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TERUGBLIK OP DE IJSSEL

In de afgelopen maand september werd in onze gemeente het "IJsselfestival
1985" gehouden. Een culturele uiting van experimentele kunst, waarin als
hoofdmotief was gekozen voor de rivier de IJssel.
Aan de Oudheidkundige Kring was verzocht medewerking te verlenen bij het
organiseren van een tenstoonstelling en het houden van een lezing in samen-
werking met de Groep-X van de Dorpskerk te Rheden. In deze twee onderde-
len van het festival stond ook weer de rivier de IJssel centraal. Bij de ten-
toonstelling werd getracht een beeld van de IJssel te geven door middel van
luchtfoto's, kaarten, schilderijen en voorwerpen betrekking hebbende op de
scheepvaart op de rivier.
Daarnaast was er de inbreng van verschillende kunstenaars, waarbij zij de IJ s-
sel als inspiratiebron hadden gekozen. In de lezing werden diverse aspecten
rond en langs de rivier nog eens kort samengevat door middel van dia's met
toelichting.
Het leek de redactie zinvol om nog eens terug te blikken naar de IJssel, juist
omdat deze zo centraal heeft gestaan bij dit festival.
De terugblik is dan een verslag van een wandeling langs de IJ ssel in het begin
van deze eeuw door de bekende schrijver Jac. P. Thijsse. In deze wandeling
komt naar voren de schoonheid van de meanderende rivier met de prachtige
vergezichten waarbij het oog van de schrijver het detail niet verwaarloost. Te-
rugblikkend moeten wij helaas wel beseffen dat veel onvervangbaar schoons
is verloren gegaan, heeft moeten wijken voor andere inzichten over verkeer en
verkeerswegen en ook dat de rivier zijn tol moest betalen aan de industrialise-
ring van ons land in de laatste vijftig jaren. De verarming komt misschien wel
het duidelijkst naar voren, als Thijsse schrijft dat hij in de uiterwaarden bij
De Steeg (langs de Hoofdstraat) de zo bekende wilde Aäronskelk nog weet te
vinden. Wie van ons herinnert zich nog deze bloemen op de aangegeven
plaats?

MET JAC. P. THIJSSE LANGS DE IJSSEL, 70 JAAR GELEDEN
door E.J. Kruijswijk lansen

In de zomer van 1915 maakte Jac. P. Thijsse een fietstocht van zes dagen
langs de IJssel - één daarvan was een wandel dag - met een niet genoemde
reisgenoot. In het Verkade's album "De IJsel", dat verscheen in 1916, kun-
nen we lezen wat hij daar alzo opmerkte. We zullen hem volgen op zijn tocht
door onze gemeenten en tevens eens zien wat er in die 70 jaar is veranderd.
Er werd gelogeerd "in 't Dierense bos", dat zou kunnen zijn het jachthuis op
de Geitenberg. Thijsse zal daar, in verband met de aankoop in 1910 van het
bosgebied Hagenau door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten,
goed bekend zijn geweest. De eerste dag werd het stroomgebied van de Oude
IJssel bezocht. Tussen haakjes: Thijsse schreef IJsel met één s, wij doen dat
van ouds met twee esjes!



"Op een mooien morgen rolden weuit de hooge bosschen van Dieren, waar
we ons hoofdkwartier hadden, omlaag naar het dorp en bereikten langs den
Koningsmuur den Prinsendijk. " Aldus onze auteur. Daar is sinds 1915 niet
zoveel veranderd. De leerlooierij van Van der Kloot Meyburg is weg, evenals
het ook tegenover de Koningsmuur gelegen zwembad. Thijsse vervolgt: '"! Is
daar aan dien Veluwerand een deftige geschiedenis; we zullen er meer voor-
beelden van ontmoeten. De Koning van dien muur is natuurlijk Koning Wil-
lem van Engeland, die tegelijkertijd ook Stadhouder was van de Vereenigde
Nederlanden en die hier het Huis te Dieren of Hof te Dieren bezat, dat door
dien muur omsloten wordt." Zoals we weten wordt het terrein van het Hof
nog altijd door die muur omgeven; die staat thans op de monumentenlijst.
"Ook behoorden daar de hooge bosschen van Dieren bij, die thans deels on-
der de naam van Hagenau een bezitting uitmaken van de Vereeniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten, deels als Nieuwe en Oude Plantage toebehoren
aan den tegenwoordigen bezitter van het Hof te Dieren, die ook heer van
Twickel is en die den naam van Van Heeckeren voert, een naam, welbekend
in de Geldersche geschiedenis. We zullen hem nog wel eens tegenkomen, dien
naam, bedoel ik." Sinds 1915 heeft "Natuurmonumenten" haar bezit rond-
om Hagenau reusachtig uitgebreid, vooral naar het westen, tot Velp, het na-
tuurpark Veluwezoom. Het Twickelse bezit is thans in een stichting onder ge-
bracht.
"Nauwelijks zijn we onzen Koningsmuur voorbij, of we stuiten weer op een
naam, dien ik onmogelijk kan verzwijgen, want de heele buurt is er vol van.
De weg wordt hier doorsneden door een smal waterloopje, dat is de Ruiters-
beek, die ook langs Ellecom loopt en de waterpartijen voedt van het Hof te

