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DE BRANTS STEDE TE PANNERDEN 
 

door Frans Staring 
 
 
Pol 
 
"Ons huus stit op 'n pol". Het zinnetje is te lezen in het dialect‐woordenboek "Kaobelend aover 't Eiland van daerp 
tot dorp" (Teigen van 't Wald 7, 1988). Pol is daarin een ander woord voor terp, een kunstmatige verhoging uit het 
verleden om de huizen te vrijwaren van hoog water. Galerie De Pol aan De Kuiperij 2 te Pannerden heeft er zijn 
naam aan ontleend (zie De Waordsman 201214). Niet alleen deze voormalige boerderij stand op dezelfde pol. 
Blijkbaar lag het hele gebied van de vroegere Rijnstraat (nu ten dele Oude Rijnstraat) op een hoogte. Bij de verkoop 
in 1803 door het Huis Bergh van goederen in Pannerden wordt onder meer genoemd de 'Huijsplaats en hof op de 
hoogte bij de weduwe Otten in pagt' (voorheen het gesloopte pand Rijnstraat 12 van bakker Petrus Th. Groenen). 
De huidige straatnaam Hoogeweg zal hier ook aan ten grondslag liggen. 
 

 
 

Figuur 1  Deel van kaart 23 uit de atlas van L.A. Reuvens, uitgegeven Arnhem, 1871 
(collectie Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem). 

 
Op bovenstaande kaart, een eindje boven de plaatsnaam Pannerden, zijn links van de Hoogeweg, toen genoemd 
"Slik Straat" (ook Slijkstraat) twee hofsteden ingetekend. De eerste is Galerie De Pol, eerder bekend als Lippits 
hofstede, en vlak ernaast een tweede pand met een lange historie. Thans is dat het adres De Kuiperij 8. Het 
behoorde oudtijds tot de goederen van Huis Bergh in 's‐Heerenberg en is in de Berghse rekeningen terug te vinden 
als Brants Stede. 
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Berghse  pachters 
 
De naam van deze hofstede  is afgeleid  van een zekere  Hendrik  Brants.  Bij de 'Verpachtung  der Bijlantsche ende 
Pandersche goederen in anno 1626 gedaen, waervan het eerste Jaer verschijnen sal Martini 1627' staat hij 
genoemd  voor de nieuwe  zesjarige  pachtperiode van de onderhavige hofstede.  Zijn  naam blijft  daaraan 
verbonden  tot in de laatste  rekening  van 1803,  al wordt  die net als de naar hem genoemde  hofstede  in 
verschillende schrijfwijzen weergegeven. Destijds  was er geen vaste  spelling  en derhalve  komt zijn naam voor  als 
Henderich  Brans, Hendrick  Branss, Hendrick Brantz  en Henrick  Brandts. 
 
De door  Hendrick  Brants  gepachte  hofstede  was drie en een halve morgen  groot  en stond  ingedeeld in de 
categorie  "kaatsteden" van kleine  boeren.  In de rekeningen  kwamen  eerst de grote bouwhoven, aangegeven 
als de hele boeren,  dan volgden  de halve boeren  en daarna  'die Kateren tho Pannerden '. Anders  dan bij veel 
eerdere  en volgende  verpachtingen wordt  in het pachtregister  van 6 maart  1626 de vorige  pachter  niet 
genoemd.  Dat maakt  het wat lastiger  om terug  te gaan  in de tijd. De volgorde in de rekeningen  vormt daarbij 
een  zoekwijzer en in dit geval  ook het bedrag  van de pachtsom. 
In 1626  laat de Berghse  ambtman  Dominicus  Brunei  van Messin  als rentmeester  noteren: 
'Henderich Brans hoffstede hefft gedaen inden alden pacht Jarlix 43‐26 (43 daalders  en 26 stuivers), hefft nu 
widder gepacht Henderich vorss(chreven) Jarlix vor vier und viertigh dlr, Uund die vijfftien st. op den morgen to 
betalen wie anderen '. 
 

 
 
Op basis van plaats en bedrag  in de voorgaande rekening  komt als pachter  van deze hofstede  in 
aanmerking:  'Alardt Budt in plaetz van Peter Grub XLIII thll XXVI st' (43‐26).  Daarmee  zijn  al meteen  twee 
vorige pachters  bekend.  Zo  teruggaande  komen  nog enkele  pachters  uit de boeken tevoorschijn,  al is van 
hen niet veel meer bekend  dan een  naam. 
 
Stoffel  Peppel 
 
De oudst  bekende  pachter  van wat  later de Brants  Stede wordt  genoemd,  is Christoffel  (Stoffel) Peppel. 
Over hem geeft het pachtboek  van 1580  en dat van 1584 wat meer  informatie.  Hij blijkt  in of kort na 1584 
te zijn overleden.  Het register  van 1584,  lopend  tot 1588,  verhaalt  dat 'Stoffell Peppel Schultus voir langes mit 
zijn huisfrow verstorven und bij dat utschrivens zijn Erffgenamen niet gewest' zijn. Zijn "naberen"  (buren)  lieten 
evenwel  weten,  dat hij meer had verdiend  met zijn werkzaamheden, 'an kardagen, dachuren und holtfuren, 
als zijn pacht de Anno 84 beloept'. Vermeld wordt,  wat hij  in de  jaren tot 1584  in pacht had  en hetgeen  hij aan 
andere  zaken  had verricht.  Door het ontbreken  van een aantal  jaarrekeningen is geen  sluitend  geheel  te 
geven.  In 1559 en 1561  komt hij voor  als "lopende  bode".  Hij bracht  brieven  en andere  zaken  vanuit 
Pannerden  naar Huis  Bergh of Boxmeer,  waar de Graven  van den Bergh doorgaans  verbleven  en nam evenzo 
weer materiaal mee terug naar Pannerden.  In 1559 staat daarover:  'Soe heefft die loepende baede Cristoffel 
Peppell dijt Jair verdient gehadt aen reijsen hij van wegen ind tot behoeff mijns genedigen Lieven Heren gedaen 
heefft VJ gulden, een art, IJ stuver brabants'. Ook had Stoffel  Peppel dat jaar een eenwinter ingeschaard voor 
vijf ort gulden.  Over het jaar  1561 staat  genoteerd:  'Dick hefft Stoffel die lopende Bade dit Jair verdient gehadt 
aen Reijsen, hij van wegen ind tot behoiff mijns genedigen Lieven Heren gedaen hefft', een bedrag  van  vier en 
een halve gulden. 
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Het jaar 1578 noemt hem als scholtus. De functie hield in dat hij op velerlei gebied de assistent was van de 
ambtman; juridische aankondigingen overbrengen, delinquenten vervolgen, in hoog water de dijken laten 
bewaken, in geval van nood de klok laten luiden, enzovoort, enzovoort. Stoffel Peppel kreeg voor zijn taak anno 
1578 drie rijksdaalders en een vim wardhout. 'Noch dem Scholtus Stoffel vernucht vur sin Jarlixe belonunch that 
Scholtis Ampt dri Rix daler ein vim wardtholts'. Verder dat jaar 'hefft Stoffel Scholtis met sin kar van den Bilandt 
gefuert wes tho Berg ad ein halven Rix daler'. 
 
Het pachtboek van 1580 tot 1583 vermeldt "Christoffell Peppell Schultus toe Pannerden" als pachter van de later 
zogenoemde Brants Stede. 'Item gifft Christoffel! Peppel! mijn Ghe: Heer Jarlix toe pacht vermoge dess pacht bueckx 
vijff und twintich Rix daler, maickt in die vier Jaren Hondert Rix daler'. In 1581 en 1582 had hij ook gepacht de helft 
van een weide genaamd 'den alden Wardt'. Met anderen pachtte hij in die jaren de smalle tiend, de Roswardse 
tiend en de Molentiend. In 1583‐1584 pachtte hij de accijns op bier. De te betalen pachtsommen werden verrekend 
met hetgeen hem aan werkloon als scholtus toekwam. Net als andere arbeiders werd zijn aantal werkdagen 
aangetekend op zijn kerfstok (vandaar de uitdrukking: iets op zijn kerfstok hebben). Helaas was hij die verloren, 'die 
gehalden hefft vijff und sestich kardagen die hie in Anno 80 und 81  verdient solde hebben, hefft hie sich bij eede 
verklart dat het alsoe wair ist'. 
 
Op bevel van de Graaf van  den Bergh haalde de ambtman‐rentmeester d.d. 26 juni 1586 'des Schultus Stoffel 
soentien (zoontje) van Pannerden' en liet hem van kop tot teen kleden, 'gekost vijff daler achtien stuver'. Daarna 
werd de jongen 'in die kost bestaet an eijnder to Emerick bij dat fraterhuijss, geheijten Aloff, per maand voor twee 
daalders. Na vier maanden wilde de kostbaas hem voor dat geld niet meer hebben. Vandaar 'hebbe ick den Jongen 
an mijn swager bestaedt voer twe daller, dat welcke beloept in anderhalff Jaer negen und dartigh daller'. Verder 
betaalde hij nog 'voir kleidongh, hembden, haesen und schoen van den 26 Junij tot nu to' vier daalders. Intussen 
werd het gewas staande op 'den Schulten Stoffelen hoffstadt', door de ambtman verkocht. Een andere zinswending 
omschrijft dat als 'den gewesener Schultus Stoffelen guet'. 
 
Na de twee pachtboeken over de periode 1580‐1588 is de eerstvolgende bewaard gebleven rekening die van 1591. 
Tot aan het jaar 1606 wordt de pacht van bedoelde hofstede telkens begonnen met de naam van Stoffel Peppel, 
gevolgd door de pachter van het moment met de betaalde pacht. Door de wijze van administreren was het 
duidelijk om welke hofstede het ging. Overigens wordt in twee rekeningen de hofstede aangeduid als "Ganse 
weide". Met variaties in de schrijfwijze levert dat de volgende vermeldingen op in de groep "katers" te Pannerden. 
 
