Hoewel hieromtrent
nog veel onbekend is, ligt het voor de hand
dat de stad geprofiteerd heeft van de aanwezige academici. Verder onderzoek, bijvoorbeeld naar Arnhemse (regenten)families, de
samenstelling van de magistraat, de rechtspraak van de schepenbank en bovenal de relaties die de personeelsleden van het Hof met
de stad onderhielden, zal dit moeten ophelderen. Met de vaststelling dat er met de vestiging
van het Hof in de zestiende eeuw ook een entourage van procureurs en advocaten neerstreek, komen we weer een stapje verder.
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en
Mededeelingen
Gelre 42 (1939), 248-351, aldaar 317 (nr. 172), 331 (nr. 205).
Aanwijzingen over zijn geboortejaar: GldA,
Hof, inv.nr. 6282, f. 64v.-65r. Sterfjaar: Herm a n Pieck aan Hof (20-10-1598), Hof, inv.nr.
838, briefnr. 11305.
O p 31-10-1603 was hij al overleden. GldA,
Hof, inv.nr. 6292, f. 6 l r .
Sterfjaar: Maris, Hof, deel 1, 347.
Geboorte- en sterfjaar: P. Knevel, Het Haagse
bureau. Zeventiende-eeuwse
ambtenaren
tussen staatsbelang en eigenbelang,
Amsterdam
2001, 20, 57.
Ik ga ervan uit dat hij dezelfde is als (mr.)
Nicolaes Janssen (van Ede) die regelmatig
voorkomt in het procuratieboek. Van h e m
wordt lang niet altijd een academische titel
vermeld.
Bv. apostille o p suppliek (30-10-1556), GldA,
Hof, inv.nr. 4937, dossiernr. 43. Cf. A. Cordes,

51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.
62.
63.

64.

65.

'Die Helfer vor Gericht in der deutschen
Rechtsgeschichte', in: L'assistance dans la resolution des conflits, deel 4, L'Europe médiévale et moderne (suite), Recueils de la Société
Jean Bodin pour l'Histoire Comparative des
Institutions 64, Brussel 1998, 177-195, aldaar
180; Martyn, 'Advocatuur', 24; Verwijs/Verdam, Middelnederlandsch
woordenboek,
s.v.
'voresprake' (betekenissen I en II).
GldA, Hof, inv.nr. 6210, f. 123r.; Keverling
Buisman, 'Advocaten', 122.
GldA, Hof, inv.nr. 6292, f. 79r.
J.S. van Veen (ed.), 'De lijfarts van het Hof,
Bijdragen en Mededeelingen Gelre 11 (1908),
207-208. Hij trad onder meer o p in deze
zaken: GldA, Hof, inv.nr. 6204, f. 65v.; Hof,
inv.nr. 4990, dossiernr. 11.
GldA, Rkk, inv.nr. 1709, f 44v.
Ik ken maar twee voorbeelden: GldA, Hof,
inv.nr. 6200, f. 54v., 99r.
Memorie Hof voor Alva (7-3-1572), GldA,
Hof, inv.nr. 662, briefnr. 2588a.
Van Sauleen komt slechts in enkele zaken
voor als gevolmachtigde. Bv. GldA, Hof,
inv.nr. 6206, f. 155r., 196r. ; Hof, inv.nr. 6207,
f. 70v.; Hof, inv.nr. 6292, f. 26v. Overzicht
substituut-mombers: Maris, Hof, deel 1, 352353.
Keverling Buisman, Album advocatorum,
s.v.
'Schrassert, Reyner'; GldA, Hof, inv.nr. 6292,
f. f. lOlv., 103r., 104r., 104v., 106r., 108v.,
lllv.
Met name dr. Evert Poitou en mr. Lambert
Croll. Maris, Hof, deel 1, 352.
Bv. GldA, Hof, inv.nr. 6282, f. 23v. Zie ook:
Maris, Hof, deel 1, 285, 289, 346.
Keverling Buisman, 'Advocaten', 121-122.
Cf. GldA, Hof, inv.nr. 6292, f. 107v.
Knevel, Haagse bureau, 56-57; H.A.M, de Wit,
'Formele positie en bevoegdheden van de
thesaurier-generaal', in: J.Th. de Smidt e.a.
(red.), Van tresorier tot
thesaurier-generaal.
Zes eeuwen financieel beleid in handen
van
een hoge Nederlandse ambtsdrager,
Hilversum 1996, 111-135, aldaar 119-120.
O p 29-5-1602 werd hij beëdigd als momber,
vanaf 26-4-1607 was hij tevens ordinarisraadsheer. In 1606 werd hij tot schepen van
Arnhem gekozen. Maris, Hof, deel 1, 294,
347. Zijn laatste procuratie dateert van 1606.
GldA, Hof, inv.nr. 6292, f. 82v.
Landvoogdes aan Hof (15-3-1564) en antwoord Hof (20-3-1564), GldA, Hof, inv.nr.
656, briefnrs. 1629, 1630; Rkk, inv.nr. 1730, f.
35v.; Maris, Hof, deel 1, 284.
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66. GldA, Hof, inv.nr. 6200, f. 12r.
67. Eis (ca. 20-10-1574), GldA, Hof, inv.nr. 4981,
dossiernr. 3.
68. Keverling Buisman, Album advocatorum, s.v.
'Poitou, Everhardt'. Het kan hier niet, zoals
Keverling Buisman vermoedt ('Advocaten',
122), om dezelfde persoon gaan. Evert Poitou werd al in 1573 als doctor aangeduid, terwijl Everhardt pas in 1607 promoveerde.
Daarnaast overleed Evert in 1598. De verwarring wordt m.n. gecreëerd doordat in de stukken de namen Evert en Everhardt door elkaar
worden gebruikt. Cf. GldA, Hof, inv.nr. 6210,
f. 88r., 112v.
69. Naast Gerrit Sluijsken gaat het om Willem en
Ricquijn (beide stadssecretaris van Arnhem)
en Pouwel en Everhardt. GldA, Hof, inv.nr.
6207, f. 73r., 80v.; Hof, inv.nr. 6210, f. 7v.,
221v.; Hof, inv.nr. 6292, f. 19v., 57v., 65r.,
75r., 104v. Willem was overigens tussen 1579
en I6l4 griffier van het Hof. Maris, Hof, deel
1, 332.
70. Leden van deze familie bekleedden allerlei
bestuursfuncties in het Arnhemse. P.G. Aalbers, Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem, Utrecht 1998, 85; F. Keverling Buisman, 'Bestuur en rechtspraak
circa 1550-1700', in: idem e.a. (red.), Arnhem
tot 1700, Utrecht 2008, 93-125, aldaar 105,
117; Maris, Hof, deel 1, 307, 332-333, 335,
337.
71. Men denke aan burgemeester Egbert en stadssecretaris Dierick van Wetten. D.P.M. Graswinckel, Het oud-archief der gemeente Arnhem, deel 2, s.l. [Arnhem] 1935, regestnr.
1371; Muschart, 'Grafzerken', 295 (nr. 125).
72. Zie bv.: GldA, Hof, inv.nr. 6207, f. llr.; Hof,
inv.nr. 6206, f. 155r.; Hof, inv.nr. 6292, f. 38r.,
38v., 39v. en passim.
73. Blijkens veel van de appointementen in GldA,
Hof, inv.nrs. 16, 1156-1160.
74. Art. 2, 11-14 OFJ.
75. Zie bv. Akte van conclusie (17-11-1577),
GldA, Hof, inv.nr. 6233; Hof, inv.nr. 6210, f.
88r., 107r., 191r. en passim; Hof, inv.nr. 6211,
ongef. (6-2-1604, 18-4-1608, 24-6-1608 en passim).
76. Resp. GldA, Hof, inv.nr. 6256, f. Il6v.-117r.;
Hof, inv.nr. 1160, f. 94v.
77. Zie bv.: C.H. van Rhee, Litigation and legislation. Civil procedure at First instance in the
Great Council for the Netherlands in Malines
(1522-1559), Brussel 1997, 94; W.G.Ph.E.
Wedekind, Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.

89.
90.

91.

voor het Hof van Holland in de eerste helft
van de zestiende eeuw, Bijdragen van het Instituut voor Rechtsgeschiedenis der Rijksuniversiteit Utrecht 8, Assen 1971, 72.
Art. 5. GldA, Hof, inv.nr. 6950, f. 91r.
Resp. GldA, Hof, inv.nrs. 6067-6072 en inv.nrs.
16, 1156, 1158-1159.
GldA, Hof, inv.nr. 6068, ongefolieerd (8-51577).
De minuutakte van bovenstaand pleidooi:
GldA, inv.nr. 6285, f. 95r.-96v.
GldA, Hof, inv.nr. 6067, ongefolieerd (30-61576 en 9-10-1576); Hof, inv.nr. 6284, f. 42r.45r.; Hof, inv.nr. 6285, f. 10r.-llr., 18v.-19v.
GldA, Hof, inv.nr. 4990, dossiernr. 11.
Een ander voorbeeld (1566) van een 'onzichtbare' advocaat: GldA, Hof, inv.nr. 4957, dossiernr. 17.
Voor vergelijkbare problemen: Cordes, 'Heifer', 190; Dumolyn, Raad, 85; Godding, Conseil, 387; R. Huijbrecht, 'De advocaten en de
advocatuur bij het Hof van Holland', in: idem
(red.), Handelingen van het eerste Hof van
Holland Symposium gehouden op 24 mei
1996 in het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag, Algemeen Rijksarchief Publikatiereeks
4, Den Haag 1997, 43-61, aldaar 43.
Vermelding als advocaat: suppliek (augustus
1555), GldA, Hof, inv.nr. 4938, dossiernr. 8.
Eerste vermelding als 'advocaet deser Cancelrye': suppliek Johan Deyn (eind oktober
1556), GldA, Hof, inv.nr. 4937, dossiernr. 43.
Volgens Maris was hij advocaat. A.J. Maris,
'Het archief van het kapittel van Sint Walburg
te Arnhem', in: Inventarissen van rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voor
zoover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt 2
(1929), 270-322, regestnr. 125 (308). In het
originele stuk wordt hij echter 'sollicitator' genoemd, hetgeen m.i. eerder wat algemener
als belangenbehartiger ter plaatse moet worden uitgelegd. Cf. B.C. Fuchs, Die Sollicitatur
am Reichskammergericht, Quellen und Forschungen zur Hochsten Gerichtsbarkeit im
Alten Reich 40, Keulen, Weimar en Wenen
2002, 16.
'Licentiaet ende advocaet der vurs. Cantzelrije'. Bv. GldA, Hof, inv.nr. 6200, f. I44r.144v.; Hof, inv.nr. 6202, f. 22r.-22v.
Hij en Engelbert van der Burch worden door
de graaf van Meurs en Nieuwenaar in een
brief (3-3-1578) 'unseren advocaten zu Arnhem' genoemd. GldA, Hof, inv.nr. 6233.
Zie vorige noot en ook: GldA, Hof, inv.nr.
6207, f. 49r.; Hof, inv.nr. 6209, f. 142v.
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92. 'Der beyden rechts doctor, advocaet voor den
Edele Have in Gelderlandt'. GldA, Hof, inv.nr.
4881, f. 2r.
93. Regelmatig als advocaat vermeld in: GldA,
Hof, inv.nr. 6208.
94. Vermeldingen als advocaat: GldA, Hof, inv.nr.
6211, ongefolieerd (9-7-1603 en 12-7-1603).
95. 'Advocaet': GldA, Hof, inv.nr. 6211, f. 12r.;
Hof, inv.nr. 6292, f. 93r.
96. Twee vermeldingen als 'advocaet': GldA, Hof,
inv.nr. 6292, f. 77r.
97. Dit baseert men doorgaans op slechts één memorie van het Hof (1556), geciteerd door:
Maris, Hof, deel 1, 151.
98. Aalbers, Justitiae, 96.
99. Mr. Johan Betz (GldA, Hof, inv.nr. 6200, f.
132v.), mr. Frans van Parijs (Hof, inv.nr. 6252,
f. 212v.) en Tilman van Cuyck (Hof, inv.nr.
6292, ongefolieerd (12-9-1606)) komen eenmaal voor, maar waren wellicht elders beëdigd als advocaat.
100. GldA, Hof, inv.nr. 4878, f. 278v.