. Dieren. Bij het Dierensche Veer stort zij zich in den IJsel, bij wijze van spre-
ken. Welnu, deze beek wordt gehouden voor de echte Drususgracht, waar we
in onze jonge jaren zooveel mee getobt hebben. Wij leerden namelijk in onze
jeugd, dat het stuk IJsel tusschen Westervoort en Doesburg op bevel van Dru-
sus gegraven is en daarom Drususgracht heet en ik weet nog heel goed, hoe
dom ik het van hem vond, dat hij zijn kanaal zooveel kronkelingen had gege-
ven. De eenige verklaring was, dat hij 't deed om zijn soldaten bezigheid te
verschaffen, want deze generaal meende zeer terecht, dat ledigheid des duivels
oorkussen was en als zijn soldaten niet te vechten hadden, dan liet hij ze gra-
ven. De meening, dat die Ruitersbeek een stuk van een voormalig kanaal kan
zijn, wordt nog versterkt door de omstandigheid, dat we hoogerop bij Rheden
een waterloop vinden, de Laak, die net in het verlengde ervan ligt en dus ook
deel kan hebben uitgemaakt van die Drususgracht. Intusschen zou dan Does-
burg, dat ook als een stichting van Drusus wordt beschouwd, omdat men dat
elkander jaren lang heeft naverteld, zelf niet aan het groote water gelegen heb-
ben, wat nog al gek lijkt. "
Tegenwoordig wordt de Utrechtse Vecht als de Drususgracht beschouwd. Had
Drusus tussen Westervoort en Doesburg waterstaatswerken laten aanleggen,
dan had men toch zeker Romeinse vondsten in ons gebied kunnen verwachten
en die zijn niet gedaan. Dat in tegenstelling met de Drususdam bij Herwen en
het Utrechtse Vechtgebied. Evenmin zou de naam Doesburg, volgens de te-
genwoordige deskundigen, iets met Drusus hebben te maken.
De Ruitersbeek is, naar het mij voorkomt, een gewone bronnenbeek; de Laak
bij Rheden een oude loop van de IJssel. Maar Thijsse vervolgt: "Intusschen
is dat Doesburg in dagen van strijd en tegenspoed en wanbestuur wel eens iets
dergelijks overkomen, daarvan hebben we dadelijk het bewijs voor ons, als
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we verder rijden. We belanden dan aan een lange brug, die over een vrij smal
kalm water leidt, dat zeer terecht, doch onschoon, de Lamme IJsel heet. Van
1483 tot 1552 was dit het werkelijke bed van den IJsel en als de Doesburgers
met hun schepen naar den Rijn wilden, dan moesten zij eerst stroomaf tot
dicht bij Dieren, om daar den IJsel in te gaan, wat een heele omweg was. Te-
genwoordig is alles weer in orde en in onze dagen dulden we niet meer, dat
een rivier op zijn eigen houtje zijn bed verlegt. In vroeger tijd heeft de Gelder-
sche IJsel dat echter zeer dikwijls gedaan en daarvan vinden we nu de over-
blijfselen in den vorm van Lamme IJsels, Doode IJsels en Hanken, waar we
zeer dankbaar voor zijn, want het zijn de mooiste waterpartijen, die men zich
kan denken .... We wippen weer op het wiel en zien nu wel aan de zware iepen
aan weerskanten van den weg, dat we een plaats van beteekenis naderen.
Doesburg ligt voor ons en de schipbrug is net open, zoodat we wel gedwongen
zijn, om 't mooie stadsgezicht een poosje te bewonderen." Sinds 1915 is de
Prinsendijk verhoogd en, wat betreft de aansluiting met Ellecom, ook verlegd.
De brug over de Lamme IJssel werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest,
doch herbouwd. De Doesburgse schipbrug werd in 1951 vervangen door de
bestaande vaste brug.

Na een rit door het gebied van de Oude IJssel en de avondmaaltijd in Does-
burg brachten Thijsse en zijn metgezel de nacht weer in Dieren door. De twee-
de dag werd besteed aan een tocht van Doesburg naar Westervoort en de kop
van de IJssel. Zij passeren het thans voormalige Lathumse veer: "Dan ligt het
Lathumsche veer voor ons, hier zouden we ons kunnen laten overzetten om
langs Biljoen naar Velp te gaan. " Dat doen ze dus niet. De terugtocht naar
Dieren wordt gemaakt vanaf de Westervoortsebrug, richting Velp.
"We gingen onder den spoorbaan door en belandden toen op den Schaaps-
dijk, die de Velperbroek tegen hoog water beveiligt. We zagen er meer koeien
dan schapen en ter wille van die beesten waren er dwarsheiningen en hekken,
zoodat we over gebrek aan afwisseling niet behoefden te klagen. Maar we wa-
ren toch blij, dat we dat dijkje genomen hadden, want er liggen mooi bescha-
duwde boerderijen aan en ten slatte ook nog een huizing van eenige pretentie:
het Huis Groot Durk, met een aardige schaapskooi er bij. "

Schaapskooi bij Huis Groot Durk

In zijn werk "Historie van Velp en Rozendaal" deelt H. Kerkkamp mee dat
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de Grote Durk reeds ca. 1900 is gesloopt. Thijsse moet zich dus vergissen en
de Kleine Durk bedoelen. Het dijkje is thans een asfeltweg op de verhoogde
zomerdijk, zonder hekken, een sluipweg voor auto's en ander verkeer van
Westervoort en 't Arnhemse industriegebied naar Velp! Na het passeren van
het viaduct in de spoordijk zien we links de niet meer in werking zijnde steen-
fabriek IJsseloord en rijden dan over een splinternieuw viaduct over de auto-
weg Velperbroek-Arnhem. Er staan nog drie boerderijen langs de dijk: de
eerste is naamloos, de tweede heet IJsseloord, de derde De bruine Akkers.
De Kleine Durk is verdwenen, verwoest door een neerstortende V-I op 24 fe-
bruari 19451