1591:   'Stoffel die Schultus nu Derick van Lantdorp; Item diese hoffstadt Derick van Lantdorp dit Jair verpacht 

vor acht pachtgulden unde eijn maider weijtz'. Met een bewijs van levering moest de weit naar Ulft 
worden gebracht, waar op dat moment de residentie was van de Graaf van den Bergh. 

1594:   'Folghen vortain die Kaeteren thoe Pannerden, Sao In Anno 93 oere Hoffsteden gepacht hebben; 
Christoffel Peppel! modo Derick van Lantdorp pechter; Derick vursschreven gifft op Martini 94 toe 
pacht vor diese hoffstadt die Ganse weijde genant twelff pachtgulden' 

1595:   'Christoffel Peppel! modo Derick van Lantdorp pechter; Derick vursschreven gifft op Martini 95 toe pacht 
vor diese sijn hoffstadt die Gantze weijde genant twelffpacht gulden'. 

1598:   'Stoffel die Scholtus modo Henrick van Duijnen; Henderick vursschreven ist op Martini 98 toe pacht 
schuldich darthien pachtgulden'. Vanwege korting betaalde hij slechts de helft. 

1599:   'Stoffel die Schultus modo Peter Grubb pechter; Peter vursschreven ilst op Martini 99 toe pacht 
schuldich darthien pacht gl, die quijttscheldunge affgetaegen, blifft VIJ pachtgulden '. 

 
Tot en met 1602 zijn de aantekeningen hetzelfde met telkens een pachtsom van 13 gulden. 
In 1603 begon een nieuwe zesjarige pachtperiode en Peter Grub (Grab) betaalde toen 18 gulden. 
1603: 'Stoffel Peppell gewesener Schult modo Peter Grubb; Peter vursschreven ist op Martini 1603 toe pacht 
schuldich achtien pachtgulden'. 
 
In 1606 was de pacht voor Peter Grub nog steeds 18 gulden. Door verderf van  de landerijen werden dat jaar alle 
pachten met een vierde deel gekort, waarmee Peter Grub slechts 13 gulden en 16 stuiver betaalde. Met de 
nieuwe verpachting anno 1609 bedroeg zijn pacht 24 gulden. In 1615 werd Peter Grub opgevolgd door Alardt Budt 
(Alard Bud, Bod, Bodd) met een pachtsom van 43 daalders en 26 stuivers. Voor die som bleefhij pachter tot het 
jaar 1626.   
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Hendrick Brants 
 
Pas vanaf het jaar 1626 wordt de grootte van de hofstede in de rekeningen aangegeven. Zoals boven al 
aangegeven, was dat drie en een halve morgen. Overigens wordt Hendrick Brants al in 1623 en volgende jaren 
genoemd bij de tiendverpachtingen in Pannerden. In 1624 en 1625 is hij pachter van 'Den Lobberschen thiendt'. Met 
de gehouden verpachting anno 1626 was 1627 zijn eerste pachtjaar. Door de tijdsomstandigheden werd zijn 
zesjarige pachtperiode met een jaar verlengd en kwam toen uit op zeven pachtjaren vooraleer een nieuwe 
verpachting werd aangekondigd. 
 
Op 8 november 1629 kwam een afgevaardigde van het Huis Bergh naar Pannerden om samen met de 
rentmeester en de rechtsvertegenwoordigers ter plaatse (ambtman, schepenen en de scholtus) in opdracht van 
Graaf Albert 'tho dem Bergh' de schade opnemen 'so nu vorleden sommer doer die Heren Staten Reuttorie und 
krigs volck (de ruiters en krijgsvolk) geschiet is'. Zoals later duidelijk wordt, had dit te maken met de belegering 
van Schenckenschans (zie De Waordsman 2012/3). 
Het bezoek leidde ertoe dat de pachters in Pannerden voor het jaar 1629 een korting van een derde op de 
pachtsom werd verleend. 
Bij de nieuwe verpachting, ingaande met 1634, pachtte Hendrick Brantz behalve zijn hofstede ook nog twee 
percelen ontgonnen land in de Lobberden, samen ter grootte van twee morgen, voor de som van 20 pachtdaalders. 
In dat jaar wordt hij ook genoemd als "hoofdmeester". Als zodanig was hij aangesteld voor het onderhoud van 
"hoofden en kribben" in Pannerden. Met andere plaatselijke dagloners zorgde hij ervoor, dat daarmee de dijken in 
orde werden gehouden. 
 

 
 

Figuur 2  ‘Arbeijts daegen ‐ Henrich Brans hooftm(eiste)r gearbeijt ses uund vijftich daegen, 
ijder eenen gulden, dobbel dach huer, maekt 56 gl'. 

 
De pachtperiode van Hendrick Brants heeft slechts zo'n jaar of acht geduurd. Hij moet in of kort na 1635 zijn 
overleden. Een en ander valt af te leiden uit hetgeen in verklaringen uit 1639 en 1640 staat te lezen. 
Allereerst is er een besluit d.d. 20 maart 1639 van de rentmeester van de Domeinen in het Kwartier van 
Nijmegen, geldend voor de domeinpachters in Herwen en Aerdt 'ten aensien van den schaede door t'belegeren 
van Schenckenschants geleeden'. De voile pacht over 1635 werd kwijtgescholden en van de pacht over 1636 twee 
derde gedeelte, 'sulx dat van de selve twe Jaeren alleen is betaelt een darde part van't leste Jaer'. Vanwege het 
Kwartier van Nijmegen kregen alle dorpen een extra belasting opgelegd om in drie termijnen te betalen, hetwelk 
bij een beslissing van de 'Ridderschap ende Steden des Nijmegschen quartiers in data den 12e Januarij 1638 is 
uuijtgeset'. Dat bedroeg een daalder of 3½ stuiver op iedere morgen en betrof de jaren 1632 en 1633. Evenwel 
bleek na grondig onderzoek te Pannerden, dat van een aantal verpachte landerijen uit die jaren de pachters 
waren gestorven ofwel waren vertrokken. De ambtman en de schepenen van Pannerden stelden een lijst op, 
gedateerd 10 maart 1639, van 'die genige so defecten schuldig sijn van de Jaeren 1632 en 1633 ende gestorven 
sijn '. Hendrick Brants wordt daarbij vermeld met drie en een halve morgen voor zijn hofstede en twee morgen in 
de Lobberden. Op 29 mei 1640 werd nog eens een verklaring afgegeven aangaande in 1635 en 1636 gestorven 
pachters van Huis Bergh, 'daer geene erfgenamen tho vinden ende geene guederen achter gelaeten, daer den 
Rentmeister van Hochgemelte Sijn Excellencie eenich verhael soude kunnen hebben '. Hendrick Brants wordt 
genoemd als voormalig pachter van zes morgen grand. 
Het wegvallen van Hendrick Brants als pachter is eveneens terug te vinden in de rekeningen van Pannerden. Het 
jaar 1636 (die van 1635 ontbreekt) noemt voor de hofstede van Hendrick Brants de rentmeester Philips Prior als 
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opvolger van Hendrick Brants met een pacht van 30 daalders en Derrick Jerophaes als pachter van de twee morgen 
in de Lobberden. Ook in 1637 en 1638 wordt rentmeester Prior genoteerd voor die hofstede. Deze vertrok evenwel 
naar Frankfort 'wegen eenige voor gevallene saecken' en gaf daardoor zijn functie op. In de volgende drie jaren is 
dan Derrick Fierkens de pachter. De rekening over 1641, 'sinde het seste, uund het leste Jahr van die vorige 
Verpachtunge', geeft aan dat hij als voorheen jaarlijks tot pacht schuldig was ' van Brantz hoffstede dertich 
pachtdaler'. 
 
Olivier  Verheijden 
 
In 1641 werden de Berghse goederen te Pannerden weer voor zes jaren verpacht, ingaande met het pachtjaar 
1642. Echter met een particulier contract pachtte Olivier Verheijden per 14 september 1641 van Graaf Albert van 
den Bergh de Brants hofstede. In het desbetreffend schrijven wordt de naam van de hofstede niet genoemd, 
maar wel uit het relaas van de algemene verpachting op 17 oktober 1641. Die vermeldt: 'Brans Hoffstede heefft 
der Rentmeister van Sijn Exellencie gepacht voor vertich pachtdaler'. 
 
Olivier Verheijden werd in 1638 aangesteld tot rentmeester van Pannerden als opvolger van Philips Prior. Voordien 
was hij "admodiateur" (ontvanger van de belastingen) in de Heerlijkheid Hulhuizen. Hij werd dat jaar tevens 
benoemd als 'Stadthalter'  (plaatsvervanger) van de zittende ambtman in Pannerden, die 'tot goeden Alderdom is 
gecomen'. Na diens overlijden werd Olivier Verheijden d.d. 18 februari 1642 benoemd tot ambtman en dijkgraaf in 
Pannerden en Millingen. 
 
Na overleg met zijn adviseurs had Graaf Albert ingestemd met het verzoek van zijn rentmeester om de bedoelde 
hofstede te mogen pachten. De goedkeuring van de graaf hield in, dat Verheijden 'de kaetstede alhier gheruertt, 
sal moegen gebruijcken in pacht voir de somme van veertich pachtdlr Jaerlix den tijt van ses Jaren '. Ook werd hem 
toegestaan op deze kaatstede het huis te repareren en 'timmeren om daer inne bequaemelijk te mogen woonen '. 
De kosten mochten echter niet hoger oplopen dan elf of twaalf honderd gulden. Dat moest de rentmeester wel 
zelf betalen. De beperking zal zijn gegeven, omdat bij vertrek het huis werd getaxeerd en voor de vastgestelde 
prijs werd overgedaan aan de volgende pachter of verkocht aan het Huis Bergh. En dan moest dat niet al te duur 
worden. Omdat de rentmeester zelfpachter was, werd geen schrijfgeld gerekend voor de verpachting van 17 
oktober 1641: 'Branss Hofstede, den Rentmeister vor diesen sebst van Sijnen Ex(cellen)tie gepacht, dus alhier nihil'. 
 