101. GldA, Rkk, inv.nr. 102, f. 21 Ir.; Maris, Hof,
deel 1, 347. Zie voor Van Haren noot 121.
102. P.W. van Wissing, '"Om met eeren ende reinen geweeten dat broot te winnen". Het studentenfonds Van Reidt (1600-heden)', in:
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 51 (1997), 99-152, aldaar 101.
103. GldA, Hof, inv.nr. 6292, f. 85v; Kostendeclaratie (ca. 5-11-1608), Hof, inv.nr. 6010, omslag 1609.
104. Enige voorbeelden: GldA, Hof, inv.nr. 6199, f.
104v., Hof, inv.nr. 6292, f. 91r.-92r., 105r.
105. Kostendeclaratie (ca. 1558), GldA, Hof, inv.nr.
4939, dossiernr. 40.
106. Kostendeclaratie (ca. 1-3-1561), GldA, Hof,
inv.nr. 4943, dossiernr. 29.
107. In dit geval: GldA, Hof, inv.nr. 6200, f. 98v.
Zie bv. ook: reces (18-6-1556), Hof, inv.nr.
4937, dossiernr. 43 (bijlage E bij eis).
108. Cf. G. Martyn, 'Waarom de dorpsadvocaat van
Brueghel eigenlijk een stadsprocureur is', in:
idem e.a. (red.), Geschiedenis van de advocatuur, 111-114, aldaar 112.
109. Bv. Kostendeclaratie (ca. 1558), GldA, Hof,
inv.nr. 4939, dossiernr. 40.
110. Zie o.a.: dupliek (ca. september 1549), GldA,
Hof, inv.nr. 4918, dossiernr. 32; Suppliek (januari 1564), Hof, inv.nr. 4951, dossiernr. 3;
Antwoord op diminutie (1578), Hof, inv.nr.
4990, dossier 11.
111. Kostendeclaratie (eind mei 1566), GldA, Hof,
inv.nr. 4957, dossiernr. 17.
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112. Slechts Johan van Dorp schijnt zijn processtukken te hebben ondertekend. Blijkbaar
was dit niet verplicht. Zie bv.: aanspraak (mei
1553), GldA, Hof, inv.nr. 4927, dossiernr. 13;
memorie (september 1564), Hof, inv.nr. 4959,
dossiernr. 20.
113. Cf. Antwoord op de suppliek J. Deyn (ca.
begin november 1556), GldA, Hof, inv.nr.
4937, dossiernr. 43.
114. Aantekeningen raadsheer-commissaris Gillis
(juli 1556), GldA, Hof, inv.nr. 4935, dossiernr.
16.
115. GldA, Hof, inv.nr. 6070, ongefolieerd (19-11600). Cf. ook: Additie eiser (begin september
1602), Hof, inv.nr. 5023, dossiernr. 10.
116. GldA, Hof, inv.nr. 6069, ongefolieerd (31-101581 en 2-11-1581). Pas in 1651 werd bij art.
48 van de nieuwe Kanselarij-Ordonnantie officieel vastgelegd dat het Hof advocaten kon
dwingen een zaak aan te nemen of pro Deo
op te treden.
117. GldA, Hof, inv.nr. 6071, ongefolieerd (1-101603).
118. Maris, Hof, deel 1, 198 (noot 240).
119- Hof aan Karel van Lalaing (9-9-1557), GldA,
Hof, inv.nr. 653, briefnr. 1150.
120. Hof aan Geheime Raad (26-4-1564), GldA,
Hof, inv.nr. 656, briefnr. 1648. Overigens
werd deze passage uiteindelijk niet opgenomen in de definitieve brief.
121. GldA, Hof, inv.nr. 1160, f. 17r.
122. Maris, Hof, deel 1, 61-62.
123. Art. 8 OFJ; H.L. Driessen, Beschrijving der
civiele procesdossiers, tweede reeks, 15451802, s.l. [Arnhem] (getypte nadere toegang
op Studiezaal GldA, nr. 0124.17) s.a. [ca.
1953], bv. 1558 (nr. 14), 1567 (nr. 4).
124. Resolutie (3-6-1577), GldA Hof, inv.nr. 1160,
f. 130r.
125. Suppliek (ca. augustus 1555), GldA, Hof,
inv.nr. 4938, dossiernr. 8; suppliek Peter van
Dorp (augustus 1571), Hof, inv.nr. 661, briefnr.
2512b; Hof aan Karel van Lalaing (9-9-1557),
Hof, inv.nr. 653, briefnr. 1150. Cf. S. ter
Braake, Met recht en rekenschap. De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse
Rekenkamer in de Habsburgse tijd (14831558), Hollandse Studiën 42, Hilversum 2007,
365; M.J.M. Damen, De staat van dienst. De
gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (14251482), Hollandse Studiën 36, Hilversum 2000,
313.
126. Keverling Buisman, 'Bestuur', 104-105, 123.
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Diaconie en armenzorg in Arnhem
en omgeving tot 1854*
Menno

Potjer

Wie zaken uit het verleden onderzoekt, ziet dat veel dingen toen anders waren, maar
dat er ook vaak parallellen zijn. Over wat anders is, verbazen w e ons vaak, wat eender is geeft een gevoel van herkenning. Om met Bert Kerkhofs te spreken, in diens
boek Knipoog naar het Arnhem van toen (Arnhem 1983): Er is geen nieuws onder
de zon. Ook die constatering zelf was niet iets nieuws, de Prediker uit de bijbel had
dat ook al beweerd. De studie van de armenzorg in het verleden vormt hierop geen
uitzondering. Veel zaken lijken onveranderd, herkenbaar, maar ze zijn toch net wat
anders dan tegenwoordig. Dat geldt voor de vraag wie er wel steun kregen en wie
niet: vreemdelingen, andersgelovigen en asocialen. Daarna schenken w e aandacht
aan de verhouding tussen diaconieën en de stedelijke overheid en tenslotte vatten
we samen hoe de diaconale taken werden uitgevoerd.
Vreemdelingen
In de krant van 14 mei 2011 stond dat Utrecht
daklozen terugstuurt naar hun herkomstregio. Dat geeft een ontlasting van de eigen armenzorg, die kennelijk in Utrecht beter is
dan elders en daarom mensen aantrekt. Dat
wegzenden is een oud verschijnsel. Ook in
vorige eeuwen stuurde de diaconie behoeftigen die van elders kwamen graag de stad uit,
omdat zij bijna elk jaar tekorten had, althans
in de grote steden. Wat nieuw is in het
Utrechtse besluit, is de motivatie: Daklozen
zouden in hun herkomstregio een beter sociaal netwerk kunnen vinden om op eigen
kracht verder te leven. Die motivatie ontbrak
vroeger.
In de bloeitijd van de Republiek kwamen
erg veel immigranten het land binnen en was
er ook veel binnenlandse migratie. Maar na
1670 nam de welvaart langzaam af. Vanaf
1680 bepaalden de meeste Hollandse steden
dat nieuwkomers in de stad alleen maar welkom waren als ze ontlastbrieven hadden
(acten van indemniteit), waarin hun vorige
woonplaats of geboorteplaats garandeerde
dat zij hen indien nodig ondersteuning zou
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geven. Wat de buitenlanders betreft, in Amsterdam waren de na 1685 gevluchte rijke
Hugenoten zeer welkom, maar de arme Hugenoten zag men liever opgevangen in een
vluchtelingenkamp in de Pfalz. Reeds bij de
dichter Brederode (circa l6l0) is een tekst te
vinden waarin de ene Amsterdammer over
immigranten opmerkt dat ze meer criminaliteit in de stad brengen, een andere Amsterdammer daarentegen benadrukt dan dat ze
veel werk voor ons doen.
Veel gewesten en steden volgden de Hollandse bepaling over de ontlastbrieven. Pas
in 1746 is deze regel ook in Arnhem afgekondigd. Hij heeft tot 1870 bestaan, toen is
hij landelijk bij wet afgeschaft. Nog in 1841
weigerde de diaconie van Oosterbeek om de
kosten te vergoeden die men te Renkum had
gemaakt voor een voormalige Oosterbekenaar. De zaak kwam zelfs voor de rechter. De
gouverneur van Gelderland had zich intussen
hierover zo boos gemaakt dat hij de Oosterbeekse dominee wilde ontslaan, maar minister Pallandt van Keppel ontraadde hem dat,
omdat de dominee immers niet was aangesteld door de gouverneur.
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een reispenning van de Arnhemse diaconie
op hun doortocht naar den Haag, waar ze de
Staten-Generaal wilden bedanken voor hun
bevrijding (augustus 1676). Bij dergelijke giften gaat het om eenmalige gaven, niet om
continue ondersteuning.
Soms waren er ook buitengewone acties.
Deze werden meestal door het stadsbestuur
georganiseerd. Dit kon zowel binnenlandse
als buitenlandse rampen betreffen, bijvoorbeeld grote overstromingen in de Betuwe in
1682, in 1740 en in andere jaren (gemiddeld
braken de dijken daar om de zeven jaar),
hongersnood in Ierland in 1650, vervolgde
protestantse Hugenoten in Frankrijk (1686)
en Waldenzen in Italië (1692), enzovoorts.

Armenbus, achttiende eeuw. (Collectie Historisch
Museum Arnhem)
Ook bij passanten gold als regel: eigen
volk eerst. Behalve als het om rivaliteit tussen twee buurdorpen ging, dan kregen de
passanten soms voorrang, zoals in Spankeren
omstreeks 1716, waar men de arme gezinnen
uit Dieren geen voorrang gaf. Althans volgens d e Dierenaren, die toen nog in het iets
grotere Spankeren naar de kerk moesten
gaan. De klacht is later niet meer herhaald,
bovendien kregen de Dierenaren in 1750 een
eigen kerk.
Eigen volk eerst, maar toch was er bijna altijd wel enige ruimte voor hulp aan passanten, vooral aan door een ongeluk getroffen
mensen die een bewijs hadden dat ze overal
in het gewest mochten collecteren. Dat
waren vaak mensen wier huis was verbrand.
Er waren overigens ook vervalste bewijzen
van toestemming in omloop, ten behoeve
van bedriegers. Verder gaf men vaak enige
hulp aan protestante buitenlanders. Zo kregen d e vijf Hongaarse predikanten die als galeislaaf door Michiel de Ruyter waren bevrijd,
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Geloofsgenoten
Zoals bekend, gaf de Repbliek in haar begintijd weinig ruimte aan andersgelovigen, maar
werd dit in de loop der tijden mondjesmaat
wat meer. In Amsterdam had men in 1640 al
een rooms-katholiek armenkantoor. Na 1700
werden ook in Arnhem de katholieke en Lutherse armenzorg gedoogd, ja zelfs aangemoedigd, want dat ontlastte de bestaande
diaconale en stedelijke armenzorg.
Het liefst bedeelde de gereformeerde diaconie, zoals gezegd, overal in het land alleen
de eigen plaatselijke geloofsgenoten. Soms
werd er enige kerkelijke dwang uitgeoefend
op d e bedeelden. In Rotterdam was er rond
1800 o p zondagmorgen een speciale kerkdienst voor hen, men kreeg daar een bewijs
van presentie dat men vervolgens aan de diakenen moest vertonen om een uitkering te
krijgen. Ook in Utrecht waren kerkgang en
catechisatie verplicht. In Arnhem is dit eveneens het geval geweest, waar dit besluit trouwens niet door de kerkenraad maar door de
diaconie werd genomen. In 1766-67 werd dit
hier wel een punt van discussie: is die verplichting niet in strijd met de vrijheid van
godsdienst? Zes van de acht diakenen vonden van wel. Dit hield overigens niet in dat
men nu volop arme katholieken ging helpen:
'We k u n n e n hen immers ook op andere manieren afschrikken om bij onze diaconie hulp
te vragen'. In Didam deed men dat wat eenvoudiger: in 1702 besloot men daar simpel-
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Gildetafel van het Arnhemse schippersgilde, waarop de brooduitdelingen aan de armen in de Eusebiuskerk plaatsvonden. (Foto uit 1913, collectie Spaarne Photo)
weg geen katholieken meer o p d e lijst te zetten. In Friesland vreesden d e gereformeerde
diaconieën zelfs een te grote toestroom van
behoeftigen naar de gereformeerde kerk. Men
wilde dit afremmen door betaling te vragen
voor het volgen van catechisatie, wat vereist
was voor doopleden om belijdend lid te kunnen worden.
Maar zolang er nog geen voldoende katholieke of stedelijke armenzorg was, moest
de Arnhemse diaconie o o k de katholieken
helpen. We hield m e n bij (in elk geval in
1675) hoeveel katholieken op de lijst stonden. In 1769 gaf m e n in d e wijk rond de Korenmarkt ondersteuning aan 20 gereformeerden, 21 katholieken en twee Lutheranen. In
1743 heeft men zelfs nog een katholieke
priester geholpen met een gift. Vanaf 1758
kwamen er aparte cedulen (lijsten) voor deze
drie groepen.
De Lutheranen h a d d e n overigens al wel
een eigen armenzorg. Aanvankelijk waren
het d e kerkmeesters die h u n arme lidmaten
bijstand gaven. Na 1730 stelde zij ook diakenen aan, onder wie de drukker J.C. Nebe,
maar het is niet duidelijk wanneer deze diaconie een eigen kas gekregen heeft. In 1731
gaven de gereformeerde diakenen nog een
grote gift aan de Lutherse armen.
Toen in 1795 alle godsdiensten dezelfde
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rechten kregen, vond de gereformeerde diaconie het niet langer nodig ook voor d e katholieken te zorgen. Nadat zij een paar jaar
lang daarop bij de stad aangedrongen hadden, besloot de gemeenteraad in 1804 dat de
katholieken hun eigen armenzorg moesten
organiseren. Dezen b e g o n n e n toen met vier
armenzorgers, die zich - o n d e r protestantse
invloed - ook diakenen n o e m d e n . Hun kantoor werd gevestigd in de katholieke statie
aan de Varkensstraat, pas in 1808 kregen zij
een eigen kerk, de Walburgiskerk. Enige jaren
later stelde het stadsbestuur een verdeelsleutel
in voor de bijdragen die de stad en de drie
gasthuizen aan de drie diaconieën zou geven.
De gereformeerden - die zich in die tijd hervormden gingen noemen - kregen 60%, de katholieken 35% en de Lutheranen 5%.
De Waalse kerk was niet gericht o p het
vergroten van haar ledenaantal onder armlastigen, althans in 1856. De aanvraag van een
van haar doopleden werd toen afgewezen
vanwege de ter plekke uitgevonden regel dat
alleen belijdende leden om steun konden
vragen. En dit lid mocht geen belijdenis doen
omdat hij geen Frans sprak, dus kreeg hij
geen steun. Door bemiddeling van het juist
opgerichte Burgerlijk Armbestuur wilde daaro p de hervormde diaconie deze man wel
steunen. Over solidariteit gesproken!
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Asociaal gedrag
Er w e r d scherp opgelet of mensen die kwamen aankloppen voor steun nog in staat
waren om te werken, want er kon natuurlijk
geen sprake van zijn om werkschuwe 'bedelaars' te stijven in h u n luiheid. Men had tot in
d e negentiende e e u w nog niet door dat er
dan o o k voldoende aanbod moest zijn van
werk. Armoede werd gezien als een mentaliteitsprobleem, als luiheid, als gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef, bijvoorbeeld bij
jongelui die veel te vroeg trouwden en kinderen kregen. Daarom vonden de predikanten dat de armenzorg ook beter aan de kerk
dan aan de overheid kon worden toevertrouwd. De kerk probeerde immers de geestelijke gezondheid van de mensheid te bevorderen. Tegenwoordige historici noemen
dat het beschavingsoffensief.
De Arnhemse diakenen controleerden
daarom ook het zedelijke gedrag van 'hun'
armen. Een man die zijn vrouw te vaak sloeg,
werd van de lijst gehaald, evenals een weduw e die toch zwanger was geworden. Bedreiging van twee diakenen met een vuurtang
(1682) of razend en tierend uitschelden voor
hondsvot (1727) werd ook niet getolereerd.
Ook hielden d e Arnhemse diakenen de
hygiëne in de gaten. Toen de rode loop in
het land kwam, in 1782, kregen de bedeelden kalk voor de muren van hun huizen, dat

