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Het voormaals Vorstelijk Landgoed
thans genaamd:

B 0 U W E R S Z A T H E
._--

(te De Steeg)

door J. Harenberg.

Aangezien Koning itTillemI geen prijs stelde op teruggave
van alle, in 1795 in beslag genomen, domeinen der Oran-
jes, werd o.m. het Hof te Dieren staatseigendom verklaard
en naderhand toegewezen aan het Amortisatie-syndicaat.
Deze instelling verkocht eerst achtereenvolgens enige
kleinere gedeelten van de 1tlildbaan,doch in 1838 werd de
hoofdmassa, z~nde 836 bunder, overgedragen aan A.F. Bou-
ricius, die er naderhand nog 4 bunder b~kocht.
Het geheel noemde h~ Bouwerszathe, naar z~n voorvader
Gerrit Bouwer, een telg ui~ een Deventer patrici~rsge-
slacht.
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VJ i e w a s B 0 U R I C I U S?

Adriaan Bouricius was een zoon van de Arnhemse burge-
meester Roeland Jan Bouricius en werd op 15 februari
1795 gedoopt. H~ was ondernemer en hoofdadministrateur
van Bouricius' Algemene Postwagendiensten, welk bedr~f
sinds 1698 in de familie was.
VVegens de slechte financiële positie van het bedr~f werd
h~ in 1835 genoodzaakt, surséance van betaling aan te
vragen.
Het doet dan ook vreemd aan. dat h~ 3 jaar later een zo
uitgestrekt langgoed als Bouwerszathe koopt; een goed
dat hem j 236.400,-- gaat kosten. Hoewel voor de aankoop
geld van z~n dochter Roline werd aangewend, heeft men de
koopsom niet op kunnen brengen en in 1844 moet besloten
worden, het landgoed te verkopen.

Zowel over de aankoop door Bouricius, als over de ver--
koop is veel te doen geweest.
De veilingcatalogus van 1844 geeft veel inlichtingen,
terw~l het Archief Brantsen een schat van gegevens be-
vat. Vooral de correspondentie van Mr.J.P.Th. Brantsen
van Rhederoord geeft ons de mogel~kheid, ons een beeld
van de persoon Bouricius te vormen. Het resultaat is
niet erg fraai.
Bouricius schijnteen querulant geweest te zijn.
Nu kan het z~n, dat h~ door z~n buren niet geaccepteerd
werd, omdat 'hij- hoewel burgemeesterszoon - als "groot-
vrachtr~der" niet als één der hunnen bea chouwd werd;
mogelijklag het aan zijnkarakter.
Stellig zullen de buren zich niet en bloc tegen hèm ge-
keerd hebben; onderling zal er ook heel wat krakeel ge-
weest zijn,
Het veilingsboekje noemt z~n buren:

Mevrouw de Baronesse van Heeckeren geboren Gravin van
Wassenaer Twickel, MijlordAthlone Grave van Reede van
Middachten, de Wel Edel Geboren Heer Bran~sen van
Rhederoord, de Hoog vfelGeboren Heer Baron van Spaen
van Biljoen.

Nee, tussen déze buren zal Bouricius het waarl~k niet
gemakkelijk gehad hebben!
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Brantsen had onenigheid met hem inzake een uitgang en

erfpachtkwesties. Uit een schr~ven van Brantsen (helaas
is niet na te gaan aan wie het was gericht) het volgende:
"Daar-b ij komt en heb ik het te kennen gegeven aan de Heer
van Ge~~ep (stond aan het hoofd der Domeinen alhier) dat
er geen domeingoederen mogen verkocht worden dan met
toestemming van de Amortisatie Syndicaat (Dat heb ik van
den Gouverneur). Ik denk in tussen~ dat die toestemming
niet gegeven is, en dat de Domeinen dit stilletjes heb-
ben gecedeerd om den Heer Bouricius den mond te stoppen,
om dat h~ er zeer op aandrong. De overgang van de uit-
gang uit de Fraterweerde tot den Rouwenberg is ook niet
volgens de orde bewerkstelligd.
Zonder mijnetoestemming mogt dat niet gebeuren. ft