) lang daarvoor de daarbij gelegen steenfabriek. In 1915 was die
er nog, al vermeldt Thijsse die niet. Deze veldoven speelt overigens wèl een
rol in het kinderboek "Het drijvende vlot" door J.A. Slempkes uit 1914. Te-
genover de bocht, waar de Kleine Durk heeft gestaan, is nu een afzichtelijk
autokerkhof, grenzend aan een slordig woonwagenkamp. De weg van de
Durk naar Velp, vroeger de Broekstraat of Booneslootschestraat geheten, ligt
nu op Arnhems grondgebied en heet Laag Ariën.
Thijsse vervolgt: "We sloegen linksaf, midden door het lage land recht op
Velp aan en van dat dorp was me een zinnetje in 't hoofd blijven hangen uit
een onderhoudend boek van Henri Havard: "Les Frontières menacées", ook
vertaald onder de titel van "De bedreigde grenzen." 't Is nu vrijwel verou-
derd, maar in mijn jeugd smulden we aan die boeken en dat zinnetje leek zoo-
veel op een zin uit een themaboek, dat ik het onthouden heb en ik kon er nu
mee pronken tegenover mijn reisgezel. Let op, zei ik: "Ces environs sont habi-
tés par de riches nababs, qui ont gagné leur or aux Indes. Nu zul je rijkdom
zien. " Jawel hoor, er was aan 't eind van 't wegje alweer een klaphek, dat
door een troepje ongemeen havelooze jeugdige Velpenaren voor ons werd geo-
pend en toen die hun belooning gekregen hadden, telegrafeerden ze luidkeels
aan een troep collega's bij een volgend klaphek, dat open stond, dat ze dat
gauw moesten sluiten, daar was wat te verdienen. Gelukkig reden we sneller
dan hun vaardigheid; ik had me die nabobs anders voorgesteld. "
Thijsse en zijn metgezel reden over de Boneslootsebrug, die over de Wetering
lag, recht op Velp aan, over wat nu het Velperbroek-circuit is. Wie thans het
ritje Schaapsdijk-Velp wil maken, volgt, als hij of zij de autoweg is overgesto-
ken, de Dunoweg en de Luinhorstweg tot aan de onderdoorgang in de dijk van
de autoweg, op Arnhems gebied. Na het viaduct begint de (Velpse)Broek-
straat, die uitmondt in de IJsselstraat. Ik herinner me nog heel goed de beide
klaphekken, die inderdaad dikwijls werden "bewaakt" door Velpse schooiert-
jes. Als knaap voelde ik me daar nooit helemaal veilig. Het Straathekken
stond aan het eind van de IJsselstraat, het Booneslootsche hek een honderd
meter verder het broek in. Daartussen lag de Gemeentewei. De Waterstraat
was er al, maar dan in de vorm van een pad met karresporen.
"Velp is aan dezen kant een gewoon landbouwdorp ", aldus Thijsse - nu is
dat beeld totaal verouderd! - "maar over het spoor, aan den Arnhemsehen
weg is het natuurlijk anders. Voor een veranderingetje reden we nu de hoogte
op naar het kasteel Rosendaal, dat wij eigenlijk ook dienden te bezoeken in
verband met een visite, die we van plan waren af te steken te Nijenbeek.
Iedereen die wel eens een plezierreisje naar het Arnhemsche heeft onderno-
men, kent natuurlijk het zonderlinge gebouw: een kubus tegen een cilinder ge-
plakt. Vroeger heeft het er nog gekker uitgezien, toen stonden er inplaats van
de kubus twee trapgeveltjes, zoo als op de Amsterdamsche grachten. De cylin-
der is een toren van het oude kasteel, dat tot in de zeventiende eeuw een slot
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hun mooie glanzige, roode, vergiftige bessen. De rivier maakt hier een bijna
rechthoekige bocht en dat verschaft weer een prachtig uitzicht, zoo wel

is geweest van de Graven van Gelder en het heeft heel wat geschiedenis meege-
maakt. Thans is het een beroemde lusthof met allerlei speelgoed-moois uit vo-
rige eeuwen: bedriegertjes en de kettingbrug en de schelpengalerij, maar daar-
naast ook veel echt moois van bosch en park. " Geconstateerd mag worden dat
Thijsse meer thuis was op het terrein der natuur dan op dat der architectuur;
ook dat de waardering voor cultuurmonumenten, want dat zijn de door hem
verguisde schelpengalerij, bedriegertjes en kettingbrug echt wel, in de voorbije
70 jaar gelukkig is toegenoemen!
"Nu reden we over Beekhuizen den Zijpenberg op, om langs de prachtige
Rhedense hei en Heuven weer af te dalen naar onze rivier. " De Bovenallee
was, als verbinding van Rozendaal met Beekhuizen, al in 1888 aangelegd, het
stuk Beekhuizen-Zijpenberg-Heuven kon, zoals we zagen, door Thijsse en zijn
metgezel zonder bezwaar gefietst worden. De Posbank was er in 1915 nog
niet, die dateert van 19212). Thijsse vervolgt: "In Rheden vielen we allebei
haast van onze fiets voor den ongewoon gefatsoeneerden onafhankelijk-
heidsleeuw, die daar voor 't Raadhuis zit en een gelaatsuitdrukking heeft van
een verheugd-fieren Multatuli. Maar we waren zeker een beetje overstuur
door al het klimmen en dalen, want zoo 'n rit over den Zijpenberg pakt je toch
altijd aan, al heb je ook drie versnellingen. " De leeuw van 1913, een werkstuk
van de beeldhouwer August Falise, staat thans in het centrum van het dorp
Rheden. Ook een cuItuurmonument, want niemand zou het in zijn hoofd ha-
len, nu, in 1985, op deze manier onze onafhankelijkheid af te beelden!
"Buitengewoon vervelend loopt hier voortdurend de spoorlijn langs den
grooten weg. Dat is wel onvermijdelijk, want tusschen de steile Veluwehelling
en de kronkelende rivier is maar weinig ruimte, doch dat neemt niet weg, dat
je je thans op dien weg nog al opgesloten gevoelt. Gelukkig ligt hier en daar
de ijzeren baan verscholen tusschen hagen en even voorbij het station Rheden
kruist de straatweg de spoor en krijgen we weer het vrije uitzicht op onze ge-
liefde rivier. " Thijsse bedoelt het thans verdwenen station De Steeg; in Rhe-
den was in 1915 nog geen spoorstation. "Bij den Engel kunnen we zelfs langs
een smal paadje naar de waterkant afdalen en dat doen we nu ook eventjes,
want daar groeien altijd nog al veel wilde Aäronskelken, die nu prijken met