Vreemdelingen herbergen, een houtsnede uit 1460,
herkomst onbekend.
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zou besmetting tegen gaan. Wie zijn muren
niet wilde bekalken, kreeg geen ondersteuning meer. Later werden ook mensen die
vaccinatie tegen de pokken weigerden van
de lijst gehaald. In 1753 werd het bedeelden
in Arnhem zelfs verboden om honden te hebben, niet omdat die geld kostten, maar omdat
die h o n d e n zelf h u n kostje bij elkaar scharrelden door bijvoorbeeld o p het kerkhof pas
begraven lijken aan te vreten.
Diaconale h u l p w e r d dus toegepast als
dwangmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen.
Verhouding stedelijke en kerkelijke armenzorg
In de Middeleeuwen was de armenzorg allereerst een zaak van de kerk. Vaak ging dit in
de vorm van gasthuizen, die soms ook door
particulieren werden opgericht. In Arnhem
waren er drie, waarvan het St.-Petersgasthuis
het meest bekend is. Overigens bemoeide de
overheid zich daar toen ook al mee. Dat zou
nog sterker het geval worden na de Reformatie.
Daarnaast hadden de gilden een eigen kas
voor zieke leden of achtergebleven weduwen.
Verder waren er de aalmoezen. Er werd erg
veel gebedeld langs de huizen. De rijken
waren daar blij mee, het gaf hun meer kans
door goede werken de hemel in te komen.
Sommige rijken gebruikten hun vermogen
voor het stichten van een hofje (niet in Arnhem) of voor jaarlijkse brooduitdelingen, zogenaamde spindingen (daarvan was er een in
Arnhem, die nog tot minstens 1680 bestaan
heeft). Dit doet denken aan d e negentiendeeeuwse soepcommissies of aan de recente
voedselbanken. Ook sommige gilden kenden
spindingen voor niet-leden.
Andere rijken gaven grote b e d r a g e n ,
meestal legaten, aan een charitatief genootschap. In Arnhem is op die manier de St.-Nicolaasbroederschap aan een groot vermogen
gekomen. Langzamerhand veranderde de
waardering voor bedelaars. De centrale overheid streefde naar meer controle over alle armenzorg, om landloperij te voorkomen (ordehandhaving). Dit liep in 1531 in d e Nederlanden uit o p een wet die het bedelen aan
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Brooduitdeling door de diaconie in de Buurkerk te Utrecht.
b a n d e n legde, maar deze wet werd vrij slecht
uitgevoerd, de lokale overheden stelden teveel prijs o p hun autonomie. In Frankrijk
bleef de controle wel bij d e katholieke kerk.
Wie zijn paasplicht niet had gedaan, kreeg
geen uitkering, een maatregel die vooral
tegen de protestanten was gericht.
Pas na de Reformatie, in Arnhem dus
vanaf 1579, werden private aalmoezen en
bedelarij verboden, wat overigens niet inhield dat het niet meer voorkwam. De stedelijke overheid nam de goederen van d e katholieke kerk in beslag en kreeg ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van de
gasthuizen. De stad organiseerde voortaan
vier collectes per jaar langs de huizen, waarvan de opbrengst naar de gereformeerde diaconie ging. Al meteen met Pasen 1579 werden er vier diakenen aangesteld, die samen
met de ouderlingen de gereformeerde kerkenraad vormden. Hun aantal werd spoedig
uitgebreid tot acht. Zij collecteerden elke
kerkdienst na de preek. Als de preek te lang
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duurde, begonnen de diakenen al halverwege
de verkondiging met het inzamelen van d e
gaven.
Ook het Arnhemse Burgerweeshuis stond
onder controle van de stad, die dit weeshuis
trouwens zelf had gesticht, al heel snel na d e
Reformatie. Pas een halve e e u w later kwam
er het Nieuwe Weeshuis voor kinderen van
die Arnhemmers die geen burgerrecht hadden. De diaconie had hier trouwens toch wel
een grote vinger in de pap. Een van de redenen om de weeskinderen in aparte kleren te
laten rondlopen was om het medeleven van
de Arnhemmers o p te wekken, een andere
om te laten zien waar h u n goede geld aan besteed werd.
Aan de spindingen kwam eveneens een
einde, aan de een wat eerder dan aan de
ander. De gereformeerden vonden dit geen
goed systeem. Dominee Crusius uit Resteren
bijvoorbeeld foeterde er in 1621 tegen omdat
het tot farizeese hypocrisie leidde, want de
rijke dorpelingen die zelf het brood uitdeel-
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den aan de armen deden dat om een goede
naam te krijgen: kijk mij eens menslievend
zijn!
In veel steden kwam een stadsarmvoogdij
naast de diaconie en in sommige dorpen
waar geen kerkenraad was hielden als vanouds de armenmeesters de zorg voor de behoeftigen. In steden zonder eigen armvoogdij, waaronder Arnhem, bemoeide de overheid zich wel intensief met de diaconie. De
stad gaf bijvoorbeeld soms bindende aanwijzingen aan de diakenen wie er ondersteund
moest worden. Na 1650 werd de diaconie zodoende steeds meer een orgaan van de openbare armenzorg. De stad sprong ook regelmatig bij als er weer eens grote geldtekorten
waren, vooral na 1760, toen er een e e u w van
grote armoede aanbrak, soms verergerd door
strenge winters zoals die van 1763. Pas in
1791 werd er in Arnhem een apart stadsarmenfonds opgericht, dat elk jaar een paar
honderd gulden aan de diaconie schonk.
De gilden en de St.-Nicolaasbroederschap
bleven na 1579 wel onafhankelijk en konden
gewoon doorgaan met hun liefdadigheidswerken. En na 1770 werden particuliere initiatieven langzamerhand weer gangbaar, waarvan
Tot Nut van 't Algemeen en de Maatschappij
van Weldadigheid de bekendste werden.
Na 1795 kwam er een langdurige discussie
o p gang of de armenzorg niet door de overheid geregeld moest worden. Dit resulteerde
in de Armenwet van 1854, waarin vastgelegd
werd dat deze zorg primair bij de kerkelijke
diaconieën thuishoorde, maar dat de Staat als
een vangnet voor onkerkelijke behoeftigen
zou fungeren en te arme diaconieën zou bijstaan. Bovendien kreeg de Staat het recht
hun boekhouding te controleren. Deze wet
was het einde niet, veel andere armenwetten
zouden nog volgen.
B e n o e m i n g en taken
Diakenen konden door de kerkenraad worden benoemd, zoals in Arnhem, of door de
overheid, wat bijvoorbeeld in Velp het geval
was. Elke plaats had daarvoor zijn eigen regels, in Kesteren werden ze door de hele gemeente gekozen. Er werden in Arnhem niet
alleen mannen uit de hogere standen be-
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noemd, maar ook eenvoudige ambachtslieden als blikslagers en schoenmakers. Men
mocht in Arnhem zo'n benoeming niet weigeren. De eerste die dat deed, de hooghartige advocaat Jacob Coets in 1666, werd onder
de kerkelijke tucht gebracht. Bij latere gevallen werd de stad te hulp geroepen om de
weigeraar een boete op te leggen. Zo moest
in 1689 dr Schrassert 250 gulden betalen. Alleen al om die reden kozen na 1685 een aantal bemiddelde Arnhemmers ervoor om lid te
worden van de Waalse kerk, daar was het
werk van een diaken veel minder tijdrovend.
Na 1800 was het voor een paar andere kerkleden een reden om hun lidmaatschap o p te
zeggen, maar ze moesten toch de boete betalen, na 1790 zelfs meer dan 300 gulden, na
1815 meestal 150 gulden, toen k o n d e n ze
ook geen vrijstelling meer krijgen van dienst
in d e militie. Een enkele keer leidde deze
verplichting tot excessen, tot ambtsdragers
die de diaconie een slechte naam bezorgden.
Dat gebeurde niet in Arnhem, maar wel in
Zutphen, waar diakenen in 1804 van hun vergaderingen ware drankgelagen met uitspattingen maakten. Zulke uitzonderingen bevestigen de regel dat over het algemeen de diakenen zich trouw van hun niet geringe taak
gekweten hebben.
Het stedelijke diaconale werk was inderdaad erg omvangrijk. De financiële administratie moest worden bijgehouden, men moest
goederen inkopen in het groot, de voorraad
beheren, controleren of het brood en de textielwaren van goede kwaliteit waren, de goederen uitdelen, wekelijks spreekuur houden,
huisbezoeken doen, collecteren, zorgen voor
het onderhoud van de diaconiehuisjes langs
de stadsmuren, dat waren er 21 in Arnhem,
soms meer, soms minder (in andere plaatsen
was de overheid verantwoordelijk voor de armenhuisjes), m e n moest toezien o p d e
schoolmeester voor de armen, het reinigen
van de diakenkamer, de inkomsten controleren van ondersteunde sol datenvrouwen, het
beslagleggen en verkopen van de nalatenschap van overleden bedeelden, dus de
vendu van erfhuizen, het besteden van weeskinderen en ouden van dagen (in 1680 van
een 102-jarige weduwe), het legen en repare-

a\-\t

2012/2

De verplichting om diaken te worden gold
ook voor d e rooms-katholieken, toen die in
1804 van het stadsbestuur een eigen diaconie
in Arnhem moesten oprichten. De sanctie
was toen dat men anders later niet in een
overheidsambt zou worden benoemd.
In dorpen was er een sterke bemoeienis
van d e predikanten met de diaconie, veel
boeren waren nog analfabeet en k o n d e n
geen boekhouding bijhouden. In een stad als
Arnhem daarentegen is daar nauwelijks sprake van geweest.