 
 
Ook was hij vrijgesteld van de algemene verplichting tot het betalen van 15 stuiver per morgen, zoals in de rekening 
van 1642, 'sijnde het erste Jahr van sessen' staat vermeld. 'Den Amptman Verheijden is tho pacht schuldigh van 
Brantz hoffstede viertich pacht daler ende dat beij particulier pachtcedull sander die vieffttein stuiver, ergo 40 
daler'. 
 
Het ligt niet voor de hand, dat de ambtman‐rentmeester in dienst van het Huis Bergh een kaatstede in Pannerden 
bewoonde. Ook al omdat hij na drie in plaats van zes jaar van de pacht afzag, terwijl hij toch veel kosten had gemaakt 
om het huis op te knappen. 
Mogelijk werd de hofstede bewoond en bewerkt door degene aan wie hij in 1645 de pacht overdeed en wel iemand 
met dezelfde familienaam: Hendrick Verheijden. Daarop duidt ook een afrekening d.d. 27 november 1644, waarbij 
genoemde Verheijden voor zes en vijftig en een halve dag werk een bedrag van 33 gulden en 18 stuiver werd 
uitbetaald. Als zelfstandige pachter komt hij pas een jaar later in de boeken voor. 
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Hendrick Verheijden 
 
De rekening over het jaar 1645 meldt: 'Hendrick Verheijden  Brantz  stede gepacht  voor derttich pacht daler, 
ergo van die viefftein  stuiver  vrij als in vorige  pachtunge,  30 daler'. Het verpondingskohier van Pannerden voor 
de aanslag in de grondbelasting d.d. 29 september 1649 zegt daarover, dat de rentmeester de pacht te duur 
vond. 'Brants  hoffstede,  groat 3 mergen  binnendijcks  bouw‐  en weilandt, heeft den  rentmeester  van sijn 
Excellencie  gepacht;  dan so het te duer was, avergedaen met permissie  van sijn Exellencie  aen Henrick 
Verheijden  voor 30 pachtdaler'. 
 
Opmerkelijk is wel, dat de naam Hendrick Verheijden (ook Verheiden, Verheijen) in de rekeningen van Huis Bergh 
als pachter van Brants hofstede in Pannerden voorkomt tot het jaar 1744, wanneer hij wordt opgevolgd door Derek 
Verheijden. Dat omvat een periode van honderd jaar. Het kan dan ook niet steeds gaan om dezelfde Hendrick 
Verheijden als die uit 1644‐1645. 
 
Olivier Verheijden blijft als ambtman en rentmeester in functie tot 1672 en wordt dan opgevolgd door zijn zoon 
Albert François. Bij een erfeniskwestie worden in 1682 een broer en drie zusters van hem genoemd. Een Hendrick 
is daar niet bij. Bovendien, de pachter Hendrick Verheijden (Hend. Verheiden) tekende voor de uitbetaling van een 
kwitantie op 20 april 1645 groot 11 gulden en 14 stuiver ' wegen  seeckere reijse  volgens Reckeninge  voor  Sin 
Excellentie  gedaen' met een handmerk. Hij kon dus niet schrijven en zette met eigen hand alleen een merkteken. 
Dan ligt een familierelatie met de gegoede klasse, waartoe de ambtman‐rentmeester Verheijden behoorde, niet 
voor de hand. 
 

 
 

In dezelfde periode woonde een Hendrick Verheijden te Herwen. Op 1 november 1642 blijkt dat de armmeesters 
te Herwen ongeveer een halve morgen land hebben gekocht van Hendrick Verheijden en zijn vrouw Catharina 
Verburcht (Verburgt). Bij boedelscheiding in 1668 van diens weduwe en haar kinderen wordt weliswaar een zoon 
"Henderick" vermeld, maar een aansluiting met Hendrick Verheijden als pachter in Pannerden is niet te maken. 
Een voorzichtige mogelijkheid is nog te vinden bij de doopinschrijvingen te Zyfflich (Duitsland). Daar laten de 
echtelieden Henricus Verheijen en Theodora van Kolk de volgende kinderen dopen: 
1o Lambertus op 26 juli 1644, 2o Henricus op 10 juni 1649, 3o Joannes op 12 december 1651, en 4o Gerardus op 
14 januari 1655. Gelet op de afstand om vanuit Pannerden in Zyfflich kinderen te laten dopen, is deze 
mogelijkheid niet erg groot. Helaas ontbreken van Pannerden en Hulhuizen de kerkelijke inschrijvingen uit die 
tijd. Ook de gerichtelijke protocollen van Pannerden zijn niet bewaard gebleven. Wat resteert, zijn de vele 
documenten met betrekking tot de Berghse goederen. 
 
Blijkens diverse afrekeningen vervulde Hendrick Verheijden de functie van "lopende bode" in dienst van de Heren 
van den Bergh. Voor negen reizen in 1646 ontving hij 10 gulden en 2 stuiver.   
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Figuur 3  ‘Henderick Verheiden heefft tot dienste van Sin: Ex(cellen)tie onseren Gheenadigsten Heeren gedaen 
(doorgehaald: acht) negen reijssen, mit hem geaccordert diesellve voor tien gullden 2 st. Dat Mij Hend: 
Verheijden diesellve door den Amptman Verheiden Mit tien gl 2 stalls vooren verhaeldt richtig betalldt 
ende volldaen sullixs betuge mitz desen.Act(um) Millingen den 30 Maij 1646, Dit is het merckt + van 
Hend: Verheid(en) mit aigener handen gestelld, Testis Johann Rutgers Landtschr(ijver). 

 
In 1648 valt te lezen waar Hendrick Verheijden als bode in opdracht van Huis Bergh zoal naar toe ging. Hij trok 
vier keer naar Heteren, twee keer naar Gendt, twee keer naar Millingen, twee keer naar Boxmeer, een keer naar 
Arnhem, nog een brief gebracht naar Aerdt en naar Herwen. Alles bijeen bedroeg de kwitantie 19 gulden en 10 
stuiver, afgerekend te Millingen op 4 mei 1648. 
 
Dat het niet steeds om dezelfde Hendrick Verheijden gaat, blijkt uit de zogenoemde kribrekeningen, waarin de 
betalingen staan genoteerd voor de werkers aan de kribben en de dijken; arbeiders met kar en paard, arbeiders 
met de schop in daguren, arbeiders die hout sneden en vervoerden, enzovoort. 
De rekening over het jaar  1654‐1655 geeft niet alleen de werkdagen van Hendrick Verheijden, maar ook van 
degenen die in de rijswaard hebben gepoot. Omdat het doorgaans lichter werk was, werd dat nogal eens 
uitgevoerd door jongens en meisjes. Als zodanig staat vermeld, dat "Griet Verheijen" zeven dagen gepoot had voor 
zes stuivers per dag. Het jaar 1664 geeft, dat 'Henderick Verheijden sijnn Kinder hebben gepaet  12 dach, dags 11  
st'. In 1666‐1667 staat 'Henderijck Verheijdens soen' en 'Verheijdens dochter' in de categorie bij 'Het  Janek volck dat 
met gepaet hefft'. Over het tijdvak 1669 tot 12 juli 1670 werd genoteerd: 'Hendrick Verheijen de Jongen' met 16 en 
een halve dag en aansluitend totjuli 1671 met 72 dagen. Zo gaat het ook in de daaropvolgende jaren. In 1674 
wordt nog eens genoemd. 'Hendrick Verheijdens Dochter' met 4 dagen. De rekening van de zomer 1677 tot de 
zomer van 1678 noemt behalve "Hendrick Verheijden" ook "Hendrick Verheijden den olden". 
Vervolgens komt Hendrick Verheijden "d' soon" en dan weer "Hendrick Verheijden "den alden" in de stukken 
voor. 
   



8 
 

Behalve  een "Gaert  Verheiden"  in 1660 komt in de uiteenlopende rekeningen  tot 1693 alleen  de naam 
"Hendrick  Verheijden" voor.  In dat jaar wordt naast "Henderick  Verheijen"  nog genoemd "Henderick  Verheijen 
soon"  en "Henderick  Verheijen  dochter".  Hetzelfde  staat  in de kribrekening van 1694 en 1695.  In de volgende 
rekening  wordt  in plaats van zoon en dochter  de namen  vermeld van "Haemsken Verheijen"  en "Derreck 
Verheijen".  In de jaren daarna  is het steeds  "Henderick"  en "Derreck  Verheijen"  die de werkzaamheden 
uitvoeren.  Het jaar 1700 noemt  "Derrick  Verheijen", "Henderick  Verheijen  soon"  en gewoon  "Henderick 
Verheijen". 
 
Alles overziende  moet de conclusie  zijn, dat er achtereenvolgens als pachters  van Brants  Stede  in Pannerden 
van 1645 tot 1744 drie generaties  Hendrick  Verheijden  (Verheijen)  hebben gewoond. Behalve  de 
veelgenoemde  Derek  (Derrick)  en diens  zuster Harnsken  kunnen  er meer kinderen  zijn geweest  van een van de 
drie "Hendrikken". Eerder  is de naam van Griet Verheijden  al genoemd. Bij de aankoop  door het Huis Bergh d.d. 
10 mei 1723  van het huis op Orsouw  Stede  in Pannerden wordt  verhandeld  met de erfgenamen  van 'Zaeliger 
Aeltjen Verheijen ende desselfs broeder Rijck Verheijen'. Dat zijn Wilhelm de Beijer  als weduwnaar  van gemelde 
Aeltjen  Verheijen,  Hermanus Verheijen  en Elisabeth  Verheijen,  weduwe  Hendrick  Raeb. 
 