De IJssel bij De Steeg
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stroomopwaarts in de richting naar het mooie Rhedensche veer als stroomaf
langs de Havikkenwaard. "Van al dat moois is sinds de sloop van het Rheden-
se veerhuis en de aanleg van de autoweg niet veel overgebleven en Aäronskel-
ken zal men daar langs de IJssel thans tevergeefs zoeken. En ook het aloude
hotel De Engel eindigde zijn bestaan onder de slopershamer , om plaats te ma-
ken voor het nieuwe Gemeentehuis.
"Nu ging het op Middachten los, dat ook al gesticht heet te zijn door onzen
goeden ouden vriend Drusus en dan vlak aan zijn gracht." We zagen al dat
Drusus, volgens de deskundigen, niet of nauwelijks in De Steeg is geweest;
kasteel Middachten is zeker niet door hem gesticht. "Dat het des ondanks
toch herinnert aan het Amsterdamsch stadhuis, het slot te Arcen en het raad-
huis van Enkhuizen komt doordat het in het laatst van de zeventiende eeuw
opnieuw is gebouwd door een leerling van Jacob van Campen, nadat het in
1672 door de Fransehen was verwoest. Die hebben toen overal langs IJsel en
Vecht nog al gebrand en vernield, alleen het kasteel van Laag Keppel en het
slot Biljoen bleven gespaard, omdat Lodewijk XIV daar vertoefd had en 't is
heusch voor dien tijd en die omstandigheden nog al netjes, dat hij bij 't heen-
gaan die sloten overeind liet. We kuierden even naar de brug, bestudeerden
nog even de rare gediertens van het wapen boven de deur: leeuwen met arends-
koppen en net of ze een scheef Engelseh-soldatenpetje op hebben. Groepjes
bezoekers onder geleide van geduldige tuinknechts doorliepen tuin en park en,
hoop ik, dwaalden ook wel af in 't mooie lage bosch. Dit is ook alweer een
bosch op klei, net als dat van Bingerden en daardoor weergaloos rijk aan bloe-
men. Het groote publiek wordt er niet toegelaten, dat is alleen maar ver-
trouwd in de kale bosschen op den hoogen grond, waar het niet zoo heel veel
kwaad kan doen. Maar ik ben door bijzondere gunst daar eens toegelaten op
een zonnigen Aprildag en heb er altijd nog een rijke herinnering van gehou-
den.
De grond was letterlijk bedekt met bloemen, die daar niet opzettelijk waren
. neergezet, maar die daar natuurlijk en wild groeien sinds eeuwen. Het aller-
eerst zijn ze daar wel gebracht door de rivier zelf, door den wind en door de
vogels. Of het bosch zelf een echt natuurwoud is, ook geplant door wind en
water, vogels en eekhoorns zou ik niet durven zeggen. Hoogstwaarschijnlijk
niet, in ons land bestaan zoo goed als geen natuurwouden en ook hier is de
aanplanting duidelijk te kennen. Maar 't is toch heel mooi en wanneer ge eens
in het begin van Mei Middachten bezoekt vraag dan vooral, of ge ook eens
in het lage bosch moogt wandelen. Thans vergenoegden we ons met een vluch-
tig overzicht, om rustigjes weer de slotlaan terug te wandelen. En toen reden
we heel langzaam en tevreden door de Middachter allée naar huis en lieten El-
lecom rechts liggen. 't Was weer een mooie dag geweest. "

De derde reisdag werd besteed aan een fietstocht van Dieren naar Voorst,
waar verder gelogeerd werd. Ook op deze dag zullen we Thijsse en z'n metge-
zel volgen, voor zover ze nog in de gemeente Rheden vertoefden.
"Al die dorpen van den Veluwezoom hebben zich listig verborgen achter
spoorlijnen en tramlijnen, lusthuizen en kasteelen. De beroemde wandelingen
liggen allemaal naar de hoogten toe en zoo komt het, dat menig dagjesmensch
naar Dieren reist en het verlaat, zonder het gezien te hebben, en dat is nogal
jammer. Het eigenlijke dorp ligt aan de rivier en heeft nog zijn boerderijen
. en kleine huisjes, zijn bakkerijtjes en smederijtje, zijn notariswoning, kerk en
pastorie, evenals alle andere plattelandsplaatsjes, maar langzamerhand wordt