Zo, dat was dan ruzie met één buurman. Doch hierbijbleef
het niet, hoewel Bouricius iets ging inbinden. vvederom
geeft de correspondentie Brantsen inlichtingen:"Dezer
dagen heeft de Heer Bouricius alle wegen van het Onza-
lige Bosch van den Heer van Spaen doen opgraven. Tot
m~n verwondering heb ik zedert vernomen dat deze zaak
geschikt is en hijde wegen weder open zal maken. Een
bewijs op nieuw , dat hijniet meer is als in den beginne,
toen h~ het beneden zich achtte om ooit iets toe te ge-
ven b.e t zijhijgeLijko~ ongelijkhad. ft

Aangezien Bouricius de Bouwerszathe gekocht had met geld
van zijndochter Roline, valt het niet te verwonderen dat
zijna haar huwelijkmet haar neef Roeland Jan Bouricius
het nog niet geheel voltooide landhuis op de Rouwenberg
zou gaan betrekken. Het echtpaar heeft niet lang kunnen
genieten van hun landgoed; daarvoor werd de financiële
nood te groot.
Nogmaals moet een brief van Brantsen aangehaald worden:
IIDevoornaamste conditie van de Verkooping is de navol-
gende: De Notaris ontvangt het geld, betaald daaruit het
verschuldigde aan de Domeinen ruim f 150.000 en 2e nog
een tweede Hypotheek, dat op het goed gevestigd is, en
leverd de koopen vr~ van Hypotheek.
Hieruit volgt, dat om vr~ te kunnen leveren, het geheel
zoo veel moet opbrengen, als er in gevestigd is. En
wanneer er zoo veel niet uit komt, onttrekt de Notaris
Taay zich aan de bepaling.



4
Zodra nu dit geschiedt, hebben natuurl~k de KOQpers

ook het regt zich te onttrekken aan hun beloofd bod, en
vervalt alsdan de geheele Veiling. Dus ook kan dit
eerst bekend raken na den toeslag. Rhederoord 17 Jul~
18440 Th. Brantsen. 11

Het besluit was gevallen! Op ~~andagen 15 Juli 1844 b~
inzet en 5 Augustus 1844 zou Bouwerszathe geveild wor-
den.
Verschillende buren hadden interesse voor enkele gedeel-
ten.
l\'IijlordAthlone liet zijn oog vallen op de percelen 74 en
75, nml. de voormalige Domaniale heide en het Steegse
Veld, samen ca. 1231 bunder; Brantsen voelde veel voor
de percelen 76 t/m 93, t.w. de Rouwenberg met omgeving,
groot ruim 53 bunder.
Hiertoe behoorde een heideveld van ruim 5 bunder, dat
h~ tegen voldoening van een canon van f 7,-- 's jaars
in erfpacht had. Ook de Essop wilde h~ wel hebben, doch
het ging hem voornamel~k om de boerder~ achter Rheder-
oord. "Men zou van deze boerderij een logement à la
VJolfheezen kunnen maken en men zou bij mij wand eLem'! , zo
vreesde hij.
De verkoop van 1844 is niet doorgegaan, doch b~ de
tweede verkoping in 1846 heeft Brantsen z~n zin gekre-
gen; hij kon de Rou.we nb er-g bij Rhederoord voegen.
Overigens wist h~ wat h~ kocht. De voor hem van belang
zijnde gronden had h~ in 1844 laten taxeren door 1:J. Hor-
sting; in 1846 door dezelfde in samenwerking met van
Lunteren. Het rapport van Horsting uit 1844 bevat enkele
interessante gegevens en de ondertekening is een fraai
staal van negentiende-eeuwse onderdanigheid.
In z~n toelichting schr~ft h~ o.m.:
"Ik heb alle gronden nog wezen zien - en moet bekennen
dat m~ de bouwlanden zeer z~n medegevallen - ik had de
afgelopen winter gedacht dat deze landen van veel min-
der hoedanigheid waren.
De tuinen en dennenbosschen z~n al zeer b~zonder - en
rade U\igeb aan, een en ander in ogenech o'uw te nemen.
Het huisperceel wordt wel gedeeltel~k afgewerkt doch er
moet alt~d nog f 2.000,-- verwerkt worden tot de geheele
voltooying.!I
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Het rapport eindigt als volgt:

;1 I!Iaandagkom ik op den inzet, mogt UVlTgebnog eenige in-
l.igtingen verlangen, ben ik ten allen tijd, tot lJI!'Jelgeb
dienst.
l\'Iijbijvoortduring in UiNgeb protectie aanbevelende ver-
bLijve ik met gevoel van verschuldigde hoogachting.

Hoogwelgeboren Heere
Uw eH';,}elgeb & Getr. dienaar

VJ. Horst ing"

De catalogus van de veiling in 1844 heeft een omvang van
liefst 112 pagina's en het is onmogel~k, en bovendien
niet interessant, om alles daaruit te vermelden.
Onderstaande gegevens z~n dan ook slechts enkele losse
grepen.
In de veilingscondities 0 .a.~
"Tot gerief van bezigtigers zullen aan de Bouwmanswoning
onder den Rouwenberg en aan de fabriek, paarden gestald
worden tot aan den laatsten verkoopdag toe, en op ver-
langen aanwijzers verschaft of aanwijzing gedaan worden
door den Boschwachter G. Hamer bijDieren, door den
tuinman op den Rouwenberg en door den Bouwman bij den
Rouwenberg."
In het historisch overzicht wordt o.m. medegedeeld, dat
na 1795 de bossen en landerijen schromelijk verwaarloosd
werden. IJlenliet er straffeloos runderen weiden, zoden
en plaggen werden gestoken en volle karren "zogenaamd"
sprokkelhout werden weggereden.
Warilleermen nog inpootte, dan gebeurde dit met slecht
pootmateriaal en bovendien zeer ondeskundig.
Bouricius liet veel gronden ontginnen, verbeteren of
opnieuw beplanten. Zo stonden er in 1844 in Bouwers-
zathe 5500 houwbare eiken en beuken, alsmede 93000 eiken
en beuken in aanwas. Verder trof men er 280000 stuks
heesters, veeren en stek aan. Ca. 100 bunder heide werd
ontgonnen.
Uit alles blijkt, dat de samensteller enthousiast over
B~uricius is, die het landgoed uit het verval gebeurd
heeft. Weet u het nog? Ook Horsting liet zich prijzend
uit over de toestand van de gronden.
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Vo ~e_en voor eventuele gegadigden:

I!In 3:r:.:;.--erszathe z:ijngedurende het geheele jaar de goede
a~cs=-:::e~s (onder de tegem-voordige is toch menige kundige
e~ ge e=ende vroegere boeren bouwknecht) te bekomen
~e5e~_eenen daghuur van v:ijfcenten in ieder uur werk-
~~~ ") wordende de schofturen niet mede gerekend noch
-::e-acld. Vrouwen erlangen 25 à 30 centen, aankomende
:oLgens 20 à 25 centen daags.

derscheidene daarvoor vatbare werkzaamheden worden
naar die v~rhouding van daghuur, dikw:ijlsgoedkoper uit-
besteed. ( ) Gel:ijkin Vriesland wordt elders in Neder-
land veelal 10 cents voor ieder uur gegeven; en soms
nog meer.1!
"Dat Bouwerszathe geene buitengewoon zware bemesting
vordert, blijkt aan de bedongen pachten en vooral aan den
staat der eigengebouwde gewassen te velde, daar van af
September ll. b:ijgebrek aan vee slechts één vijfde van de
mest gemaakt is, waartoe de landhuishoudel:ijke inrigtin-
gen in Bouwerszathe gelegenheid geven en hoe ook genaamd
geen mist aangekocht werd.(+) Goede zorgen voor en de
doelmatigste, goedkoopste voedering van het vee z:ijn,om
goedkoope mist te bekomen, beginselen in de magt des
bedr:ijvers. (+) Eenige proeven met guano, gips, lompen
en dergel:ijken zullen des verlangd op de plaats worden
aangewezen. I!
I!De grond in Bouwerszathe overtreft de Dierensche en
Rhedensche Enggronden verre in voortbrengend vermogen
en ook in vochthoudenheid, die evenmin tot verzuring
aanleiding geeft, als in droogte verdw:ijnt.
In Bouwerszathe zijn dan ook reeds Tabak, Tarwe, Rogge,
Koolzaad, Hennep, Paardenboonen en andere zware vruchten
met goede uitkomsten verbouwd.
lJie er zich van wil overtuigen, kome uit eigen oogen
zien, en beoordeelen, wat in dit jaar zelfs, ongeacht
het gemis aan mest, wordt ver-b ou.wd en hoe schoon de
vruchten staan en wassen, ondanks de sterke droogte."
Deze verhandeling over mestverwerking gaat in de cata-
logus nog even voort, doch is voor ons niet belangrijk;
alleen het einde is wetenswaardig.
Alzo:"De vermeerdering van het bouw- en weideland ten
koste van heide en bosschen zal na de overdenking van
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al het vooraIgegane door onpart~dige deskundigen dus

wel niet veroordeeld wor-d an , Gegadigden mogen er 'bijbe-
denken, dat Le.nd eri , die een t:ijdlang gemest en bewerkt
z~n, daardoor, iLd~en men de eigen landbouw al wilde
opgeven, veel hooger ",aardeverwierven, om als bosch-
grond te vlordengebruikt; het hout zal er des te weliger
op tieren. 11

Men mag er dankbaar voor z~n, dat de latere kopers zich
niet tot de _andbouw geroepen voelden. Zonder de heer
Havelaar kon men Lhans niet in de bossen van Hagenau
wandelen.
Ook het slot van de inleiding is een liefl~k negentien-
de-eeuws stuk proza, en bepaalt overigens de omvang van
het goed.
IIBouwerszathe is van Arnhem, Doesborgh en Zutphen 2,1t en 2t uren gaans verw~derd. Het grenst op twee plaat-
sen aan den straatweg van Arnhem op Zutphen.
Het strekt zich uit van af den Valkenberg, langs Rheder-
??rd, het Middachter bosch, Avegoor e~ de ~oederen van
r'levrouwvan Heeckeren (= het Hof te Dleren) tot aan de
kom van Dieren aan den v'legvan Doesborgh op Harderwijk,
eene breedte van nagenoeg 1 uur gaans.
Het behoort onder de dorpen Rheden, Ellekom en Dieren
en grenst nab~ Spankeren.
Deze dorpen stofferen het landschap, dat zich aan den
voet der heuvels en bergen uitspreidt. De kronkelende
bogten van den IJssel doorsnijden dat landschap, hetvTelk
ook door stoomboten en zeilschepen vervrol~kt wordt,