Derek Verheijen 
 
Zoals  hiervoor  al gezegd  komt Derrick  Verheijden  voor vanaf  1695, met name jaarlijks  in de kribrekeningen 
van Pannerden.  Hij blijkt geschoold  te zijn en plaatst  in 1709 zijn handtekening onder  een rekest  van 
pachters  en inwoners  van Pannerden  na het tot stand  komen  van het Pannerdensch Kanaal wegens 
voortdurende  wateroverlast. 
 
In het archief  van het gericht  te Pannerden  bevindt  zich een procesdossier  inzake  huwelijksbelofte gedaan 
door  "Derick  Verheijden"  aan Elisabeth  Hendriks  (zie De Waordsman 2004/3). Het begint op 21  februari 
1710 en wordt  afgehandeld  op 9 januari  1711. Waar er onder Pannerden  geen andere Derek Verheijden  in 
die tijd voorkomt,  is het aannemelijk  dat het om dezelfde  Derek gaat als hiervoor  vemoemd. Het omvat de 
aanklacht  door Elisabeth  Hendriks  tegen Derek Verheijden,  het verweer  van laatstgenoemde, de 
verklaringen van getuigen,  het horen van deskundigen,  en een oordeel  van het gericht.  Samengevat  komt 
het hierop neer. Omtrent  Sint  Jacob(= 25 juli)  1709 hebben  genoemde  personen  gemeenschap.  'Derick 
Verheijen verclaert mit Lisbet Hendricks vleisselick te hebben geconverseert voor d' eerste reis dinghsdag voor 
St.Jacob des afgelopenen 
jaeren 1709'. Hij zegt niet te weten dat zij met iemand  anders 'heefft geconverseert noghte sulx van ijmant gehoort 
te hebben'. Het gebeurde  'in mester Hermen de Smit huis opt bedt'. Hij had haar beloofd  te zullen  trouwen, als 
duidelijk  was dat zij zwanger  was. Gaandeweg  wordt over het tijdstip getwist,  maar omdat het kind  te vroeg 
werd geboren,  gaf verweerder  aan 'voor geen vader van de geboorte bij de Impetrante den 16 Jan. des jaars 1710 
ter werelt gebragt heeft konnen zijn, door de kortheit des tijts'. Deskundig  advies  stelde: 'Voor al niet van eene 
volmaakte vrugt, dewelcke in 't !even heeft konnen blijven, gelijk uit den stucken is gebleeken, 't gebooren kint 
volmaakt, ende des tijts nogh levende geweest te zijn'. De uitspraak  luidde: 'Daaromme wij den Verweerder wegens 
defect van bewijs, ende over eene sake tussen den selven en de Aanleggerse in 't prive gepleegt, van den Eisch van de 
Impetrante hebben moeten absolveren '. 
Uit niets blijkt, dat Derek Verheijden  nadien nog getrouwd  is geweest  en kinderen  heeft nagelaten. 
 
Net als zijn vader werkte ook Derek Verheijden  zowel  in zomertijd  als in de winter met veel andere inwoners 
van Pannerden  aan de dijken en de kribben. Dat gold niet alleen  voor het tegenwoordige grondgebied  van 
Pannerden,  maar eveneens  in de zogenoemde  Honderd  Morgen.  Na de aanleg  van het Pannerdensch Kanaal 
ook wel aangeduid  als West‐Pannerden. In het bijzonder  gold dat de dijk die bekend stond  als "Amptsdijk", 
welke  onder het Ambt van Over‐Betuwe  viel.  De afrekening  van de 'Amptsdijcks Kribbe Reeckeninge ', lopende 
van 2 oktober  1715 tot 26 november  1716 werd door de werkers  voor ontvangst  van de gelden  getekend  op 
16 december  1716, en zo ook door 'Derrick Verheijden, als mede voor mijn vader'. 
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Op 4 februari 1734 wordt "Derek Verheij" door het Huis Bergh aangesteld 'als onderscholtus der Heerlijckheijt 
Pannerden door het afsterven van Gerrit Hendriks, waarnemend voor de zoon Rijck Hendriks'. De functie van 
onderscho1t hield in, dat de aangestelde persoon uiteenlopende diensten moest verrichten ten gunste van het 
Huis Bergh en doorgaans kwam de opdracht daartoe of via of direct van de fungerende ambtman. De 
onderscholt kreeg daarvoor als gage 15 gulden per jaar. 
 
Nauwelijks aangesteld, kon Derek Verheijden meteen flink aan de bak. Op 1 mei 1734 behandelde het gericht 
van Pannerden de kwestie van drie gevangen genomen vrouwen wegens landloperij (zie De Waordsman 2004/4). 
De opgelegde sanctie werd 3 mei 1734 op Huis Bergh goedgekeurd door Frans Wilhelm, Graaf tot den Bergh, 
waarmee de ambtman van Pannerden de opdracht kreeg die ook te voltrekken. Tegelijk werd een instructie 
gegeven voor "den Scherprigter" hoe het vonnis uitgevoerd moest worden (zie De Waordsman 2011/3). Later 
dat jaar schreef Derck Verheijden een brief aan de raadsheer Frans Anton Eppele de Raijhof. Hij memoreerde 
daarin hoe hij elf dagen en nachten in de weer was geweest vanwege de gevangenen,  in bijzonder de laatste 
twee dagen toen 'de pael gheset en de krijngk ghesloten most worden, doe heb ick heel Panderen moeten baijen 
en fetijren. Wat mijn Heer daer aftoe belieft te leggen, dat stellck aen mijn Heer van Raijhof zijn believen'. Door 
Huis Bergh werd op 1 november 1734 besloten hem een extra vergoeding te geven van zes gulden, waama hij 
voor ontvangst de kwitantie tekende. 
 
Een van de opdrachten die Derek Verheijden kreeg, was op 10 juni 1736. 'Ordre aan den Onderscholt van 
Pannerden Derk Verheijen, om Gerrit Helmichs in het Bingers Cruijs vissende, zijne netten afte nemen'. Het Huis 
Bergh kwam het privatieve recht toe van te vissen, 'gelijk als wij van oude tijden daarvan in possessie geweest 
zijn'. Eerst moest hij Gerrit Helmichs 'in presentie van twee getuijgen waarschouwen, dat in den Strang niet meer 
sal hebben te vissen' en vervolgens met twee 'geloofwaerde Mannen' op te passen of dat 'Gerrit Helmichs sigh 
noch zal onderstaan te vissen in den voornoemde Strang, en daarop bevindende sijn vuijken en netten afneemen' . 
Daarna moest hij die zaken naar de rentmeester brengen en hem verslag doen. Over de afloop wordt niets 
verteld. 
 
De meeste klussen die Derek Verheijden kreeg opgedragen, bestonden in het halen of wegbrengen van brieven, 
geld, boter, enzovoort, naar Boxmeer, Nijmegen, Arnhem, Randwijk, Heteren, Driel, Bemmel, Millingen, Aerdt, 
Herwen, Tolhuis, Bimmen, en zo meer. In totaal was hij in dat jaar 36 keer op pad geweest. De rekening daarover 
bedroeg 37 gulden en 7 stuiver, afgehandeld op het slot Boxmeer op 17 januari 1738. De rentmeester kreeg wel 
te horen, dat de onderschout voor een gang naar Boxmeer niet meer dan 1 gulden en 10 stuiver en voor een gang 
naar Arnhem niet meer dat 12 stuiver in rekening mocht brengen. Op 24 januari daarna tekende Derek 
Verheijden voor ontvangst van zijn vergoeding ad 37 gulden en 7 stuiver, 'bekenne hiervan voldaen te sijn'. 
 
Zoals in zijn benoeming stond, was Derek Verheijden maar tijdelijk en waamemend voor de jonge Rijck Hendriks, 
totdat deze de leeftijd had om in de voetsporen van zijn vader te treden. Een doopbewijs moest aantonen dat hij 
inderdaad de leeftijd had. 'Attest:  anna 1720 19 Maij baptizatus est Richardus Hendrix, parentes Gerrit Hendrix et 
Ricksken Berntz, patrini Berndt Bernts, Arnt Gijsbers et Gertje de Beijer'. Met een brief d.d. 11 mei 1738 gaf de 
ambtman zijn attestatie 'voor den Jongen Onderscholt tot Pannerden '.  Aan de pastoor van Hulhuizen, missionaris 
te Pannerden, werd gevraagd of de jonge man wel capabel was 'om den noodigen eedt als onderschout te doen'. 
Na alle plichtplegingen werd hem op 24 mei 1738 de vereiste eed afgenomen. Helaas heeft hij maar kort zijn functie 
kunnen uitoefenen en op 30 juni 1740 kreeg Derek Verheijden 'door het overlijden van Rijck Hendrixe, laetste 
onderscholt der Heerlijkheijt Pannerden', zijn definitieve aanstelling ' en alle jaer voor gagie sal genieten vijftien 
gulden Hollants '. 
 