dat toch allemaal verdrongen door winkelstraatjes en pensionnetjes. Het
mooist is het nog wel aan het Veer, waar de rivier in een scherpe bocht voorbij
komt stroomen, zoodat je er met denzelfden oogopslag stroomopwaarts en
stroomafwaarts kunt kijken. Vlak bij, waar de pleziervaartuigen liggen, zien
we de Ruitersbeek, die, zooals wij reeds vertelden, voor de Oude Drususgracht
gehouden werd, die hier in de IJsel uitmondde, maar er is hem niets aan te
zien van Romeinsche voornaamheid. Als ik daar weer eens kom, vaar ik met
de pont over, om eens te zien, hoe mooi Dieren van dien kant lijkt, dat heb
ik tot mijn spijt tot nu toe verzuimd. "
Thijsse zou vreemd opkijken als hij nu een bezoek aan Dieren bracht. De
boerderijen zijn gemakkelijk op de vingers van één hand te tellen, de nering
is zo goed als gheel verplaatst naar het Winkelcentrum Calluna en omgeving
in Dieren-Noord en ook de pensions zijn, op een enkele uitzondering na, ver-
leden tijd geworden. Wat blééf is het IJsselgezicht en daar moeten de Dierena-
ren héél goed op passen!

Voor het laatst volgen we nu onze vrinden op hun IJsseltocht. "We hielden
den linkeroever, want daar waren nog een paar hoofdzaken te bezien en het
duurde niet lang, of we sprongen alweer van onze fietsen af, want we waren
aangekomen aan de sluis van Spankeren, die toegang geeft tot het Apeldoorn-
sche kanaal. Ik had haast geschreven "groote sluis", maar dat zou toch niet
juist zijn, want hij was al bijna te klein voor de niet eens heel groote tjalk,
die juist uit den IJsel de eerste schutkolk was binnengevaren. Maar de merk-
waardigheid is, dat op die eerste schutkolk onmiddellijk een tweede volgt, elk
schip heeft over die twee treden ongeveer acht meter te klimmen, eer het goed
en wel in zijn kanaal is beland. " De sluis had inderdaad twee kolken, waar-
voor drie stel sluisdeuren waren aangebracht. In 1915 werd het kanaal nog
druk bevaren; het werd gesloten voor de scheepvaart in 1972.
In 1957 was een nieuwe sluis geopend, doch die is ternauwernood gebruikt.
De oude sluis werd helaas afgesloten en dichtgegooid. Daarmee verloor Die-
ren een interessante bezienswaardigheid!
"Wij hebben daar met het grootste genoegen naar staan kijken ", schrijft
Thijsse. "De schipper was nog jong en zijn vrouw was nog jong en de schuit
wiemelde van de kleine kinderen, die, volgens de blijmoedige verzekering van
de schipperin, heelemaal de gewoonte niet hadden, om overboord te vallen.
't Was de eerste keer, dat het schip (het heette natuurlijk De Gebroeders Zoo
en Zoo) het Apeldoornsche kanaal ging bevaren en nu lieten ze ons vertellen,
hoe mooi het daar was, want daar stelden ze heel veel belang in. En ik deed
mijn best, om behoorlijk tot hun recht te laten komen de heide en de bos-
schen, de geurige gagel langs de oevers, het jaagpad, beschaduwd door fris-
sche Amerikaansche eiken of witte berken, de breede strooken van lupine,
waar wij zelf een paar dagen geleden van genoten hadden op onzen tocht van
Apeldoorn naar Dieren.
Ze waren er heel tevreden mee en namen op den koop toe de omstandigheid,
dat ze binnen het eerste uur gaans nog vijf draaibruggen te passeeren hadden.
Ik heb zelden zulke opgeruimde schipperslui ontmoet.
Dat schutten duurde zoo lang, dat wij ook nog gelegenheid hadden om langs
de sluiskade omlaag te loopen naar den IJsel en daar hadden we een onverge-
telijk mooi riviergezicht. Sommige menschen klagen nog wel eens over de vele
regens van den zomer van 1915, maar wij troffen het alweer bijzonder; er wa-
ren op dezen dag geen wolkjes aan de lucht dan witte mooiweerwolkjes, die
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af en toe een vluchtige schaduw deden glijden over de zonnige vlakten.
De rivier deed weer al zijn best met glinsterende krulletjes en draaikolkjes, al-
leen onder den tamelijk hoogen oever aan de voorzijde was een partijtje spie-
gelglad, beschaduwd door dichte bindwilgstruiken en daar stond een kudde
Olbursch vee genoeglijk in 't water. Oeverzwaluwtjes vlogen af en aan, hoe
meer je keek, hoe meer er kwamen, want ze gingen heel dicht langs het water,
dat bruin gekleurd is door het rivierslib.
In de verte achter een schel rood-wil-blauw baak verrees een massieve boo-
menmassa en daaruit kwam een heel dikke, grijze torenspits kijken: een van
de beroemde gebouwen uit deze streek: de Geldersche Toren. Daar wilden we
heen en net toen onze Gebroeders uit de tweede sluiskolk zouden varen en dus
de draaibrug open moest, wipten wij nog er over heen, den breeden bescha-
duwden straatweg op.
Weldra ontdekten we aan onzen rechterhand de breede eiken laan, die naar de
voormalige sterkte voert. 't Is niet zoozeer een eiken laan als wel een laan van
eiken, want aan eiken boom is vrijheid gelaten, om zich in zijn volle schoon-
heid te ontwikkelen en dat mag ik bijzonder graag. Wanneer je eens een enke-
len boom uit de Middachter Allée apart te zien kon krijgen, dan zou je ver-
steld staan over de stuitende misvormdheid van zoo'n beuk. Elke afzonderlij-
ke boom is daar er aan opgeofferd, om als geheel te krijgen dat inderdaad zeer
indrukwekkende hooge gewelf, maar dat is toch eigenlijk geheel en al kunst-
matig. Ik houd dan ook meer van zulke natuurlijke lanen als die van den Gel-
derschen toren. Zooals dat bij eiken mogelijk is, waren de zijden van den weg
mooi begroeid met gras en bloemen en daar lagen overal zonneplekjes over
heen. Zoo kwamen we aan den Geldersehen toren, die daar in 't zonnetje
stond, ook al heelemaal in de bloemen. De toegang is vrij tot op het voorplein;
daar staat heel bescheiden een bordje met "gereserveerd".