Het uitdelen van brood. Uitsnede uit De zeven werken van barmhartigheid door de Meester van Alkmaar, 1504. (Rijksmuseum Amsterdam)
ren van de armenbussen, het betrappen van
oplichters van die bussen en dan ook nog de
reeds vermelde controle o p wangedrag. Geen
w o n d e r dat, toen de welvaart in de achttiende eeuw ook n o g verminderde en er meer
ondersteuning nodig was, de diakenen om
een eigen knecht vroegen en deze mochten
aanstellen (na 1730 een meid) om de monsters o p te halen, briefjes weg te brengen en
meer van dat soort taken. Ook kwam er een
- door de stad betaalde - boekhouder (17691781 e n opnieuw een na 1804).
Bij zoveel verplichtingen verzuimden de
diakenen soms wel eens een van hun taken.
Daar stonden dan weer kleine boetes op, bijvoorbeeld als men niet verschenen was o p
een vergadering, of bij de uitdeling van de
turf, of niet netjes in het zwart gekleed was
bij het collecteren in de kerk of bij een begrafenis van een bedeelde man of vrouw.
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Uitgaven
Aan de traditionele zeven werken van barmhartigheid voegden de diakenen nog enige
andere werken toe. In hun rekeningen vinden
w e daar talloze voorbeelden van.
1. Zieken helpen. Een greep uit de genoteerde gevallen: een vrouw met een bloedige kanker, een kraamvrouw die o p
straat beviel, pestlijders (in 1666 was de
laatste pestgolf), in 1743 en 1754 werden
zelfs vrouwen bijgestaan die aan een
'Venusziekte' leden, niet elk wangedrag
werd dus afgestraft. Overigens weigerde
d e diaconie-dokter Heydendaal deze
vrouwen te behandelen. Een positief
stemmend feit is dat er soms diaconiedokters waren die gratis hulp aanboden,
als eerste in 1675 dr. Harlaeus. Ook apothekers deden dat wel eens.
2. Naakten kleden. Geschonken kleding
mocht echter niet verkwanseld worden,
er werd daarom geregeld gecontroleerd
of de kleding of klompen niet stiekem
naar de lommerd werd gebracht.
3. Hongerigen voeden. Het verstrekte voedsel was bijna altijd brood, in de 19' eeuw
ook soep, erwten en gort.
4. Dorstigen lessen. Aan een teug water was
in dit waterrijke land niet zoveel behoefte. Maar soms werd er licht bier aan zieken geschonken.
5. Vreemdelingen herbergen. Deze post
kwam in de diaconierekeningen bijna
niet voor, dat werd aan particulieren
overgelaten. Wel konden gewone passanten enige geldelijke steun krijgen, liefst
reisgeld, zodat ze snel weer vertrokken.
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Soms kwamen hele schepen met terugkerende vluchtelingen langs, bijvoorbeeld
na afloop van de Dertigjarige Oorlog in
Duitsland, een keer 80 mensen, die kregen 175 gulden aan teer- en reisgeld,
daarna nog een keer 170 mensen, zij kregen 370 gulden. Later k w a m e n er schepen met Duitse emigranten naar Pennsylvania langs, bijna jaarlijks na 1720, ook
die kregen wat geld toegestopt, niet van
de diaconie maar van overheidswege.
6. Gevangenen bezoeken. Dat deden de diakenen niet, dat was een taak van de dominee en die beperkte zich tot ter dood
veroordeelden. Wel droeg de diaconie bij
aan losgeld voor gevangenen bij de Turk
of o p de galeien.
7. Doden begraven. Meestal kostte het begraven van een diaconiedode ongeveer
vijf gulden, maar voor d e pestdoden in
1666 stelde men slechts zes stuivers beschikbaar, het waren er te veel. Bij de
kosters van de kerk kon iedereen doodsklederen huren.
8. Daklozen herbergen. De diaconie bouwde en onderhield de zogenaamde armenhuisjes, die in aantal varieerden van 13
tot 21, ze stonden bijna allemaal tegen d e
stadsmuur aan. Ook zocht m e n onderdak
voor bejaarde weduwen, zolang men zelf
nog geen bestedelingenhuis had, en voor
sommige wezen.
9- Kleumenden verwarmen. In de zeventiende en nog meer in d e achttiende
e e u w lezen we vaak over zeer strenge
winters, reden waarom m e n dan een
extra collecte houdt. Turf was tot 1750
een van de grootste uitgaafposten, daarna
werd het langzamerhand steeds meer vervangen door kachelkolen (reeds omstreeks 1650 was de eerste kachel verschenen in de Latijnse school). De meeste turf kwam uit Veenendaal, de turfschepen meerden af bij de Sabelspoort. Het
turfmagazijn van de diaconie stond in de
Turfstraat, die daaraan zijn naam dankt.
10. Analfabeten onderwijzen. De diakenen
betaalden voor de kinderen van behoeftigen en voor weeskinderen h u n schoolgeld, maar dan moesten ze wel op zon-
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dag naar de kerk komen, dat werd bijgehouden. Een paar keer (1729, 1757)
gaven ze een bijbel aan iemand die dat
niet zelf kon betalen en in 1764 een bijbel aan de armenschool.
11. Werklozen krediet geven. Een voorbeeld
van deze vorm van hulp biedt de weduwe van Evert de Voerman, die in 1665
een paard kreeg om het werk van haar
man te kunnen voortzetten. Een ander
voorbeeld gaf het stadsbestuur, dat in oktober 1641 besloot om een verlamde man
een woonscheepje te geven, zodat hij kon
gaan vissen voor zijn broodwinning. Na
1820 stuurden zowel de hervormde als de
katholieke diaconie enige werklozen naar
de landbouwkolonie in Ommerschans,
maar dat werd geen succes, het was
goedkoper hen in Arnhem aan het werk
te zetten. In de winter waren er altijd
meer werklozen. Het idee om hen te
laten sneeuwruimen werd pas na 1870
gerealiseerd door een particulier comité.
Inkomsten
De inkomsten van de Arnhemse diaconie
waren in de penibele eerste oorlogsjaren
(1580-1600) nog vrij laag, 1700 gulden, maar
stegen geleidelijk tot de aanzienlijke hoogte
van 10.000 tot 12.000 gulden in 1645, op welk
niveau het zich stabiliseerde. Ter vergelijking: de St.-Nicolaasbroederschap kon in die
eeuw gemiddeld jaarlijks 3000 gulden aan armenzorg besteden. Na 1700 daalden de inkomsten een poos tot 9000 gulden, maar stegen na 1720 weer tot gemiddeld 12.000 met
een hoogtepunt van 16.800 gulden in 1737.
Dat de economie in de Republiek in de achttiende eeuw en vooral na 1770 minder goed
liep, leidde uiteraard ook tot dalende inkomsten bij de diakenen.
De herkomst van deze inkomsten was divers. Globaal en gemiddeld kwam in Arnhem
60% uit kerkelijke collecten, verder waren er
d e vier stedelijke huis-aan-huis collecten
(15%), er waren circa 30 armenbussen die
vooral in herbergen stonden (8%) , oortjesgeld (4%, het armenoortje was 0,5% van elke
geheven belasting), legaten (5%), vaste renten, verhuur doodsklederen, boetes, gevon-
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den voorwerpen (waaronder een koe in
1796, hoe kan dat?), kermis, verpachtingen en
erfhuizen.
De diakenen probeerden de uitgaven hiermee gelijke tred te laten houden, wat door
bezuinigingen vaak wel lukte. Maar soms
was er toch een groot tekort, zoals in 1662
(6000 gulden) of in 1699 (3418 gulden), dan
moest de stad weer bijspringen of een lening
worden afgesloten.
Slotwoord
Te weinig inkomsten voor de nood in de wereld: ook hier niets nieuws onder d e zon.
Daardoor blijft er ook steeds werk aan de winkel voor de diaconie, zij het in andere vorm
dan vroeger, door de Bijstandswet, door aandacht voor verre landen, maar het is in principe hetzelfde werk. Ondanks onbarmhartige
uitglijders blijven het werken van barmhartigheid.
* Lezing gehouden bij de uitreiking van de diaconale prijs in de Koepelkerk te Arnhem, 19 juni 2011.
Voor inleving in de situatie van de negentiende
eeuw deed dienst het verhaal uit de Camera Obscura over Keesje het diakenhuismannetje en de
beschrijving van de praktijk in Westmaas 1839
zoals ds. Van Koetsveld die gaf in De pastorie
van Mastland.
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Arnhem en de

landbouwkoloniën

'Het algemeen erkend weldadig karakter onzer natie'
Wil

Schackmann

Bij het woord 'kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de aardbol.
Maar vanaf 1818 trekken kolonisten uit het hele land, ook uit Arnhem, naar zuidwest-Drenthe. Met financiële steun van beter gesitueerde plaatsgenoten proberen zij
een nieuw bestaan o p te b o u w e n in landbouwkoloniën als Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Dit artikel noemt enkelen van hen en vertelt enige van h u n
wederwaardigheden. Ook gaat het nader in o p de subcommissie van weldadigheid
Arnhem en op het ' o p b e u r e n ' uit 'zedelijke verbastering' en onzedelijk gedrag en
werkweigering.
Het is pure armoede in het Koninkrijk der
Nederlanden anno 1818. In sommige steden
kan de helft van de bevolking niet zelf in
haar onderhoud voorzien. De beter gesitueerden moeten de kassen van diaconieën en
parochies spekken om de armen door regelmatige soepbedelingen in leven te houden.
En dan nog worden ze op straat of aan de
deur onophoudelijk lastig gevallen met de
vraag om een aalmoes of om een betaald karweitje. Honger en armoede leiden ook tot
een toename van de kleine criminaliteit, er
wordt wel eens een dienstmeid de gevulde
boodschappentas uit handen gerukt. Op het
platteland is het leven soms zelfs angstaanjagend. Wie een beetje afgelegen woont moet
niet raar opkijken als er na zonsondergang
op de deur gebonsd wordt. Buiten staat dan
een onguur groepje mannen, vrouwen en
kinderen, die voedsel en of geld en of onderdak voor de nacht in de schuur verlangen.
Als je aarzelt dreigen ze met brandstichting,
de meeste boeren zwichten dan wel.
Kortom, er moet wat gebeuren. Op 1 april
1818 wordt opgericht de Maatschappij van
Weldadigheid. Het bestuur bestaat uit twaalf
vooraanstaande Nederlanders met aan het
hoofd de voor het leven benoemde voorzitter
prins Frederik, de jongste zoon van koning
Willem I. Zij vragen de burgers die zich dat
kunnen veroorloven om voortaan een stuiver
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per week opzij te leggen. Het zo gevormde
kapitaal kan benut worden voor 'het aanleggen eener fabricerende en landbouwende
Kolonie van armen op onze nog onbebouwde heidevelden'. Daar kan die armen geleerd
worden de eigen kost te verdienen. De initiatiefnemers verwachten veel response gezien het 'algemeen erkend weldadig karakter
onzer natie' en dat blijkt te kloppen. Deze allereerste 'Open het Dorp'-actie in ons land
slaat geweldig aan. Ook in Arnhem, binnen
enkele maanden zijn er 288 contribuanten.
Daarnaast was er 12 gulden aan giften 'voor
eens' en 25 gulden 'jaarlijks' binnengehaald
en tenslotte hadden de inwoners ingetekend
op gebleekt en ongebleekt linnen dat in de op
te richten kolonie vervaardigd zou worden.
Subcommissie van weldadigheid
De Maatschappij heeft een organisatiestructuur bedacht en doet een oproep om in elke
stad en ieder dorp een 'subcommissie van
weldadigheid' op te richten. Zitting daarin
hebben plaatselijke notabelen die de contributies moeten innen en alvast armen selecteren die naar de kolonie gestuurd kunnen
worden. Arnhem reageert alert, op 7 juli doet
de Maatschappij de oproep de deur uit en op
22 juli meldt de stad dat de 'subcommissie
van weldadigheid Arnhem' is opgericht. Als
actieve leden van die subcommissie de eerste
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jaren kunnen worden genoemd Baron van
Pallandt van Walfort, de hervormde predikant
W. Overduijn, d e rechtbankpresident H.J. van
Leeuwen en wethouder J.C. Verschoor. Penningmeester is ene M.A.A. Pasteur en daarnaast is G.F.Carp lid.
De Maatschappij wil niet met elke subcommissie in elk gehucht of elke vlek afzonderlijk corresponderen - niet onterecht, want
binnen anderhalf jaar zijn er over de 700 (!)
subcommissies van weldadigheid - en daaro m is het land opgedeeld in arrondissementen volgens de grenzen van de rechtbanken
van eerste aanleg. Het arrondissement Arnhem omvat 16 dorpssubcommissies. In de
oorspronkelijke spelling en met tussen haakjes het aantal contribuanten in 1818 zijn dat
Heerde (8), Oldebroek (8), Doornspijk (-),
Ermelo (25), Voorst (-), Appeldoorn (19), Ede
(36), Barneveld (-), Putten (12), Brammen
(34), Rheden (16), Duiven (9), Westervoort,
Herwen & Aert (4), Pannerden (3) en Zevenaar (20).
Proefkolonie
Landelijk zijn er binnen enkele maanden
14.000 contribuanten en de landelijke leiding
besluit meteen door te pakken. Ze weet dat
het 'algemeen erkend weldadig karakter
onzer natie' een zaak van korte adem is: w e
willen best geven, maar dan willen we ook
resultaat zien. Nog in 1818 wordt in de buurt
van Vledder land gekocht voor 'eene eerste
proeve'. Een proefkolonie, bestaande uit 52
hoeves met elk een lapje land eromheen,
voortaan bekend onder de naam Frederiksoord. Arnhem wordt uitgenodigd een van de
hoeves te vullen. De subcommissie doorzoekt het bewonersbestand o p mensen die
zowel arm als vlijtig als netjes zijn en komt
o p de proppen met het gezin van Johannes
Molewijk.
In de voordracht schrijft de subcommissie
van weldadigheid Arnhem: 'oud 46 jaren, bekwaam arbeider, van goed gedrag en naar
het eenparig oordeel der subkommissie bijzonder geschikt tot het oogmerk der Maatschappij. Dit huisgezin bestaat behalve uit
den vader en d e moeder (welke het naaijen
en mutsen maken zeer goed verstaat) uit 7
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Impressie van de proefkolonie door Geert Schreuder.
kinderen; een getal het welk het maximum
door d e Maatschappij opgegeven met 2 te
boven gaat, doch welke zwarigheid naar het
ons voorkomt w e d e r wordt o p g e w o g e n ,
w a n n e e r men in aanmerking neemt, dat daar
onder, behalve den oudsten zoon, die zijn 17.
jaar bereikt heeft, en mede de spade hanteert,
noch gevonden wordt een zoon van 14 en 2
dochters van 16 en 12 en eene van 10 jaren.'
De voordracht wordt geaccepteerd en het
arrondissement mag ook nog een gezin uit
Oosterbeek in de proefkolonie plaatsen.
Maandag 31 augustus 1818 k o m e n de twee
gezinnen in Frederiksoord aan en betrekken
zij daar een nieuwgebouwde hoeve, onder
van steen en boven afgedekt met riet, met
een houten schuur ertegenaan gebouwd. Het
zijn eenvoudige huisjes, niet groot, maar onvergelijkbaar beter dan d e armenhuisjes in d e
steden. Wie heden ten dage door die streek
loopt kan nog veel van die huisjes in h u n
oorspronkelijke staat zien, al zijn ze nu voorzien van dubbel glas en centrale verwarming
en uitbouwtjes.
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Direct bij aankomst worden d e kolonisten
o o k in de kleren gestoken. Alle bewoners
lopen in blauwe, uniforme kleding. Daar zitten twee gedachten achter. Als mensen nette
spulletje hebben, zullen ze zich automatisch
netjes gaan gedragen. Maar ook: 'De desertie
wordt door eene herkenbaare soort van kleding moeijelijk gemaakt.'
En prompt begint ook het werk, want het is
hier geen vakantiekamp. De bedoeling is dat
iedereen met zijn werk niet alleen de eigen
kost bij elkaar scharrelt maar ook d e gedane
investeringen terugverdient, zodat met dat
oorspronkelijke geld volgende koloniën gesticht k u n n e n worden. De man achter die
ambitieuze plannen is de initiatiefnemer van
d e Maatschappij van Weldadigheid, generaalmajoor Johannes van den Bosch. Achtendertig jaar, een self-made man, weduwnaar, een
charmeur, maar vooral een doener, een aanpakker, een wervelwind: 'Ik ben nimmer besluiteloos en draal nog minder.' Een lezeres
van De proefkolonie noemt hem o p haar website 'een negentiende eeuwse variant o p wat
w e tegenwoordig een ADHD-er zouden noemen'. Dat is misschien wel een beetje waar.
De Volkskrant schreef: 'Op de keper beschouwd verdient die man een monument.'
Dat is wel terecht: het ging niet altijd fijntjes
en doordacht maar Johannes van den Bosch
probeerde tenminste wat aan de armoede te
doen.
Mannen en jongens werken o p het land,
vier a zes dagen in loondienst van de Maatschappij, d e rest van de tijd o p h u n eigen
landje, de kleine drie hectare rondom de
hoeve. Vrouwen en meisjes spinnen wol en
vlas, welk garen de Maatschappij van hen
overkoopt. De Molewijks doen het goed. De
directie noemt Arnhem als een van d e subcommissies die 'ons zoodanige gezinnen zond e n die de Maatschappij ter bereiking van
haar groot doel zou kunnen verlangen'. Een
kleinigheidje is dat de oudste zoon zich
schuldig maakt aan baldadigheid. Hij en twee
kameraden hebben 'de jonge d e n n e n b o m e n
te getallen van 20, langs de weg in de kolonie, niet tegenstaande het strengste verbod,
moedwillig vernield. Ik heb', schrijft de directeur, 'ieder met 8 dagen provoost gestraft,