In aanloop naar een nieuwe zesjarige pachtperiode werd op 21 november 1740 de gebruikelijke generale 
verpachting gehouden van de graaflijke goederen onder Bijland, Millingen, Pannerden en elders gelegen. Wat de 
Brants Stede aangaat, is er een merkwaardigheid. De voornaam bij Henrick Verheijen als pachter is doorgehaald 
en gewijzigd in Derek. De pachtsom bedroeg 55 guldens per jaar. Echter, de daaropvolgende rekening over 1741, 
het eerste jaar van zessen, geeft voor Brants Stede, groat 3½ morgen, 'Hendrick Verheijden de novo gepaght voor 
55‐0‐0'. Ook het jaar 1742 geeft dat te zien. De rekening over 1743 ontbreekt en in 1744, het vierde jaar van 
zessen, is de omschrijving gewijzigd. 'Brants Steede groat 3morgen heeft Hendrick modo Derek Verheijen de novo 
gepaght voor 55‐0‐0'. 
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Intussen komt Derk Verheijden in 1741 voor onder de werkers aan de dijken en kribben. Zijn loon als bode wordt in 
dat jaar afgerekend met 40 gulden en 18 stuiver en hij ontving als onderschout van Pannerden zijn gage met 15 
gulden. Ook in de daaropvolgende jaren komen die posten weer op de eindafrekening. Daar staat dan de pachtsom 
van Brants Stede tegenover. Evenwel liep het met dat laatste minder rooskleurig. Op 23 juli 1745 presenteerde hij 
een rekest aan het graaflijk Huis Bergh. Met drie kantjes tekst liet hij uiteenzetten hoe slecht het ging met zijn 
hofstede. Door voortdurende wateroverlast was het koren, 'so winter als somerkoorn op gemelde hoffsteedje 
verdronken, speciaal op een gedeelte, dat so laag is dat so dra het water op het schaar staat, dadelijk onder kwelt, 
maar insonderheid door de ongemeene watervloed in Mart 1744, waar door niet alleen niets heeft behouden, maar 
ook selfs sijn huis op voorschreven hofsteedje staande seer beschadigt is, sodanig dat de wanden daaruit geslagen 
en de muuren voor het grootst gedeelte omver gedreven, en de gebonden gesonken sijn, so dat vreest, dat terwijl 
de suppliant door armoede verhindert word het selve weder te konnen laten opmaken, het ten enemaal sal 
instorten, waarbij komt, dat nog meer reden tot vergrootinge van suppliants armoede gegeven heeft, dat hem 
suppliant in den tijd van vijff jaaren twee koebeesten en twee paarden sijn gestorven, sijnde nu nog van een paard 
beroofd, en konnende het land niet anders als door anderen, en derhalven met de grootste kosten, laaten 
bebouwen; also geen geld hebbende, geen paard kan koopen '. Door dat alles was Derek Verheijden niet in staat om 
de beloofde pacht, alsmede de verponding en andere lasten te betalen. Hij was bij de rentmeester geweest en 
ervaren wegens de pacht van 1743 en 1744 nog 105 gulden schuldig te zijn, de verponding en andere lasten niet 
meegerekend. De rentmeester dreigde, dat in het geval hij niet betaalde, hij 'door middelen regtens tot betalinge 
genoodsaakt sal worden'. Dat zou hem tot een 'totale ruïne, ja tot de bedelsak' brengen. En omdat hij geen raad of 
uitkomst wist, wendde hij zich rechtstreeks tot de administrator van Huis Bergh. Het besluit daarop was, dat de 
rentmeester zijn pacht met 20 gulden kon verminderen. Blijkens kwitantie ontving hij ook dat bedrag. 
In 1746, het laatste jaar van zessen, staat, zoals voorheen, Derek Verheijden nog als pachter. Bij de 
daaropvolgende verpachting verschijnt de kribbaas Johan Dormans als pachter. Brants Stede, 'soo D. Verheijen in 
paght heeft gebruijckt groat 3 morgen heeft Johan Dormans de novo gepagt voor 55‐0‐0'. 
 
Johan Dormans behoorde tot de elite van Pannerden. Hij was schepen in het Pannerdense gericht en fungeerde als 
oudste schepen bij absentie van de ambtman als diens plaatsvervanger, in de gerichtelijke protocollen aangeduid als 
"stadhouder". Hij was onder meer pachter van de Pannerdense molen en het veer over het Pannerdensch Kanaal en 
zal zeker niet op de Brants Stede zijn gaan wonen. 
Was het om Derk Verheijden uit zijn nood te helpen? Deze komt verder gewoon voor zoals eerder omschreven als 
onderscholt en wordt genoemd in de kribrekeningen. Die van 1747‐1748 wordt door hem getekend, terwijl 
eveneens nog een Hendrick Verheijen wordt genoemd. De laatste tekende met een handmerk. 
 
Met de nieuwe pachtperiode staat voor de Brants Stede weer 'soo Derek Verheijen in paght heeft gebruijckt groat 
3morgen, heeft denselven pro 1753 het eerste jaer de novo gepagt voor 40‐0‐0'. Abusievelijk staat er een aantal 
jaren in de jaarrekeningen "Braems Stede", terwijl het verpondingsregister Derek Verheijden noemt met de Brants 
Stede, gelegen in de binnenpolder van Pannerden. 
 
Derek Verheijden (Derk Verheijen) bleef pachter van Brants Stede tot en met het jaar  1767. Met de eerste dag van 
1768 kwam daaraan een einde. De koster van Pannerden noteerde hieromtrent: '1768 den 5 Januarij is bij mij 
overluijdt Derk Verheijden en den 6 data begraven, het beste kleet f  0‐16‐0, voor het luijden 0‐12‐0, dit bovenste is 
betaalt'. Voor het gebruik van het doodskleed over de kist waren er twee klassen, een gewone voor 12 stuiver en 
een mooie voor 16 stuiver. 
Mevrouw Petronella Maria Backer, weduwe van de rentmeester Frans Leopold van der Veecken, die voor haar 
overleden man de financien van het rentmeesterschap beheerde, noteerde het volgende. 
'Derk Verheijen scholt tot Pannerden den 1 Januar 1768 overleeden, komt een halffjaar Tractement soo verschijnen 
soude voor t 'geheele jaar op den 30 Junij 1768, t ' welk tot desselfs begraffenisse geemplojeert, dus daer voor mits 
deesen ben quiteerende f  7‐10‐0' (7 gulden en 10 stuiver). De rest van het tractement kreeg Josias Gelover die 
blijkbaar al enige tijd had waargenomen, omdat Derk Verheijden 'in des overleeden scholten tijt ombequam sijnde, 

gefungeert hebbende, is voor het tweede halven jaar den 30 Junij 1768 verscheenen betaelt f  7‐10‐0'. Hij tekende 

op 11 januari 1769 voor ontvangst  van dat bedrag met "Josijaes Gelover". Intussen was deze al op 16 mei 1768 in 
die functie aangesteld. 'Alsoo door het overlijden van Derk Verheij de onderscholtplaatse der Heerlijckheijt 
Pannerden komt te vaceeren, soo is het dat ik op die aan mij gedaene recommandatie gecommitteert en aangestelt 
hebbe tot onderscholt de persoon van Josias Gelover', getekend door de administrator van het Huis Bergh. 
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Arent  Arents 
 
In de rekening over het jaar 1768 wordt een verandering aangegeven: 'Brants Steede waer van laest paghter Derk 
Verheijen, retinuit deselve lingevoegd: Arent Arents \ de novo voor f  60‐0‐0'. Een jaar later is de omschrijving: 
'Brants Steede waer van laest paghter Derk Verheijen, heeft bij overlijden bekoomen Arent Arents voor f 60‐0‐0'. 
 
Niet lang na het overlijden van Derk Verheijden werd er een extra pachtcontract opgemaakt met "Arent 
Arentsen" (de schrijfwijze van zijn naam komt op velerlei manieren voor). Dat bestond uit vier van de zes jaren, 
waarvan de eerste twee op naam van Derk Verheijden stonden, en meteen voor zes daarop volgende jaren in 
overeenstemming met de voorwaarden van de generale graaflijke zesjarige verpachting, te beginnen op Petri 
(22 februari) 1768. Onder meer werd bepaald, dat 'paghter hett getimmer daerop staende toft sijn laste sal! 
overneemen '. Het huis was dus eigendom van de pachter. De jaarrekening over 1769 geeft als omschrijving: 
'Brants Steede waer van laest paghter Derk Verheijen, heeft bij overlijden bekoomen Arent Arents voor f 60‐0‐0'. 
Zoals zo velen in Pannerden komt ook "Aent Arens" voor in de kribrekeningen. De kwitantie van de verponding 
stond op naam van "Arnt Arnts". Hij betaalde daarvoor in 1769 het bedrag van 8 gulden en 12 stuiver. Op de 
hofstede rustte nog de plicht van dijkonderhoud bestaande uit 12 roeden op de Waaldijk. 
 
Arnoldus Arns (Arend Arends, Arnt Arnts, Aarnt Aarntse), was geboren te Pannerden en gedoopt R.K. Hulhuizen op 
7 mei 1734, zoon van Gijsbert Aarns en Geurtje (Godefrieda) Arissen. Hij was getrouwd met Wilhelmina Weg 
(Wegh). Zij was geboren in Pannerden en gedoopt R.K. Hulhuizen op 9 maart 1 737 als dochter van Coenradus Weg 
en Maria Hendricks te Pannerden. Na ondertrouw te Pannerden op 8 april 1768 werd het huwelijk gesloten op 1 
mei daarop volgende te Hulhuizen volgens de katholieke traditie en op dezelfde dag nog voor de dominee in 
Pannerden als zijnde de burgerlijke registratie. Het huwelijk bracht zes kinderen voort in de jaren 1769 tot en met 
1781. Van hen overleed het eerste kind, Maria genaamd, kort na haar geboorte. Het jongste kind, Rudolphus, 
overleed op een leeftijd van 2½  jaar. De overige vier trouwden, van wie de dochter Gertrudis op de hofstede bleef. 
 