De Gelderse toren, Kastanjelaan

Deze Geldersche toren is gebouwd door den woelwater Karel van Egmond,
den bekenden hertog, die zich zoo lang heeft verzet tegen het gezag van Keizer
Karel den Vijfden. dien wij zoo goed kennen van wege zijn gemakkelijke jaar-
tallen 1500 en 1555.
De IJsel was toen een belangrijke scheepvaartweg en om daar den baas over
te spelen, bouwde de hertog zijn sterkte zoo wat midden in het rechte stuk tus-
"scheil het Dierensche en Brummensche Veer. Ik denk wel, dat hij zijn slot vlak
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aan den IJsel plaatste, en die heeft later zijn bed weer eens verlegd, maar een
Hank zuidelijk van het kasteel wijst nog de vorige bedding aan.
Het spreekt van zelf, dat het slot allerlei avonturen door te maken heeft ge-
had: genomen, hernomen, verrast, verbrand, herbouwd, wat niet al. " Thijsse
laat hier zijn fantasie de vrije loop, want, voor zover bekend, is er nimmer
sprake geweest van belegering of brand. De Gelderse Toren is, volgens Mr.
A.P. van Schilfgaarde - en die wist zeer goed, waarvoor hij schreef - een
"In 1868 op de oude onderverdieping herbouwde verdedigingstoren, gesticht
in 1535 ter vervanging van een oudere. "3)
"Gedurende de negentiende eeuw is het als zooveel andere hoe langer hoe
meer vervallen en een goede vijftig jaar geleden waren de eigenaars van plan,
om het maar als schilderachtige ruïne te laten voortbestaan. Zij hebben zich
echter bedacht en het van den grond af opnieuw opgebouwd in den ouden
vorm, maar tegelijk ingericht als woning en zoo staat de Geldersche toren daar
nu een en al vriendelijkheid ondanks zijn rondom uitgekraagde kroonlijst,
zijn kanteelen en hoektorentjes. Een vroolijk versierd windwijzertje steekt bo-
ven alles uit.
We behoeven, ofschoon we het met genoegen zouden doen, niet door de ei-
keniaan terug, maar vinden naar het Noorden een mooie laan van iepen, es-
schen en beuken, die gesneden wordt door een snel stroomend beekje, dat nog
eventjes een waterval vormt ook en dat is niets meer of minder dan de Soeren-
sche beek, die onder het Apeldoornsch kanaal is doorgedoken en hier door de
waterpartijen van den Geldersehen toren heen den IJsel bereikt. Haast al die
Veluwsche kasteelen liggen aan zoo 'n beek. "

Hier verlaten we Thijsse en zijn maat, die hun fietstocht vervolgen naar
Voorst. De vierde dag wandelen ze daar in de buurt om, tot besluit, nog twee
dagen per fiets door te brengen tussen dat dorp en Zwolle.')

Noten
') Steven Jansen, Velp en de oorlog 1940-1945, Velp, z.j, blz. 62.
') In het Gedenkboek, in 1930uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Veree-

niging voor Vreemdelingenverkeer te Arnhem, deelt Mr A.C. van Daalen, op blz. 18 tot 20
een en ander mee over de aanleg van "de mooiste weg van Nederland", zoals hij die noemt:
Rozendaal-Beekhuizen-de Zijpenberg etc.

') Mr A.P. van Schilgaarde, Beschrijvende lijst van nog bestaande kastelen en historische land-
huizen. In: Kastelen en huizen op de Veluwe, door Evert Zandstra en Wim K. Steffen, 's-Gra-
venhage-Rotterdam, z.j.

') Het Verkade's album De IJsel (Zaandam, 1916), bevat de volgende illustratie's betrekking
hebbend op onze gemeenten: Kasteel Biljoen, De IJsel bij Rheden en Slot Middachten; alle
pentekeningen door L.W.R. Wenckebach. Voort de bekende Verkade's plaatsjes, naar aqua-
rellen van Adzard Koning, respectievelijk voorstellend: Aan den Schaapsdijk bij Westervoort
(moet Velp zijn), Schaapskooi bij huis Groot Durk (moet klein Durk zijn), Velp vanuit de
Waard, Oude huisjes bij Velp, Kasteel Biljoen, Kerk te Rheden, Het Rhedensche Veer, De
IJsel bij De Steeg, Ellecom vanuit de Waard, Het Dierensche Veer, Sluizen bij Spankeren,
Het terras van den Geldersehen toren, De kanstanjelaan van de Geldersehen toren.

Afbeeldingen: Edzard Koning.
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KERSTFEEST IN SPANKEREN, 1850
door E.J. Kruijswijk Jansen

Ds H.M. Berns, predikant te Spankeren van 1847 tot zijn emeritaat in 1875,
was een vooruitstrevend man. In zijn boekje "Dieren, Spankeren en Laag-
Soeren in vroegere tijden" (1958), blz. 68 noemt F. van Zadelhoff hem een
man van grote allure. Hij was o.a. jaren voorzitter van de afdeling Arnhem
van de Gelderse Maatschappij van Landbouw en hij organiseerde in Eerbeek
de eerste landbouwcursus.