Arnhem, N~megen, Grave, Kleef, Elten, Emmerik, Gende-
ringen, Doesborgh, Terborgh, Zutphen, Deventer en de
tusschen gelegene plaatsen dorpen en landgoederen ver-
sieren hetzelve of z~n aan den horizont zigtbaar.
Door heuvels en dalen, bosschen en bouwland afgewisseld,
vertoont Bouwerszathe zich in liefl~ke, stoute en opwek-
kende landouwen. 11

Al met al een schildering,het penseel van een Koekkoek
waardig!
L IJ S T V A N DEP ERe E L ENE N M A S S A'S.
Het landgoed werd verkaveld in 105 percelen, welke in
de catalogus over 3 kaarten verdeeld z~n, die ieder
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een mooi, afgerond geheel te zien geven.

Zo beslaan de gronden op kaart 1 de Oude- en Nieuwe
Dierensche Piantage met de Prinses Carolinaberg en de
Prins "iJillemsberg.alsmede Krobsloo; die op kaart 2 de
Rouwenberg en de voormalige Domaniale Heide langs het
Onzalige Bos; die op kaart 3 tenslotte de Essop of
Nessop met de dennebossen langs de markegronden (van
Dieren, Spankeren en Soeren) en de fabriek "De Volhar-
ding. tt

Op de veiling van 1844 werd door de heer Beyerink te
Dieren geboden op de percelen 1 t/m 3, samen ruim 3
bunder. Bl~kens het archief Brantsen is h~ in 1846 één
der kopers en h~ zal dit gedeelte dan wel gekocht hebben.
Het grensde N. aan de Oostlaan en de Goude- en Zilver-
akkers, O. aan de Harderw~kerweg en W. aan de gronden
van het Hof. Pachter van het eerste perceel (37 roeden
en 80 ellen) was voor j 6,37+ G. Rutten. die dit bouw-
land zelf ontgonnen had. Men had stilzwijgend toegezien,
dat h~ er een huis (z~n eigendom) op bouwde.
De lander~en aan de Noordz~de van de Zuidlaan werden
verdeeld in ca. 40 percelen. Vele hiervan waren ver-
pacht, meerdere zelfs aan meer dan één persoon. Onder
de namen der pachters treffen we veel Dierense en Elle-
komse aan.
Namen als: Straatman, Netzer, Freriks, Harmsen, van Tent,
Stevens, Reinders, Giesbers, Haman, Velthuizen, ten Holt,
Raben, Kersten, Spekschoor, Kroonen, Grootbot, Buiting,
Vetter, Hendriks, van Zadelhof, Lehman, IQaassen, v.d.
Burgt, Brinkhorst, El~sen, Maandag. Hamer, Huiskamp,
Burgers, Eskens, Driessen, Scholten, Brouwer, He~ting,
Rensen, van Striep~ Koster, Bosmanf Bloemendaal, Latteé,
Jansen, Rensink, Hupkes, Pieper, Ditzel, Blaauw, Jacob-
sen, Thiemessen, Slangenwald, Magendans, Teunissen,
Popping, Brink Evers en Dibbets.
Verschillende percelen worden aanbevolen als uitermate
geschikt tot stichting van een buitenplaats. Hieronder
bevindt zich perc. 29 t.w. de Prinses Carolinaberg ter
grootte van ruim 17 bunder.
"Dit perceel nabijDieren en Ellekom gelegen, biedt door
uitgestrekte en schilderachtige vergezigten, tot aanleg
van eene buitenplaats eene der schoonste en geschiktste
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gelegenheden aan. I!

Ook perc. 38 en 39, bDna 4 bunder, zDn hiervoor zeer
geschikt, aangezien zD aan de weg Arnhem-Zutphen gelegen
zDn (tussen de Laan toe Ugtend en de Laan van Middendorp).
Perc. 61 t/m 64, groot ca. 5t bunder en bestaande uit
een lange, smalle strook aan en met de Laan van Avegoor,
was lIDoorligging aan den Straatweg en deugd van grond,
gepaard met aller schoonste uitzigten, zeer geschikt tot
aanleg van een buitenplaatsj e en tot allerhande bedrijven.11
In 1844 werd hierop geboden door G.J. Schieven, de be-
woner van de hoeve Avegoor. De strook scheidde de hoeve
Avegoor van de overige bezittingen van Middachten.
Aanbevelenswaardig was tenslotte ook perc. 73. 't vlas