De pacht van Brants Steede eindigde voor Arent Arents in 1803. Een opgemaakt register (Contre Rolle der 
verpachting van Pannerden) d.d. 13 april 1803 vermeldt onder nummer 11 'Brans Steede, pagter Aarnd Aarnst, is 
verkogt, memorie'. 
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DE BRANTS  STEDE  TE PANNERDEN  (2) 

 
door Frans Staring 

 
Eigenaars 
 
Met de vermelding  in de "Contre  Rolle der verpachting  van Pannerden"  d.d. 13 april 1803 eindigde in de vorige 
Waordsman  het eerste deel over de Brants Stede  in Pannerden.  Voor de daar genoemde ' pagter Aarnd Aarnst' 
was het als hoofdbewoner  voorbij.  Dat werd zijn schoonzoon.  Administratief duurde  het een en ander nog een 
tijdje,  voordat  deze als eigenaar  te boek werd gesteld. 
Het Huis Bergh had veel onroerend  goed en een grote zeggenschap  in Pannerden, Millingen  en andere 
heerlijkheden,  maar  tegelijk behoorden  de vrije heerlijkheden,  dus ook Pannerden,  tot het Kwartier  van 
Nijmegen en daaronder  tot het Ambt van Overbetuwe. Bovendien  was in de Franse Tijd wel wat veranderd met 
betrekking  tot de bestuurlijke  overheid.  En dus was door die overheid een belasting uitgevaardigd  op onroerend 
goed.  Bij koop en verkoop diende daarvan  aangifte  te worden gedaan 'ten  einde daar  van den 20 en 40ste 
penning  respective  aan den Lande te voldoen '. In 1803 en 1805 deed de administrator  van het Huis Bergh 
vanwege  torenhoge  schulden  nogal wat goederen  in de verkoop. 
 
Evert Hanssen 
 
Op grond  van de betreffende  verordening  deed Evert Hanssen, wonende  te Pannerden,  aangifte  dat hij op 17 
September  1805 'uit de hand heeft aangekogt  van den Vorst van Hohenzollern Sigmaringen,  in Duijtschland  te 
Sigmaringen  voornoemd  resideerende,  de hofsteede daar denzelve thands woond, met het daarbij  gehoorende 
Bouw‐  en Weideland,  groat  ruijm Vier morgen, binnen Pannerden  in den Amble van Overbetuwe  gelegen, 

zijnde niet dan met de Ordinaire  Verponding, Ambts en Dorps Lasten bezwaard,  en zulks voor eene Som van  f 

2199 Gls'. 
Genoemde  Evert  (Everardus)  Hanssen was R.K. Pannerden  op 27 april 1802 gehuwd met Gertrudis Arns, geboren 
te Pannerden  en gedoopt  R.K. Hulhuizen  op 8 april 1775.  Zijn beroep was "slagter". 
 
Op 1 maart 1806 passeerde de gedane  verkoop  en koop te Pannerden,  geregistreerd  op 10 april 1808. Mr.  J.N . 
Hoevel 'als  representant  van Zijne Hoogvorstelijke  Doorlugtigheid  den regerende Heeren Vorst van Hohenzollern 
Sigmaringen  voor een voldane  sam van 2199 gulden Hollands  vrij geld cederende  aan Everhart Hanssen  en 
Gertrudis  Arnts ehelieden  een Hofsteede  Bransstede genaamd,  gehorende  het daarop  staande  getimmer  aan 
Arnd Arnst,  vader van Gertrudis Arnst voornoemd,  groat  na mergentals  cedulle  4 mergen  250 roeden'. Behalve 
de dijkplicht  op de Waal kwam daar nu bij de dijkplicht  van 15 roeden op de Deukerdijk,  hetwelk  eerder door het 
Huis Bergh werd verricht  en nu 'op gelijken  voet voortaan door  kooperen moet onderhouden  worden'. Het recht 
van de tiend en de jacht bleef voorbehouden aan het Huis Bergh,  terwijl  de 40e en 20e penning was betaald 
met 82 gulden, 9 stuiver  en 4 cent. 
 
Bij een  te Herwen  gepasseerde akte d.d.  31 oktober  1805,  registratie  op 4 februari  1806, waren  ook betrokken 
'Evert  Hansen  en zijne  Ehevrouwe  Gertrui  Aarnds',  zijnde met  anderen  'Erfgenamen  van wijlen  hunne  Moeij  en 
Oudmoeij  Judith  Hansen'.  Beiden  tekenden  met  een  handmerk:  'Eigenhandig  + merk  van  Gertrui  Aarnds, 
eigenhandig  + merk van Evert Hanssen'. 
De "Lijst  der inwoonderen  en nummeren  derzelver  huizen"  te Pannerden  in 1806 noemt het huisnummer  19 
Arend Arntz met 7 personen.  In 1807 op de "Acurate  lijst der bevolking Pannerden" eveneens  Arend Arends 
met 7 personen.  De "Lijst  der Sielen  van Pannerden"  uit 1809 geeft  voor huisnummer  19 Evert Hanssen  met 7 
personen.  In het patentregister  van Overbetuwe  komt hij voor in de categorie  "Slagters  niet voor eigen 
Rekening". 
Zijn schoonmoeder werd te Pannerden  begraven  op 4 januari  1801 en haar man (oud 85 jaar) op 10 oktober 
1809. Uit zijn huwelijk  zijn zes kinderen  bekend. 
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Evert Hanssen  overleed  te Pannerden  op 2 februari  1812.  De aangifte  werd gedaan door  buurman Hendrik 
Deekeling  en zwager Geurt van Embden  op 5 februari.  Evert Hanssen,  zoon van  Johannes (Jan)  Hanssen  en 
Hendrina  van Kolk, oud 49 jaar, "slagter  bij Particulieren", wonende  te Pannerden was 's avonds om 10 uur 
overleden. 
Gertrudis  Arns,  weduwe van Evert Hanssen,  hertrouwde  te Herwen  (Pannerden  hoorde  toen tot het Schoutambt 
Herwen,  Aerdt en Pannerden)  op 8 februari  1813 met de boerenknecht  Hendrik  Beumer (Henricus  Bohmer), 
geboren  in Duffelward  (Duitsland)  op 8 januari  1779, zoon van Bartholomeus (Bart)  Bohmer  en Maria Elisabeth 
Buijnen  (Bunen,  Buenen,  Buhnen). 
Hendrik  Beumer  (Buemer)  staat  in de hoofdelijke  omslag  anno 1814  van de gemeente Herwen (met Aerdt en 
Pannerden)  met een aanslag  van 3 gulden  en 5 stuiver.  De classificatie  van de in 1818 nieuw gevormde 
gemeente  Pannerden  voor  de hoofdelijke  omslag  (belasting  schuldigen) "H. Buemer"  in klasse 12 met 7 gulden. 
De inwonende  dienstbode  Bartje  Staring betaalde  1 gulden in de vierde klasse. 
Op 25 januari 1824 stierf te Pannerden  de "Landbouwersche Gertruida  Aernts",  echtgenote  van Hendrik 
Beumer.  Volgens  de aangevers  was zij 'des  avonds  om vijf Uuren  in den ouderdom  van 4 7 Jaren  in het Huis No. 19 
te Pannerden'  overleden. 
 
Het bevolkingsregister van Pannerden  over de periode 1829‐1840, ingeschreven  10 augustus  1829, noemt op 
huisnummer  18 allereerst  als hoofdbewoner  de landbouwer  Hendrik  Beumer,  weduwnaar en katholiek:  verder 
de kinderen  Johannes  Hanssen  (* 1804), Wilhelmina  Hanssen  (* 1808),  Arnold Hanssen(* 1809)  en Maria 
Hanssen (* 1811);  voorts nog enkele kostgangers  en twee knechten. 
Een eerdere  zoon Arnold Hanssen  (* 1806) was reeds jong overleden.  Maria Hanssen  overleed  op 1 augustus 
1833. Hendrina Hanssen (* 1903), getrouwd  met Hendrik  Holtus, stierf op 20 september 1828. 

 
Bij de opmaak  van het kadaster  in 1832 staat Hendrik Beumer 
vermeld  als eigenaar  van de percelen  in de kadastrale 
gemeente  Pannerden:  B 117 tuin groot 21 aren 60 centiaren,  B 
118 huis en erf groot 6 aren, B 119 bouwland  groot 29 aren 80 
centiaren,  B 120 weiland groot 1 hectare,  58 aren, 10 centiaren 
en B 120a bouw‐ land 1 hectare,  64 aren, 50 centiaren.  Zoals 
later blijkt was hij daarvan feitelijk niet de eigenaar. 
 
J.A. Godschalk,  priester  en pastoor van Pannerden, noteerde  in 
zijn aantekeningenboek aangaande  de huishoudens  van 
Pannerden  (begonnen  in 1815): 
'1841  Nov 23 zijn getrouwd  met elkander  Henricus Verheij en 
Wilhelmina  Hanssen  en bij Haar  Schoonvader H. Beumer  in 
gaan wonen '. 
Het burgerlijk  huwelijk  vond daags  tevoren  plaats. 
 
 

 
Hendrik Verheij 

 
De huwelijksakte  van de gemeente  Pannerden  d.d. 22‐11‐1841  vermeldt  Henricus  Verheij,  Jongman 31  jaar oud, 
timmerman,  geboren  in Bergh  (gedoopt  te Zeddam)  en wonende  te Pannerden,  zoon van Joannes Verheij, 
arbeider,  en Catharina  van Westrop,  echtelieden  te Gendringen  woonachtig, met Wilhelmina  Hanssen,  Jonge 
dochter,  oud 33 jaar, zonder  beroep,  geboren  en wonende  alhier, dochter  van wijlen de echtelieden  Everhardus 
Hanssen  en Gertrudis  Arnts,  beiden overleden. 
 