Deze predikant heeft de niet-commerciële kerstboom in ons land geïntrodu-
ceerd. Dat blijkt uit het onderzoek dat drs A.J. Dekker, wetenschappelijk me-
dewerker van het P.J. Meertens- Instituut te Amsterdam, heeft verricht. In het
dagblad Trouw van 21 december 1983 vond ik over zijn werk het artikel
"Kerstboom is niet zo heidens" van Menno Potjer. Daarin trof ik de vermel-
ding aan van het kerstfeest te Spankeren in 1850 met de eerste niet-
commerciële kerstbomen van Nederland.

Uit het artikel blijkt dat de gewoonte om met Kerstmis een verlichte en versier-
de denneboom te plaatsen uit Duitsland stamt. Het geven van kerstgeschenken
wordt voor het eerst in 1842 door middel van advertenties aangeprezen. In
1844adverteert de Amsterdamse banketbakker C. Nölken dat in de bovenzaal
van zijn zaak "eene luisterrijk geillumineerde kersboom" te zien zal zijn.
Maar voorlopig blijft de 'kersboom' een zakelijke aangelegenheid. Pas na ca
1870 vermindert de aandacht voor de winkelkerstboom, de kerstfeesten der
zondagscholen worden er mee opgeluisterd en ook in de huiskamer wordt hij
een bekend en geliefd verschijnsel.
Aan Spankeren toch de eer, de eerste niet-commerciële kerstbomen van ons
land te hebben gehad en wel op Tweede Kerstdag 1850. In 't Godsdienstig
Weekblad en Kerkelijke Courant van 14 december 1851vinden we het volgen-
de bericht van onbekende hand:

Een Kinderfeest
Het was bij de laatste viering van het Kersfeest, dat ik te Spankeren van eene
plegtigheid getuige was waarvan ik hier de eenvoudige mededeeling laat vol-
gen, in de hoop dat zulks ook elders navolging moge vinden, tot grootmaking
van onzen Heer en tot stichting der gemeente. Aan den avond van den twee-
den Kersdag werd daar een indrukwekkend kinderfeest gevierd. Te half 5 ure
bevonden zich op verzoek van den Predikant al de schoolkinderen ten getale
van circa 170 in het Kerkgebouw bijéén, terwijl eene talrijke schare zich daar
met hen vereenigd had. Op eens hieven nu de kinderen onder begeleiding van
den onderwijzer eenen lofzang aan en intusschen trad de Leeraar het heilig-
dom binnen en beklom den predikstoel. Met eene korte bede smeekte deze
daarop van den Heer zegen af over de plegtigheid dezer ure en hield vervol-
gens eene kinderpreek naar aanleiding van Luc. II: 1-20 (En het geschiedde in
diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus enz.), die
afgewisseld werd door het zingen der jeugd uit het CXIVde onzer Evangeli-
sche gezangen (Nog juicht ons toe die zaalge nacht enz.) en met dankzegging
tot den Heer gesloten.
Tof godsdienstige blijdschap opgewekt, begaf nu de Leeraar zich aan het
hoofd der kinderen naar het schoolgebouw, waar allen verrast werden op het
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gezigt van twee verlichte Kers-boomen. Het was door de medewerking van
verscheidene ingezetenen der gemeente dat daaraan voor elk der kinderen een
geschenk prijkte, een pakje waarop ieders naam stond te lezen en waarin zich
een boekwerkje en, voor de behoeftigen tevens, eenig kleedingstuk bevond,
waarbij nog eenige versnapering was gevoegd.
De geschenken werden aan de van blijdschap opgetogene kinderen ter hand
gesteld, terwijl de Leeraar nogmaals het woord opvatte en tot hen sprak over
de beteekenis en bedoeling van hetgeen zij nu zagen en ontvingen, waarbij ook
nog de onderwijzer eene toespraak tot de kinderen en de ouders en tot allen
die tot dit kinderfeest hadden medegewerkt voegde en ten slotte met de kinde-
ren zong het vers van v. Alphen, dat dus aanvangt: "0 Zoon van God die eeu-
wig leeft."
Een avond was het, onvergetelijk voor de kleinen en hunne ouders en allen
die er getuigen van waren, regt geschikt tot opwekking en versterking van voor
hart en leven gezegende godsdienstige aandoeningen en, het schoolgebouw
verlatende, hief zich kalm en rustig het oog omhoog naar den heerlijken
starren-hemel bij de gedachte dat de Heer der gemeente, de groote kinder-
vriend, met welgevallen op de godsdienstige vreugde van dezen avond zou
hebben nedergezien en den zegen der feestviering niet zou doen verloren gaan.
Dieren 21 Jan. 1851.
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NIEUWJAARS-WENSCH,
opgedragen aan de Edel-Achtbare Heeren BURGEMEESTER en

WETHOUDERS, BURGERS en INWONERS der Gemeente
EL LEe 0 M, bij de intrede van het jaar 1918,

DOOR DEN

w.
NACHTWAKER

HAVESMAN.

In den vreemde Revolutie
Bij ons thuis de Distributie
't Jaar, dat pas is heengesneld
Sprak weer van jammer en geweld
O! Gij wreede Oorlogsfakkel
Die ons sid'dren, schrikken doet
Ons doet beven in 't gebeente
~n beneemt den besten moed ....
Wanneer zal het niet meer dond'ren
't Ruw geweld, dat ons omgeeft?
't Zal toch niemand meer verwond'ren
Dat gansch de menschbeid rilt en heeft
Laat men tot bezinning komen ... ,
Waarvoor heeft men toch verstand?
Niemand hoeve zich te schroomen,
't Zij Keizerrijk, of Koningsland ....