94

zullen zij om de anderen dag water en brood
hebben.' Maar na anderhalf jaar komt Johannes Molewijk zelf in opspraak.
Liever sterven dan werken
Het leidend beginsel van d e Maatschappij
van Weldadigheid is artikel 10 van het reglement. 'Het onderhoud dat de armen verschaft
wordt, zal alleen gegeven worden in vergelding tot arbeid, en nimmer zal men trachten
dit oogmerk door liefdegiften te bereiken.'
Vlak voor het vertrek van de kolonisten is de
subcommissies nog eens op het hart gedrukt.
'Het is overigens de wensch der MvW dat de
subkommissien duidelijk aan de personen,
genegen om zich in de kolonie te vestigen,
begrijpelijk maaken, dat in d e kolonie geene
uitdelingen om niet geschieden. Dat voedsel
en kleding en huisvesting, eigenlijk moeten
worden verdient door arbeid.'
Dat gebeurt door inhoudingen o p het
loon. Van elke verdiende gulden gaat een gedeelte naar het kledingfonds, een deel naar
de afbetaling van de verstrekte gereedschappen, enzovoort. Het is allemaal grondig doorgerekend, maar sommige kolonisten valt
vooral één aspect op: dat ze niet al hun loon
uitbetaald krijgen. Volgens hen zijn de opgehaalde contributies voor h u n bestemd en
worden ze bestolen doordat ze dat niet allemaal krijgen. Er groeit ontevredenheid en er
ontstaat wat de kolonieleiding noemt een
complot van opstandige proefkolonisten.
Johannes van den Bosch schrijft maart
1820 over werkweigering door d e kolonist
uit Wijk bij Duurstede. Hij noemt de man
'een luijaard die reeds zedert verscheiden
weken te b e d legt en verklaard liever te willen sterven als w e r k e n . ' En hij voegt eraan
toe 'Dit ook is het geval met Molewijk.' En
kort daarop doet hij het hele complot uit de
doeken, met daarbij ook: 'Reeds lang is
Mole-iwijk van slechte oogmerken verdacht.
In de voormalige plaats zijner inwoning was
hij als een slecht subject bekend.' Molewijk
behoort tot een groepje van 'vier oud-gediende soldaten' en volgens Van den Bosch lijken
die 'uit dien hoofde wat meer moed tot een
schelmenstuk te bezitten dan d e anderen.'
De meest opstandigen worden terugge-
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Gezicht op Willemsoord, gravure uit circa 1825- (Col l ectie Maatschappij van Wel dadigheid)
zonden naar waar ze vandaan kwamen, Jo
hannes Molewijk verdwijnt voor enige tijd in
de provoost o p de kolonie en blijkbaar werkt
dat. Hij houdt zich daarna rustig, past zich aan
de koloniale discipline aan. Weer anderhalf
jaar later krijgt hij zelfs een koperen medaille
'wegens goed gedrag en arbeidzaamheid'.
Onzedelijk g e d r a g
De volgende die moeilijkheden krijgt is zijn
dochter Antje. Het is dan maart 1823 en zij
wordt gestraft 'uithoofde van haar onzedelijk
gedrag waarvan de gevolgen reeds zigtbaar
en door haar erkend zijn'. Zij is ongehuwd
zwanger.
De Maatschappij van Weldadigheid wil de
door haar beweldadigde armen 'opbeuren'
uit de staat van 'zedelijke verbastering' waar
ze door hun jarenlange armoede in terecht
gekomen zouden zijn. Hen moeten behalve
lust tot arbeid ook worden bijgebracht zaken
als spaarzaamheid, gehoorzaamheid en zin
delijkheid in het huishouden: 'De wijkmees
ters zijn gehouden ten minsten om den an
deren dag de gezamenlijke huisgezinnen te
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visiteren en te zorgen dat in dezelve reinheid
en betamelijkheid plaatsvinden.'
Om dat allemaal te handhaven zijn er ko
loniale tuchtcolleges. Die kunnen kolonisten
veroordelen tot enkele dagen opsluiting, of
een geldboete, of verbanning naar een spe
ciaal daarvoor opgerichte strafkolonie. Naar
die laatste moet Antje Molewijk en daar be
valt ze van een dochtertje.
Pas na tweeëneenhalf jaar detentie en een
stuk of vier verzoekschriften om vrijlating
slaagt zij er in de goede toon te vinden: 'Mag
ik nog eenmaal d e vrijhijd neeme UEdlens
ten vriendlijkste te smeeke van mijn mijne
vrijheid weer te geeve Uliedens wel verzee
kerde van mijn verdere oppassendheid; het is
reeds in het derde jaar dat ik het geluk niet
gehad heb van mijn ouders huis te mooge
weederzien, het welk mij zoo ter haarte gaat
dat ik er bijnaa mijn gezondhijd door verloo
ren hebt, naa verschooning verzogt te hebbe
voor mijn vrijpostighijd en in de h o o p van
ugunstig antwoort, teekene ik mij met de
diepste eerbiet, antje moolewijk.' En dan mag
ze vrij.
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Koloniale kleding. Illustraties uit het tijdschrift van de Maatschappij van Weldadigheid, 1820.
Johannes Molewijk zal tot zijn dood in
1840 o p de kolonie blijven. Dan is hij al opgevolgd door zijn oudste zoon, Stephanus,
die is getrouwd met een kolonistendochter
die oorspronkelijk uit Leeuwarden kwam.
Daar weer een zoon van zal het tot 'hoofd
der school' schoppen. Pas als die overlijdt
(1901) verdwijnt de naam Molewijk uit de
kolonie.
Der armoede ontrukt
Terug naar de begintijd. Het is typerend voor
Johannes van den Bosch dat hij al drie maanden na het begin de proef als geslaagd bestempelt. Hij wil uitbreiden. In 1819 wordt
Frederiksoord met vijftig hoeves vergroot, in
1820 wordt de kolonie Willemsoord opgericht en in 1821 Wilhelminaoord. Ook daar
mag de subcommissie Arnhem stadgenoten
plaatsen. Vele jaren lang.
Het recht o p plaatsing is namelijk verbon-

96

den aan het aantal contribuanten. En hoewel
de steun niet zo groot blijft als de bijna driehonderd in het eerste jaar, blijft d e aanhang
voor de koloniën in Arnhem altijd aanzienlijk. Zo zijn er in 1850 nog 149 contribuanten.
Het loopt door tot in de twintigste eeuw. De
laatste plaatsing vanuit Arnhem is in 1912 als
de stad het gezin stuurt van een man met de
typische naam Jan Pik.
Sommige Arnhemse kolonisten aarden
niet goed. Vanaf zijn aankomst in juli 1823
schrijft Mathijs Coense brieven vol klachten
aan de subcommissie Arnhem. Bijvoorbeeld
dat het gezin 'geen genoegzame arbeid - inzonderheid spin-arbeid - kon bekomen'. Zo'n
klacht speelt Arnhem door aan de Maatschappij van Weldadigheid in Den Haag, die
stuurt het door naar de directie in Frederiksoord, die schrijft dan dat er niks van waar is
en dat meldt de MvW dan weer aan Arnhem.
Zo ook begin 1826, dus als ze er tweeënhalf
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jaar zitten. Volgens het brievenboek: 'de directeur weerlegt de klagte van de kol. Coense bij subcie Arnhem'. Maar als die brief aankomt is het al te laat, het hele gezin is dan al
weggelopen, vermoedelijk terug naar Arnhem.
De meeste kolonisten echter blijven.
Theodorus Rikken heeft eerst een zwakke
start, hij vliegt naar de strafkolonie. Samen
met enkele andere kolonisten, welke 'allen
aardappelen uit de kuil achter de woning van
wijkmeester keizer h e b b e n ontvreemd'. Na
een jaar mag hij terugkomen en dan gaat het
goed, inwonend bij de zoon die hem als kolonist opvolgt zal hij o p de kolonie de gezegende leeftijd van 86 jaar bereiken.
Ik kijk eens door het raam
Ook Hendrikus Everts blijft, hij arriveert in
1835 en overlijdt in 1862 o p de kolonie. Hij
brengt het tot 'adsistent bij de spinarbeid'.
Alleen enkele van zijn zoons moeten wel
eens voor de tuchtraad komen. Bijvoorbeeld
eentje omdat hij stenen o p het dak van de

'doctor had geworpen met dat gevolg dat de
pannen welken daarop lagen gebroken zijn'.
Een andere, Evert Evers, gooit juli 1844 de
kont tegen de krib als de baas van de katoenweverij van Frederiksoord een weesjongen slecht behandelt. Evert weigert verder te
werken. De weefbaas: 'E. Everts zat dwars o p
de bank en zag mijn waarscheinlijk wel, ik
ging de wevers zoo wat langs en dag als hij
mij ziet zal hij wel aan het werk g a a n . ' Dat
doet Evert niet, als de weefbaas bij hem is,
blijft hij gewoon uit het raam kijken. De
weefbaas: 'Ik zei Everd hoe komt het dat gij
niet werk?'. Evert antwoordt: 'ik kijk eens
door het raam'.
De weefbaas: 'ik vroeg weer hoe komt het
dat gij niet werk?' Evert: 'ik zie d e koeyen van
den Adjunct Directeur die door het plagen
der vliegen zoo hard lopen. Wat kan het
schelen: als ik mijn taak doe dan gaat het
u ommers niet aan of ik kijk.' De weefbaas
doet de luiken voor het raam en zegt: 'kom
toond u als een gehoorzame en gaan aan het
werk.' Evert: 'ik zit hier in geen gevangenis'.

Het eerste of kindergesticht te Veenhuizen. Plaat uit het tjidschrift van de Maatschappij van Weldadigheid, 1827.
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Hij zegt dat de manier waarop de weesjongen, ene Jan Louwers, behandeld is h e m niet
aanstaat. De weefbaas probeert zich te rechtvaardigen, maar Evert zegt: 'Ja je moesten het
geen van ons drie zoo lappen dan zout gij er
tegen lopen'.
Gevraagd welke drie hij bedoelt, legt Evert
uit dat hij doelt op zichzelf, zijn zus en zijn
broer, 'dat wanneer zij zoodanig behandeld
w e r d e n wel geduldig zouden zijn en hun
laten binden, maar dat hunne ouders dan
snel voor h u n lieden zouden o p k o m e n en
h u n n e klagte over zoo een willekeurige behandeling aan de Directie kennis geven,
doch daar Louwers een wees was en geene
ouders heeft die voor hem konden spreken
zich moest laten welgevallen.' Blijkbaar is er
ook wel bewondering voor zijn gedrag, want
de brutaliteit levert de dan twintigjarige Evert
geen straf op.

in plaats van kleine hoeves begon grote gestichten te bouwen. Eerst op de Ommerschans, een verlaten vesting nabij Ommen,
waar in de zomer van dat jaar een groot etablissement kwam waar 1200 bedelaars gedwongen in opgenomen konden worden.
Daarna drie grote gebouwen in Veenhuizen,
bestemd voor weeskinderen, bedelaars, arbeidersgezinnen en militaire veteranen. Ommerschans en Veenhuizen worden aangeduid
als de onvrije koloniën en ook daar zijn veel
Arnhemmers terechtgekomen. Maar dat is
een onderwerp voor een ander artikel.
Wil Schackmann is schrijver van het boek De
proefkolonie over de begindagen van de landbouwkoloniën. Net als het boek is dit artikel geheel gebaseerd op het archief van de Maatschappij
van Weldadigheid dat zich bevindt op het Drents
Archief, toegang 0186.