Notaris  Johannes  Kolfschoten  uit Arnhem  kwam op 2 oktober  1843 naar Pannerden,  ten huize van Hendrik 
Verheij.  Daar verschenen,  1o Jan Hanssen,  "buitengewoon opzigter der Jagt te Pannerden", 2o Arend Hanssen, 
particulier  te Pannerden,  3o Hendrik  Holtus,  schoenmaker  te Pannerden, weduwnaar  van Hendrina Hanssen  en 
handelende  als voogd  over zijn minderjarige  zoon  Evert Holtus  (met genoemde  Hendrik  Beumer  als toeziend 
voogd).  Zij verkochten  aan Hendrik  Verheij, timmerman,  en zijn vrouw Wilhelmina  Hanssen,  beiden  te 
Pannerden  woonachtig,  het drievierde gedeelte  in 'eene  hofstede bestaande  uit huis, benevens  3 bunders  80 
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roeden bouwland, boomgaard en weideland  gelegen  in het Dorp Pannerden,  kadastraal  B  117 tuin 211 roeden 60 
ellen, B 118 huis en erf 6 roeden  80 ellen, B  119 bouwland  groat  29 aren 80 centiaren,  B  120 weideland  I bunder 
58 roeden  10 ellen, B  120A bouwland  groat  1 bunder 64 roeden 50 ellen, welke hofstede  echter abusief ten name 
van Hendrik  Beumer  ten kadaster  is gebracht'.  Verkopers  verklaarden  de eigendom verkregen  te hebben  uit de 
nalatenschap  van hun ouders,  wijlen de echtelieden  Evert Hanssen  en Geertruida  Arnts, beiden  te Pannerden 
overleden,  die sedert onheugelijke  jaren  in het bezit hiervan waren geweest,  doch waarvan  de titels van 
eigendom  niet voorhanden  waren. De koopsom  bedroeg 3.037 gulden waarvoor  kwiterende. 
Bij de afhandeling  op 10 augustus  1846 van de boedel  van buurman  Deekeling  (zie De Waordsman 2012/4) is 
sprake  van 'vier dreven langs het land van H. Verheij'. 
 
Een notariele  akte d.d. 31 augustus  1848 voor de zojuist genoemde  notaris  somt nog eens de boven vermelde 
personen  als mede‐erfgenamen van hun tante Hendrina  Hanssen.  Dat waren onder meer, 1o Jan Hanssen 
Evertszoon,  Jagtopzigter  wonende  te Pannerden,  zoo uit eigen hoofde als speciaal gevolmagtigde  van zijnen 
Broeder Arnoldus  Hanssen,  herbergier  wonende  te Druten, krachtens onderhandsche  volmagt gegeven  en 
getekend  aldaar  16 Julij  laatstleden,  2o Wilhelmina Hanssen, huisvrouw  van Hendrik  Verheij,  timmerman 
wonende  te Pannerden,  3o Hendrik  Holtus schoen‐ maker wonende  te Pannerden  als vader en wettige  voogd 
over zijn minderjarigen  zoon Evert Holtus door hem bij wijlen Hendrina Hanssen  in echt verwekt,  4o Hendrik 
Beumer,  particulier wonende  te Pannerden  als toeziend  voogd over evengemelde  Evert Holtus, als zodanig 
aangesteld  door den Kantonregter  te Zevenaar 25 November 1828, zijnde  voormelde  Jan, Arnoldus, Wilhelmina 
en wijlen Hendrina  Hanssen de eenige nagelaten  kinderen  door wijlen Evert Hanssen  in !even broeder van 
nagenoemde  Hendrina Hanssen'. 
 
Uit het huwelijk  van Hendrik Verheij  en Wilhelmina  Hanssen  kwamen  zes kinderen  voort van wie een dochter 
overleed  op de dag dat zij werd geboren.  De overige  gezinsleden  bestonden  uit drie jongens  en twee meisjes, 
geboren  in de jaren 1842  tot 1849. Hendrik  Beumer stierf te Pannerden  op 6 september  1850. Wilhelmina 
Hanssen  overleed  op 29 september  1871 'ten  haren huize nummer 22' in de ouderdom  van 63 jaren. 
 

In het kadastrale  dienstjaar  1878 werden de percelen  B 117‐118 opnieuw 
opgemeten,  omdat de grootte  van elk was gewijzigd. 
De nieuwe nummers  werden B 627 groot  0.11.00 ha en B 628 met een grootte 
van 0.16.60 ha. 
 
Het bevolkingsregister van Pannerden  uit de jaren 1862‐1870  schrijft het gezin  in, 
met uitzondering  van de moeder, met de familienaam "Verheijen".  Evenzo  komt 
"Hendrikus  Verheijen"  in 1872 voor als poldermeester  in Pannerden. 
 
Als aangever  van overlijden  in mei 1880 wordt diens zoon "Johannes Hendrikus 
Verheijen"  genoemd  als timmerman,  wonende  in deze gemeente.  Hetzelfde 
gebeurde  in de akte van boedelscheiding  d.d. 26 januari  1886 voor de Huissense 

notaris Hubertus  Johannes  Blaisse. Alle belanghebbenden staan vermeld als "Verheijen",  hetzij als eigen 
achternaam,  dan wel die van hun echtgenote.  Aan de orde was de nalatenschap  van wijlen Wilhelmina  Hanssen. 
Op 22 oktober  1842 had zij bij uiterste wilsbeschikking voor notaris  Johannes  Kolfschoten  te Arnhem  tot enige 
erfgenaam  benoemd  'haren  echtgenoot  Hendrik Verheijen'. 
 
De boedel bestond 'uit  een huis, schuur en erf met tuin en bouwland gelegen  te Pannerden'.  In het onroerend 
goed was een hypotheek  gevestigd  groot  1.500 gulden, 'toegescheiden aan Hendrik Verheijen  sub  1o voor hem 
zelve het vruchtgebruik  gedurende  zijn leven, aan den comparant Johannes  Hendrikus  Verheijen  sub 2o genoemd 
den blooten eigendom  van het voormelde  huis, schuur,  erf met weiland  en bouwland'. 
Henricus  Verheij,  weduwnaar  van Wilhelmina  Hanssen,  zonder beroep wonende  te Pannerden, overleed  in 1892 
'op  donderdag  den  17 November  dezes  jaars, des namiddags  vier ure in den ouderdom  van 82 jaren ten zijnen 
huize nummer 23'. 
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Johannes  Hendrikus  Verheij 
 
Net als in de voorgaande  periode komt in de bevolkingsregisters en notariële  akten de familienaam voor als 
"Verheijen".  Het bevolkingsregister van Pannerden  1890‐1906  noemt  in huisnummer  23 Johannes  Hendrikus 
Verheijen, geboren  te Pannerden  op 3 januari  1844, ongehuwd,  rooms katholiek en architect  van beroep. 
In een akte d.d. 24 september  1899 voor notaris A.M.J. Willems  te Zevenaar  verscheen  Johannes Hendrikus 
Verheijen,  architect,  in zijn hoedanigheid  van poldermeester  en daarmee deel uitmakend van het bestuur van de 
Dorpspolder  te Pannerden,  waarmee  een besluit van de geërfden dag  eerder dat jaar ter uitvoering werd 
gebracht. 
 

In april 1899 werd het huisperceel  opnieuw  gemeten en de percelen 
B 627‐628  samengevoegd.  Het nieuwe kadastrale  nummer werd B 
842 groot 27 aren en 60 centiaren.  Met de aanduiding  "Slooping & 
Bijbouw" werd de situatie  in maart  1906 nog een keer getekend. 
Het vemieuwde  bevolkingsregister ingeschreven  in juli 1906 geeft als 
hoofdbewoner  de architect  "Joannes Henricus  Verheij",  ongehuwd, 
net als  huishoudster Theodora  Johanna Menting,  geboren  te 
Pannerden. 
 
In huis verbleef  ook een knecht, Amoldus  Tinneveld, geboren  in 
Didam op 25 januari  1883. Hij kwam in mei 1907 en ging op 1 mei 
1920 naar Groessen.  In 1908 was van juli tot oktober een nicht 
inwonend, onderwijzeres en geboren  in Nieuweramstel. 
 
Arnoldus Tinneveld,  fruitkoopman,  37 jaar oud, geboren te Didam, 
wonende  te Pannerden,  zoon van de landbouwer  Arnoldus 
Tinneveld  en van Wilhelmina Seegers,  trouwde  te Pannerden  op 20 
april 1920 met Carolina Christina  Geertruida Wigman,  16 jaar oud, 
zonder  beroep, geboren  te Pannerden  en wonende  te Pannerden, 
minderjarige  dochter van Wilhelmus  Petrus Wigman,  landbouwer 
en Christina  Maria Jeurissen. 
 
 
 
 

 
De kersverse  echtelieden  Tinneveld‐Wigman vestigden  zich  te Groessen  in een aangekocht  huis, schuur en erf 
aan de Kamerstraat  (nu Beerenclaauwstraat 11). Daar werd in 1921 dochter Aleida Wilhelmina  Francisca geboren 
en in 1923 hun zoon Willem Arnold  Tinneveld.  Op 19 mei 1925 werd het gezin door de gemeente Duiven 
uitgeschreven  wegens vertrek naar Pannerden.  Daar werd de inschrijving  verricht  d.d. 25 mei 1925,  komende  uit 
de gemeente Duiven. 
 