de Prins Willemsberg, groot ruim 37 bunder. "Dit perceel
biedt door ligging en uitstekend schoone vergezigteny

door de deugd van den zwaren grond die tot bouv.rlandbij-
zonder geschikt is, door uitmuntenden staat der houtge--
wassen enz. een der uitlokkendste Perceelen aan, dat
vereenigd met anderen een der verkieslDkste en schoonste
landgoederen in Nederland vormen zal.1I Unica derhalve!

(wordt vervolgd)
(Het huis Bouwerszathe stond op de Rouwenberg te de
Steeg. Er bleef niets van over. De aardappelmoutwDnfa-
briek IIDeVo.Lha.z-dd.ng " stond bijde Lange Juffer, waar nu
nog de Hertenkolk ligt. Red.)

- 0 - 0 - 0 - 0 -

Del a a t s ter u s t p l a a t s

van 1!~1 OOI - A N NU,

door H. Kerkkamp.

Vergeefs zoekend naar een zerk van een bewoonster van
Schoonenberg stond ik op de begraafplaats aan dG Rei-
naldstraat te Velp ineens voor een zuiltje te midden van
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veel voorname graven.

Het droeg dit opschriÎt:
JOHANNA LINDO

geb. NIJHOFF
Overl. 22 April 1900.

De laatste rustplaats van Johanna N~hoÎÎ, dochter van
de Gelderse r~ksarchivaris en historicus Is, NijhoÎÎ,
echtgenote van Mark Prager Lindo, in de letterkunde
beter bekend onder zijnnom de plume Ilde oude heer Smits. I1

Zijwas de Mooi-Ann, voor wie hijter adoratie in de Arnh.
Crt. een b~drage publiceerde, welke als het begin van
zijnschrijversloopbaan is te beschouwen.
Aan deze bijdragemoet JoseÎ Cohen weer een gedachte
hebben ontleend voor zijnsage Il]\IIooi-Annvan Velp .11

In het dorp, waar ze haar levensgezel - toen kostschool-
onderwijzer- vond, werd ze ook ter ruste gelegd.
Haar man was haar reeds in 1877 in de dood voorgegaan.

I n ges c h r e ven w e r den:

G.W. Berends Velp
Th. van den Bosch Dieren
P.G.J. Breukink Dieren (jeugdlid)
Mevr. A.J. Frek-Hueting Dieren
H. Oversteegen Dieren
E. Baronesse van Pallandt van Keppel
A.J. Renskers Dieren
E,H. Stunnenberg Velp
J. Tellinga Dieren
Mevr. M, Weening-Post Dieren

Velp

A Î ges c h r e ven w e r den:

C.J.N. DeirkauÎ Ellecom (overl,)
H.L. Heesen Rheden (vertr.)
Mej, Inge Henneman Velp (vertr.)



1 1
B.A. Honig Velp (vertr.)
Mevr. A.M. Huisman-Kolff Dieren (vertr.)
Mevr. F. Lohmann-de Bruyn Dieren (overl.)
J.V. van Marken Velp (overl.)
A.B. Prinsen Spankeren
H.F.vv. de Zwaan Dieren.

Van d e

PEN N I N G MEE S TER

De penningmeester verzoekt de leden die zulks
nog niet deden, de contributie
(1 september 1968 - 1 september 1969; minstens
f 4,--) te storten op giro no. 1164291 ten name
van de penningmeester van de Oudheidkundige
Kring te A R N HEM.
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De dia's, die op de bovengenoemde plaatsen betrekking
hebben, worden alle vertoond. Bovendien worden daarbD
vele zwart-wit dia's vertoond van OUDE PRENTBRIEF-
Y~ARTEN van DIEREN uit de collecties van E.J. Jansen
en H.IN. Pieper, met veel dorpsgezichten van vroeger!
Toegang voor leden v r D. Niet-leden: f 1.- entree.

Namens het bestuur,
Dr. J.F. van Oosten Slingeland, Voorzitter,
E.J. Jansen, Secretaris.

23 januari 1969 om 8 uur in de

ZAAL WEGMAN - aan de Kerkstraat te Dieren

KIJKJES IN ft VERLEDEN EN H~DEN VAN

Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren

Toelichting door E.J. Jansen,
met medewerking van
ons medelid H.W. Pieper.

N.B.
Door de amateur-fotograaf N. Stolk is in
opdracht van de Kring, een groot aantal
kleuren dia's gemaakt van
OUDHEIDKUNDIGE PLEKJES en ]\1ONUlVICNTEN
in onze gemeenten.