Zekerheid van bestaan
Het lijkt de meeste Arnhemmers wel te bevallen. Veel van de naar de kolonie meegekomen kinderen trouwen andere kolonistenkinderen en kiezen ervoor zelf kolonist of
kolonistenvrouw te worden. Topscoorder in
deze is de in 1831 vanuit Arnhem aangekomen Johannes Minkman. Hij heeft vier dochters en alle vier trouwen ze met een kolonistenzoon en worden ze kolonistenvrouw. De
jongste maakt er een geheel Arnhemse aangelegenheid van: zij wordt de echtgenote van
de zojuist genoemde Evert Evers als hij op
zijn 26ste zelf kolonist wordt.
Die neiging om te blijven is ook wel begrijpelijk. De koloniën zijn een plek waar
goed voor je kinderen gezorgd wordt - qua
invoering van de leerplicht loopt de Maatschappij een kleine eeuw voor o p de rest van
het land -, waar de gezondheidszorg relatief
goed is en vooral waar je een garantie hebt
o p werk en voedsel. Die zekerheid van bestaan was in de negentiende e e u w nergens
elders in ons land te krijgen.
In totaal zijn er in Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord een dikke vierhonderd huisjes neergezet. Ze worden aangeduid
als de vrije koloniën nadat de Maatschappij
in 1822 een beleidswijziging had ingezet en
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De zoektocht naar de Bacchante
Kees Kant

In maart 2001 publiceerde drs. P.M. Fischer in Arnhem de Genoeglijkste een artikel
onder de titel 'Inventü: de beelden van Boom en Bosch staan in Arnhem.' Hierin
deed hij verslag van zijn naspeuringen naar de beeldhouwwerken van Ignatius van
Logteren. De uitgave van het boek van Hans Middel, Beelden op Stand (Arnhem
2011) en het daarop gebaseerde artikel van Luuk Broer in het Winterbulletin van de
vereniging Vrienden van Sonsbeek w a s voor mij aanleiding om na te gaan waar het
verloren gemelde beeld, met als voorstelling een bacchante, zou k u n n e n zijn. Zo'n
levensgroot beeld kon toch zo maar niet verdwijnen.
Het gevonden beeld
Navraag bij de meest voor de hand liggende
instantie, de gemeente Arnhem, leverde geen
resultaat op. De op internet beschikbare informatie heeft wel geleid tot uiteindelijk resultaat. Op dinsdag 10 januari 2012 wist ik
waar het beeld was: in het beeldhouwersatelier van Ton Mooij in Amersfoort. Het beeld
was terecht. Fase één was afgerond.
De volgende fase moest de restauratie van
het beeld zijn en de herplaatsing op het Velperplein in Arnhem. Dat was mijns inziens
een taak voor de gemeente Arnhem als eigenaar van het beeld. De Afdeling Erfgoed en
de betrokken wethouder Van Gastel hebben
mij op maandag 23 april 2012 geantwoord
dat de opdracht hiertoe inmiddels is verstrekt.
Wat nu nog rest is de feestelijke onthulling
van het beeld in de loop van dit jaar, als het
na terugplaatsing in het Velperpleinpark
(daar stond het beeld namelijk lange tijd
naast de daar aanwezige muziektent) weer
zijn plaats inneemt bij de andere beelden
waarvan het zo lang gescheiden was. En dat
alles exact 300 jaar na de eerste plaatsing van
de beeldengroep waarvan de Bacchante deel
uitmaakte, in de tuin van een landgoed in
Breukelen aan de Vecht.
De beeldhouwer en zijn werk
De maker, Ignatius van Logteren (Amsterdam
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De Bacchante zoals zij vroeger op het Velperplein
stond.
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paren) links van het huis gezien vanaf de
Vecht en de andere vier beelden aan d e andere kant van het huis.
De groep beelden is in 1859 in zijn geheel
naar Arnhem gekomen. Twee beelden zijn in
september 1944 bij de slag om Arnhem vernield (Jupiter en Bacchus). Vier beelden staan
o p dit moment in de Singelparken. Persephone, Venus en Neptunus staan in het Janssingelpark, in deze volgorde vanaf het Willemsplein. Pluto staat in het Lauwersgrachtpark.
J u n o is gerestaureerd en wacht op herplaatsing. De daarvoor meest in aanmerking
k o m e n d e plaats is nabij het Musislaantje.
Daar stond het beeld vroeger en daar heeft
het na een eerdere restauratie eind jaren 80
van de vorige eeuw ook kort gestaan, totdat
het door vandalisme weer beschadigd 'werd.
Sindsdien verblijft het beeld in een restauratieatelier in afwachting van herplaatsing. De
Bacchante staat in Amersfoort en wordt gerestaureerd en vervolgens eveneens teruggeplaatst.
De Bacchante in haar gedaante op het landgoed
Zypendaal, 1966. (Foto P.M. Fischer)
7 juni 1685 - 1 november 1732), was een van
de bekendste Nederlandse beeldhouwers van
zandstenen beelden, stucwerk en gevelarchitectuur uit de achttiende eeuw. Zijn beeldhouwersatelier was gelegen aan de Prinsengracht in Amsterdam. Zijn werk is sterk beïnvloed door zijn vriend, de uit Frankrijk afkomstige Daniël Marot. Over zijn werk is een
lijvig boekwerk gepubliceerd: Ignatius
en
Jan van Logteren, beeldhouwers en stuckunstenaars in het Amsterdam van de 18s eeuw
( Alphen aan de Rijn, 2005). De inventarisatie voor het boek is gedaan door drs. P.M. Fischer. Het werk is na diens overlijden in 2002
bezorgd door E. Munnig Schmidt.
De groep bestaat uit acht beelden (vier
tweetallen) en is in 1712/1713 geplaatst in de
tuin aan de Vechtzijde van het landgoed
Boom en Bosch in Breukelen. Uitgebeeld zijn
Neptunus en Venus, Jupiter en Juno, Pluto en
Proserpina (Persephone), een Faun (Bacchus)
en een Bacchante. In deze combinatie stonden zij ook gegroepeerd. Vier beelden (twee
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De zwerftocht van de beelden
In 1847 is de groep o p een veiling aangekocht door mevrouw Bartholomée Hermina
Brand tot Cabauw, de echtgenote van Francois Gijsbert Staatskin van Brakell tot den
Brakell. Zij was eigenaar van het landgoed
Queekhoven aan de Vecht. Daar zijn de beelden na haar aankoop ook geplaatst. Omstreeks 1849 is de beeldengroep overgebracht naar het landgoedAasteel Vredestein
(eigendom van Van Brakell) gelegen tussen
Zoelmond en Ravenswaaij in de Betuwe.
In 1856 is de heer Staatskin van Brakell tot
den Brakell gaan w o n e n aan de Velperbinnensingel in Arnhem tegenover Musis Sacrum (de plaats waar nu de Musis parkeergarage is). In 1859 heeft hij de beeldengroep en
ook een tuinvaas en d e beeldengroep 'De
roof van Persephone' geschonken aan de gemeente Arnhem, onder de voorwaarde dat de
beelden zodanig geplaatst zouden worden
dat hij ze vanuit zijn woning zou kunnen
zien. Daarom vonden de beelden een plaats
rond Musis Sacrum.
Vanaf die plaats is de zwerftocht van de
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b e e l d e n door Arnhem b e g o n n e n . Deze
zwerftocht is niet goed gedocumenteerd.
J u n o heeft begin vorige eeuw (in elk geval
rond 1925) gestaan aan het Onderlangs.
Juno, Pluto, de Bacchante en een beeld van
een vrouw met kind - voorstelling van Leda
met de zwaan - (maker onbekend) hebben
ook geruime tijd gestaan in Zypendaal. Ze
zijn daar gefotografeerd door Fischer in
1965/1966. Eind jaren tachtig van de vorige
eeuw zijn ze daar beschadigd en gedeeltelijk
vernield door vandalisme.

De Bacchante is toen overgebracht naar de
werkplaats van het bedrijf Grillo in Arnhem.
Daar is het beeld gedeeltelijk gerestaureerd.
Het hoofd is er weer o p geplaatst en een beschadiging aan de neus hersteld. Kennelijk
kon of durfde men daar een meer ingrijpende restauratie niet aan. Via de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed is daarop Ton
Mooij ingeschakeld. De Bacchante en de andere drie beelden zijn vanuit Arnhem overgebracht naar zijn atelier in Amersfoort. De
andere drie beelden (Pluto, J u n o en Leda met
d e zwaan) zijn ook door hem gerestaureerd
en daarna herplaatst in het Lauwersgrachtpark. Pluto en Leda met de zwaan staan daar
nu nog, en J u n o is zoals gezegd opnieuw beschadigd en voor een volgende restauratie
naar een atelier gebracht. Helaas is de J u n o
bij de restauratie voorzien van een speervormig ornament. Een foutje. Op oudere foto's is
te zien dat zij geen speer in de hand had,
maar een scepter. Die fout is te herstellen.
Door personele wisselingen bij de afdeling
Erfgoed van de gemeente Arnhem werd de
restauratie van de Bacchante niet aan iemand
opgedragen. Het beeld raakte in vergetelheid,
tot 9 januari 2012.

De Bacchante in de opslag bij beeldhouwersatelier
Ton Mooij te Amersfoort. (Foto door de auteur)
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Het lot van de andere kunstwerken
De tuinvaas, ook onderdeel van de donatie
van Van Brakell aan de gemeente Arnhem,
heeft als bijzonderheid dat hij voorzien is van
het familiewapen van d e Van Brakells, twee
rechtopstaande zalmen en negen kruisen.
Dat w a p e n is hem toegekend o p 11 juni 1841.
De oorkonde daarvan - een indrukwekkend
perkamenten document met grote lakzegels berust nu in het Gelders Archief. Deze tuinvaas staat in het Janssingelpark. Volgens de
Arnhemsche
Courant van 14 oktober 1923
was de benaming voor deze tuinvaas destijds
'De suikerpot'.
De beeldengroep 'De roof van Persephone' heeft gestaan o p Den Dam (1923) , nabij
het Rijngemaal aan d e Ooststraat. Bij de inrichting van het Croydonplein in ArnhemZuid is het beeld daar geplaatst. Het was tijdens de slag om Arnhem zwaar beschadigd
en is destijds ook gerestaureerd door Ton
Mooij. Als voorbeeld heeft hij daarvoor een
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gelijknamige beeldengroep uit Italië gebruikt.
De drie beelden in het Janssingelpark
(Persephone, Venus en Neptunus) zijn in
2000 bij besluit van de Rijksdienst voor het
Cultureel erfgoed aangewezen als rijksmonument (besluit complexnummer 516717 van
15 mei 2000). De beelden Pluto en J u n o zijn
voor zover ik weet aangewezen als gemeentelijk monument. De Bacchante was uit het
zicht en kreeg daarom geen beschermende
aanwijzing. Weinig samenhang dus. Met de
nu beschikbare informatie zal een e n ander
aangepast moeten worden. Dat geldt zeker
voor de aanwijzing rijksmonument

* Met dank aan degenen die mij bij de zoektocht
behulpzaam waren en stimuleerden:
Hans Middel, Luuk Broer, Jeroen Voskuilen, Harry
van Bemmel, Geert Visser en Edward Munnig
Schmidt.