In huisnummer 40 (1920‐1930)  woonde  nog steeds "Joannes  Henricus  Verheijen",  ongehuwd,  nu aangeduid 
als  landbouwer.  In huis verbleven  de eerder  genoemde  huishoudster  en een knecht Peter Johannes 
Holtendorp,  op 11 mei 1920 gekomen  uit Zevenaar  en op 6 juli 1925  terug naar Zevenaar. 
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Arnoldus  Tinneveld 
 
Notaris  Johannes  Theodorus  Camelis  Kocken  te Zevenaar  kwam op 20 april 1925 naar Pannerden, waar 
Johannes Hendrikus Verheijen, 'thans  zonder  beroep wonende  te Pannerden', zijn verkoop  liet registreren  aan 
Arnoldus Tinneveld,  'landbouwer  te Groessen  van huis met schuur, erf, bouwland en weiland gelegen  te 
Pannerden '. Het onroerend  goed was bekend als zijnde de kadastrale gemeente Pannerden met de nummers 
sectie B 119‐120‐120a‐842, samen groot 3 ha en 80 aren. De koopsom bedroeg 17.000 gulden, 'te betalen  voor 
of op den 1 Mei 1925'. Vanaf die datum waren alle  lasten voor rekening van de koper en op die dag kon koper 
zijn gekochte  aanvaarden  op de navolgende voorwaarden.  'Verkooper  behoudt  zich voor zijn  leven lang 
gedurende  zonder eenige  vergoeding  het gebruik  van de zitkamer met daaraan grenzende  twee slaapkamers, 
hoven twee slaapkamers,  een gedeelte  van de zolder en de halve kelder, een kamer  in het achterhuis,  privaat 
en pomp en in den moestuin  aan de zuidzijde  twee vakken'. 
 

 
 

Aan de gestelde  voorwaarden  hoefde de nieuwe eigenaar  niet lang te voldoen.  Joannes Henricus Verheij 
overleed  te Pannerden  op 1 maart 1927 'des  voormiddags  ten tien ure in deze Gemeente'. De aangifte werd 
gedaan door Amoldus  Tinneveld,  landbouwer  te Pannerden  en 44 jaar oud, en de buurman Bernardus 
Nicolaas Deekeling,  landbouwer  te Pannerden,  oud 63 jaar. Zij verklaarden,  dat de overledene  als rentenier 
was gestorven  'in den ouderdom  van 83 jaren'. 
Afgaande  op het vernieuwde  bevolkingsregister bleef zijn huishoudster  op hetzelfde adres wonen. 
Theodora  Johanna Menting,  geboren  te Pannerden  op 21 mei 1855, overleed daar op 3 mei 1929. 
 
De echtelieden  Tinneveld‐Wigman  brachten  in Pannerden  nog acht kinderen  voort  van wie er drie jong 
overleden. Hun woning (boerderij)  kreeg het adres Rijnstraat  5, later gewijzigd  in Rijnstraat  8. 
Bij notariële  akte op 3 februari  1932 verkocht Arnoldus Tinneveld  een gedeelte van het perceel B 120a aan de 
veerman  Johannes  Lambertus  Jansen. Daarop werd een huis gezet,  door het kadaster gemeten en opgemaakt  in 
juli 1932. Het huis van Jansen kreeg het nieuwe kadastrale  nummer B 1164 groot 9 aren en 45 centiaren.  De 
gemeente  Pannerden gaf daaraan het adres Rijnstraat  10. Het resterende  deel, dat Tinneveld  behield, werd 
kadastraal  B 1165 groot 1 ha, 55 aren en 5 centiaren. 
Vanwege  de aanleg  van de Doomenburgseweg naar de brug over de Groene Rivier verkocht Arnoldus Tinneveld, 
met vier andere betrokken  grondeigenaars,  op 11 juni 1952 aan de gemeente  Pannerden  een strook grond en 
wel een 'noordelijk  afgepaald  gedeelte,  groat ongeveer  19 aren, van het kadastrale perceel B 120'. De gemeente 
betaalde 1.949 gulden en droeg de kosten van afrastering.  Een half jaar later, op 16 januari 1953, sloot 
Rijkswaterstaat  een overeenkomst met Arnoldus Tinneveld 'voor  het maken van een afwateringsloot  op en langs 
de westelijke  grens  van het aan Tinneveld  toebehorende perceel Pannerden  B 120'. 
 
Hun oudste zoon, Willem Arnold  (Willie),  trouwde  te Bemmel  op 19 juli 1949 met Clasina Berns. Hij werd op 2 
december 1940  ingeschreven  als rayonchef, maar veelal aangeduid  als landbouwer‐ fruitkweker.  Uit hun 
huwelijk zijn vijfkinderen bekend. Na hun huwelijk woonde het echtpaar enkele maanden  in de Aerdtsestraat 
om vervolgens  bij zijn ouders  in te trekken.  Vandaar verhuisden zij naar (oud‐nummer)  Rijnstraat  4. Vanaf de 
weg gezien was er aan de rechterkant  van de boerderij  een kleine woning, dat apart werd genummerd.  Feitelijk 
was Rijnstraat  4 en Rijnstraat  5 hetzelfde  pand. Met de hernummering van de woningen op 25 november  1957 
werden de twee woningen  samen Rijnstraat  8. Door de gemeentelijke  administratie  kwam het gezin weer bij 
vader Arnoldus  Tinneveld  te wonen. 
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Willie Tinneveld  overleed  door een noodlottig  ongeval op 14 juni 
1962. Clasina  Berns, weduwe van Willem Arnold Tinneveld, 
verhuisde  op 4 december  1965 naar Haggenburgstraat  8 en vertrok 
in 1983 naar Lochem. 
 
Carolina Christina Geertruida  Tinneveld‐Wigman overleed  te 
Arnhem op 8 november  1956. Precies  een jaar later werd de boedel 
gescheiden.  Erfgenamen waren haar man en acht nog in leven 
zijnde kinderen. Drie van hen waren volgens  de toenmalige 
wetgeving nog minderjarig.  De "Rooms  Katholieke  Vereniging voor 
Kinderbescherming te Nijmegen" was belast met de voogdij.  De tot 
stand  te brengen scheiding  vereiste bovendien  de goedkeuring  van 

de Kantonrechter  te Arnhem.  De boedel bestond uit 'een  huis te 

Pannerden, Rijnstraat  5, met schuur,  kippenhok,  erf, boomgaard, 
bouw‐ en weiland, kadastraal  Pannerden B 119, 120, 1165,  842, 
samen groat 3 ha, 70 aren en 55 centiaren met uitzondering  van een 
gedeelte groat ongeveer  19 aren van B 120 hetwelk  is verkocht'. Dit 
geheel  kreeg Arnoldus  Tinneveld  volledig  in eigendom,  terwijl  het 
aandeel  van de minderjarigen  door hem moest worden uitbetaald. 
Het aan de overigen  toekomende  bedrag werd als schuld 
aangemerkt. 
 
 
Op 1 maart 1963 kwam ook een einde aan het leven van Arnoldus 
Tinneveld,  wonende Rijnstraat  8 te Pannerden.  Zijn zeven kinderen 
en vijf kleinkinderen verdeelden  de boedel, waarbij Theodorus 
Alphonsius Tinneveld,  fruitkweker  wonende  te Pannerden,  Rijn‐ 
straat 8, geboren  te Pannerden  op 12 augustus  1934, het ouderlijk 
huis cum annexis  verkreeg. 
 
Op 6 juni 1966 verkocht de genoemde  Theodorus A. Tinneveld  aan 
de gemeente  Pannerden de percelen met opstallen  van Rijnstraat  8. 
De koop geschiedde  in verband met de wet op de ruimtelijke 
ordening,  anders gezegd,  het realiseren  van nieuwbouw woningen. 
 

 
   

Figuur 4 Bidprentjes uit de collectie van Hugo 
van den Bogaard te Pannerden. 
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Gemeente  Pannerden 
 
De  gemeente  verhuurde  het huis  aan  Bart van  Ophuizen,  werkzaam  bij de  gemeente  en  lid  van de vrijwillige 
brandweer.  Het  pand,  en  specifiek  de  vroegere  nevenwoning,  werd  tevens  gebruikt  als brandweerkazeme en 
gemeentewerkplaats. 
Bartholomeus  B.A. van Ophuizen,. op 26 juli 1920 geboren  in de Groenestraat,  zoon van Theodorus van 
Ophuizen  en Maria Judith  Hendriks,  en getrouwd met Maria B.G. Willems,  kwam met vrouw en kinderen  op 8 
november  1966 van het daarna  gesloopte  pand aan het Dorpsplein  2. 
 
Per 1 september  1971 werd het adres Rijnstraat  8 door de gemeente  gewijzigd  in De Kuiperij  8. 
Met de verkoop  van het pand door de gemeente  kwam Bart van Ophuizen  op het adres Dorpsplein  3 te 
wonen. 
 

 

 

 
 
Bovenstaande  foto's komen uit de collectie  van Thea Visser‐van  Ophuizen  te Zevenaar.   
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Visser‐van  Ophuizen,  Roelofs‐Peters 

 

In juni  1997  verkocht de gemeente Pannerden het woonhuis met  grond aan Bernardus G.M. 

Visser, gehuwd met  Theodora M.J.G. van  Ophuizen, dochter van  Bartholomeus B.A.  van Ophuizen, 

wonende te Zevenaar. In november dat  jaar  verkochten zij  aan  Norbertus B.M.  Roelofs, zoon  van 

groenteboer Wim  Roelofs, tot dan  toe wonende te Pannerden, Dorpsplein 3, gehuwd met  Astrid 

V.Ch.M.  Peters,  'een aaneengesloten perceel grand met de daarop  aanwezige  opstallen,  staande en 

gelegen  te Pannerden,  De Kuiperij  8'. 

 

 

 
 

Deze  drie  foto's  heeft  Hugo  van  den Bogaard gemaakt op 5 december 2016. 
 
Bronnen 

 

Archief Huis Bergh,  Protokollen  Richterambt Herwen  en Aerdt, Archief  Polderdistrict Overbetuwe, 

Archief Dorpspolder Pannerden,  Archief R.K. Pannerden, Archief Gemeente  Pannerden,  Archief 

Gemeente  Duiven, Notarieel  Archief, Aantekeningen van de kadastrale  gemeente  Pannerden, 

Mededelingen van Hugo  van den Bogaard  en Jan Stronkman  te Pannerden,  Guido  van Benthum  te 

Zeewolde. 
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