De veranderingen aan de beelden bij de
restauraties.
Bij de zoektocht naar de Bacchante heb ik
het nodige fotomateriaal verzameld en ook
van diverse kanten aangereikt gekregen. Bij
de bestudering ervan blijkt dat de beelden
soms ingrijpend van uiterlijk zijn veranderd.
Bij de Bacchante zal nu de oorspronkelijke
stand van de armen weer teruggebracht worden. De J u n o heeft nu een speervormig ornament dat in het geheel niet past bij het
beeld. Het zal niet zo moeilijk zijn om dit te
vervangen door een scepter, die o p een eerdere foto duidelijk is te zien. Bij de Venus
lijkt het teveel gevraagd om dit beeld aan te
passen aan de oude toestand. Door de foto's
weten wij nu tenminste dat de stand van de
linkerarm vroeger anders was.
Op u w plaatsen!
Nu de verblijfplaats van de Bacchante bekend is geworden en de opdracht tot restauratie is verstrekt, ook voor de Juno, kunnen
zij in de loop van dit jaar herplaatst worden.
Voor de J u n o bestaan daarvoor ideeën, namelijk de groenstrook tussen Musis Sacrum
en de Musisparkeergarage, nabij de hoofdingang. Wat de Bacchante betreft heb ik een
historisch verantwoord voorstel: Het Velperpleinpark. Daar heeft het beeld immers vroeger gestaan, naast de daar aanwezige muziektent.
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Gesignaleerd
Bob Roel ofs, Parels en
proefballonnen:
kroniek
van Arnhem,
2001-2010.
Arn
hem: Stichting Jeugdl and, 2 0 1 1 . 106 bl z,
afbn. ISBN 9789090263717. Prijs € 10
Met letterlijk en figuurlijk knallend vuurwerk
en spektakel ging Arnhem in 2000 de nieuwe
e e u w in. Mondialisering en Europeanisering
waren inmiddels de nieuwe leuzen geworden
en het Arnhemse stadsb estuur wilde in deze
euforie vooral niet achterb lijven. Aangevuurd
door de nieuwe tijdgeest en de nodige pro
jectontwikkelaars moest de stad, met zijn on
miskenbaar provinciaals karakter, zo snel
mogelijk worden omgetoverd tot een heuse
grootstedelijke metropool. De toekomstige
Hogesnelheidslijn , die Arnhem op snelle
■wijze zou verb inden met zowel de Randstad
als de Duitse Rijnsteden, kon dit optimisme
alleen maar versterken. Imponerende ma
quettes en wervende b rochures moesten de
Arnhemse b evolking alvast warm maken
voor al dat fraais dat hun te wachten stond.
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Maar helaas, ook hier b leken tussen droom
en daad, zoals de dichter Bloem ook al wist,
uiteindelijk nogal wat praktische b ezwaren in
de weg te staan.
Het is een lofwaardig initiatief geweest
van de historicus Bob Roelofs dat hij met
deze pub likatie  die jammer genoeg qua om
vang b eperkt moest b lijven  een b oeiend en
vaak anekdotisch b eeld heeft weten schep
pen van het élan en de b evlogenheid die
onze stad in het eerste decennium van deze
e e u w zo heb b en gekenmerkt.
In de eerste hoofdstukken gaat de auteur
uitvoerig in o p de deb acles en verwikkelin
gen rondom het prestigieuze project Arnhem
Centraal ( 'de lollies van Van Berkel'), dat
maar niet gereed wilde komen, en het omlig
gende stationsgeb ied, dat helaas jarenlang
meer het b eeld gaf van de DDR ten tijde van
de ineenstorting. Intussen verrezen er twee
kolossale kantoortorens, weliswaar het oude
vertrouwde uitzicht o p de stad totaal verpes
tend, maar Arnhem was onderwijl wel een
heus World Trade Center rijker . Critici, zoals
de Vereniging Stadsschoon, die al dat fraais
toch niet zo zagen zitten, werden als notoire
spelbrekers en querulanten w e g gezet. Ver
volgens b esteedt de auteur aandacht aan het
gesteggel rond de b eoogde stadsvernieuwing
in het zuidelijk deel van de b innenstad.
Nadat de aanvankelijke vernieuwingsplannen
al ras uit het Paradijs verdreven waren, b e
sloot het stadsb estuur het voortaan nog
voortvarender aan te pakken middels het
Rijnboogproject. De afloop is ons allen b e
kend. De Spanjaard De Sola Morales ver
d w e e n van het toneel, de Jansb eek b leef
voorlopig nog ondergronds en de gedroom
d e b innenhaven, geflankeerd door een riante
wandelpromenade met zonrijke terrassen,
bleek uiteindelijk een 'b oulevard of b roken
dreams'. Wel hielden de Arnhemmers er een
nieuw woord aan over, het preferendum, of
tewel, om raadslid Elfrink te citeren, het kie
zen tussen pest, cholera en typhus. Contras
ten en tegenstellingen alom. Zo b eroemde
Arnhem zich weliswaar o p het predikaat
"Beste Binnenstad van Nederland" maar zag
tegelijkertijd o u d e en vertrouwde familieza
ken als modehuis Hendriksen, juwelier Zee
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man, boekhandel Gijsbers & van Loon en de
comestibleszaak van Noack uit het straatbeeld verdwijnen. Mode Biënnales moesten
Arnhem vervolgens o p de kaart zetten als,
liefst internationale, modestad, al verdwenen
de meeste modewinkeltjes uiteindelijk achter
d e spoordijk in Klarendal, voor d e niet-Arnhemmer vrijwel onvindbaar.
Niet alles was echter kommer en kwel. De
Synagoge, het Luxortheater en het Stationspostkantoor hervonden weer hun oude luister, een deel van de Jansbeek w e r d blootgelegd. De Eusebiustoren ging voor de zoveelste keer weer eens in de steigers, al kreeg de
laatste restauratie meer het karakter van een
'financiële tijdbom'.
In het kader van zogeheten 'Vogelaar-,
pracht- of krachtwijken' werden, teneinde de
leefbaarheid en het wijkgevoel versterken,
Presikhaaf, Klarendal, Het Broek en Malburgen flink o p de schop genomen, al bleef de
sociale en economische achterstand in deze
wijken nog keihard overeind. Aan de overzijde van de Rijn betekende de aanleg van de
wijk Schuytgraaf een forse uitbreiding van de
stad. Weliswaar ambitieus opgezet maar helaas al snel ten prooi aan tegengestelde verwachtingen. Beloofde voorzieningen, zoals
de b o u w van een winkelcentrum en een multifunctioneel centrum, bleven voorlopig uit.
Op uitvoerige wijze besteedt Roelofs aandacht aan Arnhem als stad van vertier en vermaak. Aan b o d komen onder meer de perikelen rond de Korenmarkt, het verdwijnen
van de rosse buurt in het Spijkerkwartier, de
voetbalclub Vitesse en het Gelredome met al
hun schandalen en verwikkelingen. Uitvoerige aandacht ook voor het park Sonsbeek met
de befaamde exposities van 2001 ("Locus
Focus", door minder ingewijden ook wel als
"Larie Bombarie" betiteld) en, met meer succes, d e expositie "Grandeur" in 2008, die
velen naar de stad deed trekken.
In hoofdstuk 7 belicht auteur de Arnhemse politiek uit die periode, jaren waarin de
gemeenteraad meer het karakter van een duiventil had, gemarkeerd door anekdotische intermezzo's als het Stamppotverraad, de Webloggate, het Sim Sala Bim-rapport en d e Krikke-norm.
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Het boek wordt afgesloten met het hoofdstuk
Proefballonnen, niet gerealiseerde projecten
zoals de kweek van 'gemeentewiet' in d e kassen van de Presikhaafbedrijven en de Rudolf
Dasschets van een tunnelcomplex nabij Mariëndaal als onderdeel van de zg. Westtangent teneinde d e stad te ontlasten van d e verkeersdrukte. Er bleek evenwel geen draagvlak voor te zijn, al zullen d e bewoners van
de Amsterdamseweg met hun dagelijkse verkeers- en lawaaioverlast daar vermoedelijk
anders over hebben gedacht.
Al met al, een zeer lezenswaardig en aanbevelenswaardig boek, dat aan waarde zal
winnen naarmate de tijd verstrijkt. Een herinnering ook aan een decennium waarin binnen onze stad droombeeld en werkelijkheidszin nogal eens werden verward. Rest
mij te melden dat de opbrengsten van dit
boek geheel ten goede komen aan de Stichting Jeugdland ter bevordering van kinderactiviteiten in de schoolvakanties. - P. G. Aalbers
Buitbewoners:
een boek door, voor en over
Geitenkampers.
Arnhem: Wijkplatform
Geitenkamp, 2 0 1 0 . 9 6 p., afbn.
In dit boekje, dat werd verzorgd en uitgegeven door het Wijkplatform Geitenkamp, vertellen huidige en voormalige bewoners over
hun leven en hun band met de Geitenkamp.
Aan de hand van hun verhalen wandelen we
als het ware door de tijd heen vanaf het moment dat rond 1920 deze karakteristieke
stadswijk werd aangelegd. We maken kennis
met de, vaak niet al te beste, ervaringen van
de eerste pioniers, die in 1921 in deze nieuwe wijk hun intrek namen, van wie een enkeling nog in leven is en nog steeds de Geitenkamp is trouw gebleven. Boeiend zijn h u n
getuigenissen over het leven aldaar in de
vooroorlogse jaren. Hoe groot was in deze,
ogenschijnlijk zo harmonieuze, wijk toentertijd de sociale kloof tussen katholieken en
protestanten enerzijds en tussen ambtenaren
en arbeiders anderzijds. Saamhorigheid èn
verdeeldheid terzelfdertijd.
De grote cesuur in het leven van alle oudere Geitenkampers vormt ook hier de Tweede Wereldoorlog, met name d e evacuatietijd
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en de ontreddering die de bewoners aantroffen bij hun terugkeer in 1945. Inmiddels is er
veel veranderd op de nu negentig jaar oude
Geitenkamp en er verandert nog veel. De
voornaamste aandachtspunten vormen momenteel het spanningsveld dat inmiddels is
opgetreden tussen de wijk als beschermd
stadsgezicht en de vaak veel te kleine woningen die niet meer aan de eisen van deze
tijd voldoen, de geleidelijke 'verkleuring' van
de wijk en de problematiek rond de kleine
middenstand. Zo zullen veel zaken tussen nu
en vijf jaar het loodje moeten leggen, vaak
ook bij gebrek aan opvolgers. Al met al een
interessant boek over deze zo markante Arnhemse stadswijk. - P. G. Aalbers
E. Storms - Smeets (red.), Gelders Arcadië:
atlas van een
buitenplaatsenlandschap.
Utrecht: Matrijs, 2011. 192 p., afbn., reg.,
lit. opg. Uitgave i.s.m. het Gelders Genootschap. ISBN 978-90-5345-428-2
In deze fraai verzorgde uitgave, waarvan de
titel is ontleend aan het gelijknamige werk
van Isaac A. Nijhoff (eerste druk, Arnhem,
1820) wordt uitvoerig ingegaan op de kastelen, landgoederen en buitenplaatsen langs de
Veluwezoom, omvattende de gemeenten Wageningen, Renkum, Arnhem, Rozendaal en
Rheden, ten getale van 107 objecten.
De Veluwezoom heeft door de eeuwen
heen een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op het welgestelde deel van de bevolking, daartoe aangetrokken door het natuurlijke reliëf van het landschap, de talrijke
sprengenbeken en de nabijheid van de stad
Arnhem, waardoor een landgoederenzone
kon ontstaan, die uniek is in Nederland.
Dank zij hun omvang, ligging, bijzondere uitstraling en cultuurhistorische en landschappelijke waarden hebben de landgoederen en
buitenplaatsen in hoge mate bijgedragen aan
de identiteit van deze Gelderse regio en de
afzonderlijke gemeenten.
Nadat in de eerste hoofdstukken van het
boek een beeld is geschetst van het landschap en de bewoningsgeschiedenis, wordt
vervolgens uitvoerig aandacht besteed aan de
talrijke ingrepen in het landschap in de loop
der tijd, waardoor een soort ontwerpland-

Ct\\t

2012/2

schap kon ontstaan als entourage voor de
buitenplaatsen, die 'in uitgestrektheid en
fraaien aanleg, alle anderen in dit rijk verre
overtreffen', aldus I. A. Nijhoff.
De historie van de buitenplaatsen en landgoederen langs de Veluwezoom valt in drie
perioden te onderscheiden. In de eerste periode, die samenvalt met de Middeleeuwen,
was het de Gelderse adel die versterkte huizen liet bouwen langs de Veluwerand, zoals
de Doorwerth, Rosande, Rosendael , Biljoen
en Middachten, waarbij uiteraard strategische
en defensieve aspecten van grotere importantie waren dan het natuurschoon in het
omringende gebied.
De tweede periode neemt een aanvang na
de Tachtigjarige oorlog. Toen na de Vrede
van Munster in 1648 de rust en de veiligheid
op het Gelderse platteland waren teruggekeerd leerde met name het Gelderse stadspatriciaat allengs de genoegens van het buitenleven kennen. Talrijke regentenfamilies lieten buitenplaatsen aanleggen als 'tweede woning' teneinde 's zomers de ongezonde binnensteden te kunnen ontvluchten, terwijl
daarnaast het aangekochte grondbezit als een
goede belegging werd gezien. Uit deze periode dateren, om er een paar te noemen,
Marïendaal, Zypendaal, Sonsbeek en Rhederoord. Tegelijkertijd wist de vermogende landadel, zoals de families Van Arnhem en Torek
op Rosendael, van Spaen op Biljoen en van
Reede op Middachten, zijn bezittingen om te
toveren tot ware lustoorden. De stadhouders
Willem II en Willem III pakten het nog voortvarender aan bij de aanleg van de Hof te Dieren. Het plaatwerk Paradisus Oculorum van
P. Schenk (Amsterdam, ca. 1700) - aanwezig
in de Gelderland Bibliotheek - geeft een
schitterend beeld van de toenmalige, thans
helaas geheel verdwenen, tuinenpracht langs
de Veluwezoom.
De derde periode nam een aanvang in de
negentiende eeuw, toen welgestelde lieden,
veelal afkomstig uit het westen van het land,
de aantrekkelijkheid van de Veluwezoom
leerden kennen en deze omgeving als zomerverblijf verkozen. Naast het verlangen
naar frisse buitenlucht en het toenmalige
idee dat het's zomers zoveel gezonder was
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om te wonen op de zandgrond van het oosten dan op de vochtige veengrond van het
westen, speelden ook hier beleggingsmotieven een grote rol. Bovendien vormden de
kosten van het levensonderhoud, de geringere belastingdruk en de arbeidslonen, die in
Gelderland in de negentiende eeuw beduidend lager waren dan in Holland, alsmede
het feit dat men op het platteland een minder
grote staat hoefde te voeren dan in de steden
van het westen, een belangrijk argument om
zich te vestigen in het Gelderse. Deze ontwikkeling werd bovendien bevorderd door
de aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem in
1845, waardoor het oosten van het land zoveel gemakkelijker bereikbaar was geworden.
Zo verrezen er met name rond Oosterbeek in
die jaren veel buitenplaatsen en landgoederen, zoals De Oorsprong, De Hemelse Berg
en de Duno om er maar een paar te noemen.
Na de Tweede Wereldoorlog trad een duidelijke kentering in. Nadat tijdens de oorlogshandelingen in 1944 en 1945 al heel wat
buitenplaatsen ten onder waren gegaan, met
name in de gemeenten Wageningen en Renkum, noodzaakten naderhand met name de
geringe houtopbrengsten, stijgende arbeidslonen, hoge belastingdruk, dure beheerskosten en verzekeringspremies en, wat later, rigide natuurbeschermingsmaatregelen, de
meeste landgoedeigenaren om uit te zien
naar andere mogelijkheden om hun bezit
rendabel te houden of het, in het uiterste
geval, over te dragen aan natuurorganisaties
zoals het Geldersch Landschap. Veel landhuizen en buitenplaatsen veranderden dan ook
geleidelijk aan van bestemming, variërend
van horecabestemming (Rhederoord, Warnsborn), conferentieoord (Keijenberg), natuurcentrum (de Heuven) tot bejaardentehuis
(Rennenenk). Duidelijk is wel dat het bezit
van een landgoed vandaag de dag voor die
enkele eigenaren, die nog overgebleven zijn
bepaald geen sinecure is. Hoe rampzalig uiteindelijk deze ontwikkeling is geweest moge
blijken uit het feit dat in Arnhem, omstreeks
1900 nog geheel omsloten door particulier
bewoonde buitenplaatsen, thans enkel nog
het huis de Menthenberg door de eigenaar
wordt bewoond.
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Het fraai geïllustreerde boek wordt afgesloten met een totaaloverzicht en een korte
beschrijving van alle landgoederen en buitenplaatsen uit heden en verleden langs de
Veluwezoom. - P. G. Aalbers
Piet Schreuder, Presikhaaf. Het verhaal
van een landgoed.
Rijk geïllustreerd
boek, 360 pag. Uitgeverij Kontrast, 2012.
ISBN 978-94-90834-25-8. Prijs tijdelijk van
€ 17,50 voor € 12,50
Onder grote belangstelling werd op donderdag 22 maart in Bibliotheek Arnhem het eerste exemplaar van het boek Presikhaaf. Het
verhaal van een landgoed aangeboden aan
wijkwethouder Luuk van Geffen. In het
boek, dat een bundeling is van twee eerder
verschenen delen (1996 en 1997), staan korte
verhalen die grotendeels door de auteur uit
zijn herinnering zijn opgetekend. Deze rasechte Arnhemmer kwam in 1933 in Plattenburg wonen en merkte dat de buurtbewoners
het landgoed Presikhaaf als hun achtertuin

Piet Schreuder
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beschouwden. Hij begon zich te verdiepen in
de geschiedenis van het landgoed en zag met
lede ogen aan hoe na de oorlog een groot
deel van het bos en de 'witte villa' werden
gesloopt.
Het is een alleraardigst boek, vlot geschreven en met de nodige humor omgeven,
dat elke (nieuwe) b e w o n e r van Presikhaaf in
bezit zou moeten hebben. Het boek geeft
niet alleen een aardig beeld van het landgoed
Presikhaaf in de twintigste eeuw, maar ook
van het alledaagse leven van bewoners uit de
omliggende wijken. Wil m e n echter meer te
weten komen over d e geschiedenis van het
landgoed, dan zal men toch andere bronnen
moeten raadplegen. - André CS. Walters
van der Weij
Gerard Mostert, Marga Klotnpé, een biografie 1912-1986 (dissertatie), Amsterdam
2 0 1 1 , 6 5 5 blz., ISBN 97894-6105-197-4
Nederlands eerste vrouwelijke minister is geboren e n getogen in Arnhem, om precies te
zijn in 1912 in de Rijnstraat 22, waar haar
vader een kantoorwarenhandel had. De auteur vat Marga's leven en werken samen in
vier woorden: katholieke schooljuffrouw,
prominent politica, maar het is duidelijk dat
hij veel meer over haar te vertellen heeft, zeshonderd bladzijden lang. Een aantal boeiende vragen worden aan het begin gesteld en
gaandeweg beantwoord: Wat voor vrouwen
(alleen ongehuwde?) k o n d e n voor en na de
oorlog een politieke carrière opbouwen? Gebruikte zij als politica het feit dat ze een
vrouw was? Is het waar dat vrouwelijke politici in hun jeugd vooral gevormd worden
door hun moeder (in Marga's geval een Duitse vrouw, uit Koblenz) en niet door hun
vader? En hoe belangrijk was het katholieke
geloof voor haar d o e n en laten?
Voor de Arnhemse geschiedenis zijn vooral de eerste hoofdstukken tot 1946 interessant, toen ze hier school ging en later als lerares in Nijmegen nog in Arnhem bleef
wonen en daar ook nog een rol in het verzet
speelde. Met haar intrede in de politiek gaat
haar levensverhaal meer tot de vaderlandse
en algemene geschiedenis behoren.
Het boek is levendig geschreven, niet in
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het minst door de vele citaten uit interviews
die journalisten voor 1986 met haar gehad
hebben en die de auteur na het jaar 2004 geh o u d e n heeft met mensen die haar gekend
hebben. Kortom, in alle opzichten een aanwinst. - Menno Potjer
Frank Keverling Buisman (hoofdred.) e.a.,
100 jaar Arnhemsche
Hockeyclub,
Arnh e m 2 0 1 1 , 1 3 4 blz., ISBN 97890-26419-6
Een in zijn soort zeer aantrekkelijk lees- en
kijkboek, vooral voor leden van de AHC,
zoals de redactie in haar Ten Geleide al
hoopte. Men mag niet verwachten dat jubileumboeken diepgang nastreven en dat doet
dit boek dan ook niet. Zo komt bijvoorbeeld
de vraag niet aan d e orde of en in hoeverre
het elitaire imago dat deze sport aankleeft
terecht is en of dat na I960 afgezwakt is. Een
buitenstaander zal verbaasd kijken naar een
foto van het bestuur uit het jaar 1951, waarin de heren nog in jacquet gestoken blijken
te zijn.
Het leesgedeelte gaat vooral over leden
die veel voor de vereniging hebben betekend. Zij worden in het zonnetje gezet, maar
meestal met een knipoog, zodat het geen hagiografie werd. Verder kan m e n lezen over
het zoeken naar goede velden (saaiste zin:
'De officiële opening - van de kunstgrasvelden - o p 2 november door burgemeester
Huib van Walsum was voor heel (heel!) AHC
zo'n moment dat je nooit (nooit!) meer vergeet'), wedstrijdresultaten, het clubblad
(mooiste zin: 'allemaal veilig opgeborgen bij
een van de betere bejaardenoorden voor gedrukte teksten, het Gelders Archief), ledentallen enzovoorts, alles wat een club beroert.
Het kijkgedeelte is zeer fraai uitgevoerd, al
zullen veel foto's alleen de afgebeelde spelers kunnen boeien. Dat hoort er nu eenmaal
bij. Omdat vooral de na-oorlogse periode van
hockey in het grote overzichtswerk van Kees
Fiege, Twee eeuwen sporten in Arnhem, Arnhem 2001, er nogal bekaaid vanaf komt,
biedt dit boek hierop een aardige aanvulling.
- Menno Potjer
Peter Berends, De eerste slag om Arnhem
1813- De verdrijving
van Napoleons
troe-
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pen door het Pruisische
leger. Uitgeverij
Aspekt, Soesterberg 2 0 1 1 . 2 5 4 blz. ISBN
978-90-5911-850-8. Prijs € 2 2 , 9 5

In 2013 zal het tweehonderd jaar geleden zijn
dat Arnhem door (en niet van) Duitse troepen werd bevrijd. Op 30 november 1813 verjoeg een Pruisische legermacht eenheden van
het Napoleontische leger uit de Gelderse
hoofdstad. De herdenking zal naar het zich
laat aanzien met enig feestgedruis gepaard
gaan. Het bestuur van Prodesse Conamur
heeft althans een comité in het leven geroepen dat voor een feestelijke herdenking moet
zorgen.
Vorig jaar al verscheen een boek over de
slag van 1813 van de hand van Peter Berends, eerder auteur van een boek over de
Slag om Arnhem met een hoofdletter, die van
1944. Dat eerste b o e k heeft verschillende
drukken beleefd. Zijn verslag van de gebeurtenissen van 1813 lijkt mij beduidend minder
verkooppotentie te hebben, en dat niet alleen
omdat Napoleon verder weg is dan Hitler. De
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auteur heeft materiaal gesprokkeld uit geschriften van zeer uiteenlopend allooi en
dient dat hapsnap op, zonder een merkbare
poging tot aanbrengen van structuur. In de
eerste plaats is gebruik gemaakt van het gedenkboek 1813-1913 van de hand van het
Arnhemse gemeenteraadslid D. Fockema,
maar ook is geput uit, bijvoorbeeld, een werk
over ministers van onderwijs en een monografie over Nederlanders in Napoleons garde
d'honneur. Van onderzoek in primaire bronnen blijkt nergens iets in de tekst.
Het boek bevat vier delen: de Franse tijd
in Nederland (niet speciaal Gelderland of
Arnhem); de Pruisische aanval op de vesting
Arnhem resulterend in de bevrijding van de
stad; gevolgen van de strijd in termen van
militaire verliezen en bestuurlijke maatregelen; een oppervlakkige kroniek van Arnhem
in de negentiende eeuw, met speciale aandacht voor de vijftigjarige herdenking van de
bevrijding. Binnen de afzonderlijke delen is
van weging, schifting of ordening van materiaal weinig te merken. Het is jammer het te
moeten zeggen, maar het is een verwarrend
boek, niet alleen door het ontbreken van een
coherente presentatie, maar meer nog door
de onevenwichtigheid van de inhoud. De
vraag hoe het dagelijks leven voor de Arnhemse bevolking veranderde door de verjaging van de Fransen, toch een van de eerste
dingen waarnaar de lezer nieuwsgierig zal
zijn, wordt niet aangeroerd, maar wel krijgen
we bij naam en toenaam te weten welke Pruisische officieren welke onderscheidingen
ontvingen.
Een goed boek over de verdrijving der
Fransen uit Arnhem en wat dat voor de stad
betekende, is dus nog niet verschenen. Zal
die leemte worden gevuld door de herdenkingsbundel die Prodesse heeft beloofd? Intussen kan men, als men wil weten hoe de
slag verliep, het artikel 'Slag om Arnhem
1813' van Paul van Lunteren raadplegen in
het n u m m e r van Arnhem de Genoeglijkste
van maart 2009. - Bert Koene
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Over de auteurs
Dr. Harry Chr. van Benunel studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Nijmegen en promoveerde in 1984 aan d e Universiteit van Amsterdam. Hij was van 1978 tot 2001 werkzaam
als wetenschappelijk medewerker bij de Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek. Hij was vele jaren redacteur van Arnhem de Genoeglijkste / Arnhems Historisch
Tijdschrift.
Drs. Maarten Gubbels is als promovendus rechtsgeschiedenis verbonden aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij bereidt een proefschrift voor over
het Hof van Gelre in d e zestiende eeuw, waarbij de nadruk ligt o p de rechtspraak in eerste
aanleg en de bestuurlijke bevoegdheden van het Hof, in het bijzonder met betrekking tot kerkelijke aangelegenheden.
Kees Kant, al meer dan veertig jaar Arnhemmer, was werkzaam bij de politie, het laatst als
commissaris. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar zaken die met water te m a k e n hebben,
zoals de Arnhemse dijken, b e k e n en singels en verder naar toonbeelden van stadsverfraaiing.
Drs. Menno R. Potjer (1942) was docent geschiedenis en Nederlands. Na zijn pensionering
ging hij artikelen en b o e k e n schrijven over de geschiedenis van Arnhem en van de Nederbetuwe. Hij was jarenlang redacteur van Arnhem de Genoeglijkste en is nog steeds redacteur
van het Jaarboek voor Betuwse
geschiedenis.
Wil Schackmann was als schrijver o p diverse terreinen actief. Hij creëerde onder andere scenario's voor televisieseries als Medisch Centrum West. Op het gebied van geschiedschrijving
maakte hij een documentaire over de Groningse actievoerder Fré Meis en schreef hij het boek
De proefkolonie (2006) over de activiteiten van de Maatschappij van Weldadigheid. Met dit
onderwerp is hij nog steeds bezig, onder andere door het maken van games voor scholieren.
J. P. Vredenberg (1938) was tot 2003 verbonden aan het Gemeentearchief Arnhem, later het
Gelders Archief.
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boekhandel ONGERIJMD
Nieuwstad 38 ARNHEM
telefoom (026U45 87 58
e-maiL: inforaboekhandelongerijrnd.nl
www.boekhandelongerijmd.nl

Boeken die niet op voorraad zijn, kunt u bestellen. Zaterdag
vóór 17.00 uur besteld is meestal op dinsdag in de winkel,
woensdag vóór 18.00 uur op vrijdag.
In ONGERIJMD zijn wisselende exposities van kunstenaars
uit de regio. Ook worden activiteiten georganiseerd zoals
lezingen, voordrachten, leesgroepen en workshops.
ONGERIJMD is geopend op de gebruikelijke winkeltijden
(ook koopavond en -zondag).
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DRUKWERK
HANDBOEKBINDERIJ
GRAVEREN
HANDLING

Presikhaaf Grafische Diensten heeft
een uitgebreid
dienstenpakket.
Natuurlijk is uw drukwerk
bij ons in goede handen,
maar wij beschikken ook over
talloze systemen voor
documentatie en presentatie.

MAILING
Voor informatie:

RINGBANDEN

Postbus 5119 6802 EC Arnhem
(026) 366 58 I I
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Oranjestraat 77 • 6812 CM Arnhem • tel. 026 4433903
U vindt om m Arnhem-West, direct /inks achter het KEMA-terrem.

OPVERZOEK BEZORGEN Wil OOK AAN HUIS

Sinds 1945 is Derksen Veilingbedrijf
gespecialiseerd in het veilen en taxeren
van kunst, antiek en inboedelgoederen en
het ontruimen van inboedels. Het kopen
op een veiling is voor menigeen een
spannende ervaring met vaak verrassende
opbrengsten.

Adres
Postcode
Telefoon
Fax
Internet
Email

Amsterdamseweg 23
6814 CA Arnhem
026 442 14 98
026 445 51 86
www.derksen-veilingbedrijf.nl
info@derksen-veilingbedrijf.nl
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