Wat ik wensch dan, brave lieden
In dit pas begonnen jaar
Zal zeker niemand mij verbieden
Ik zeg he! duidelijk en klaar. .
Ik wenseh U, dat de dag moog naken
Dat gij uit de verte hoort
Een roep, een klank der wereldvrede ...•
't Bazuingeschal van 't Vredewoord.
Halleluja I Kom dan spoedig
Vrede! Wij verwachten U ....
Opdat ons nageslacht weer moedig
De schande dicht, geslagen nu.

13



STICHTING DE DIERENSE TOREN
WINT CONSERV ATION AWARD 1985

De Stichting De Dierense Toren, sinds het begin van de aktie voor het behoud
van de toren gesteund door de Oudheidkundige Kring, is uitgeroepen tot alge-
meen winnaar van de Nederlandse Conservation Award 1985. Het projekt was
al winnaar in de categorie stadsprojekten. Uit het juryrapport voor de catego-
rieprijs zijn de volgende citaten: 'De Stichting De Dierense Toren is er in
geslaagd om een unieke invulling voor de ruimten in de toren te vinden en
heeft hier inmiddels een aantal potentiële huurders voor weten te interesseren.
Het projekt wordt volledig gedragen door de Dierense bevolking en vormt een
belangrijk element in het dorpsbeeld. Dat de Stichting een zinvolle en ook een
haalbare functie voor de toren heeft gevonden deed het Gemeentebestuur te-
rugkomen op het besluit de toren te slopen doch deze als karakteristiek bouw-
werk te behouden en te restaureren. Het projekt, waarbij men heeft gepoogd
tot een zinvol hergebruik met een uitstekende sociaal/culturele functie te ko-
men, is redelijk kleinschalig, betaalbaar en zeer goed uitvoerbaar. De voor-
beeldwerking is groot: naast het redden van een monument heeft men een zeer
nuttige functie, die zowel de Dierense bevolking als diverse organisaties ten
goede komen, aan deze toren kunnen geven'.
Tot algemeen winnaar werd het projekt gekozen op grond van de volgende
overwegingen: 'Naar het oordeel van de jury heeft dit project een tweeledige
functie. Het verdwijnen van deze toren zou een aantasting betekenen van het
aangezicht van het dorp.
Daarnaast krijgt de toren een doelmatige functie waar de bevolking alsmede
diverse organisaties van kunnen profiteren. De enthousiaste wijze waarop de
Dierense bevolking dit initiatief heeft genomen en de professionele aanpak
zijn voor de jury van doorslaggevende aard geweest. Ook internationaal kan
dit projekt uitstekend als voorbeeld dienen'.
De trofeeën en de daarbij behorende geldprijzen werden op 22 november
jongstleden uitgereikt aan de voorzitter van de stichting door H. Lammers,
voorzitter van de Nationale Contactscommissie Monumentenbescherming.
Leden van de Kring die het werk van Stichting De Dierense Toren willen steu-
nen kunnen dit doen door voor minimaal f 5,- donateur te worden.
Storting van de bijdrage op bankrekeningnummer 31.36.00.406 bij de RABO-
bank Dieren. Postgirorekening van de bank 88 67 96.

NIEUWE UITGA VEN

Memoriaal. Herinneringsboek van de parochie Velp-Rozendaal
bij het eeuwfeest van de RK kerk Onze Lieve Vrouw Visistatie
1885-1985

Door: E.J. Kruijswijk Jansen, drs. A.G. Schulte.
Uitgave. De Walburg Pers, Zutphen; f 15,-.

De schrijvers zijn er in geslaagd een duidelijk beeld te schetsen van de zorgelij-
ke toestanden en het doorzettingsvermogen van de RK gemeenschap in Velp
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rond de reformatie. Duidelijk komt naar voren dat men in deze moeilijke tijd
ook op de hulp van de protestanten kon rekenen. Vele namen passeren de re-
vue. Allen hebben zij een plaats in geschiedenis van de parochie of bij de bouw
van de kerken.
In het tweede gedeelte komen de kerken uit de Emmastraat aan bod.
Zowel de geschiedenis van de Waterstaatskerk en de neogotische kerk, als ook
het interieur. Een boekje dat na aandachtig gelezen te zijn iedere boekenkast
zal verrijken.

Velp en Rozendaal in oude ansichten deel 1 en 2.
Europese Bibliotheek, Zaltbommel; f 29,90.

Het betreft hier een fotografische herdruk van de in 1975 en 1977 als afzon-
derlijke delen verschenen uitgaven.

LEZINGENPROGRAMMA:

21 januari 1986, spreekt mr. L.D. Aeijelts over 'de Taal van de gotische ka-
thedralen' (De Steeg, Zaal Eltheto)

20 februari 1986, houdt drs. J.C. Bierens de Haan een lezing over 'Huis en
tuin van Rosendael' (Velp, zaal onder Gereformeerde Kerk)
Kasteel Rosendael heeft van oudsher veel belangstelling ge-
wekt. Zowel bij bezoekers aan het park als in de kastelenli-
teratuur.
Diverse schrijvers hebben aandacht aan de geschiedenis van
kastelen en park besteed; van hen heeft Jhr. dr. H.W.M.
van der Wijck in 1970 en 1979 het meeste licht op dit boei-
ende onderwerp laten schijnen. Er is tot dusver echter nog
geen systematisch onderzoek gedaan; met name het huisar-
chief is nog nauwelijks geraadpleegd.
Drs. J.e. Bierens de Haan, kunsthistorisch medewerker
van de Stichting Vrienden der Geldersche Kastelen is dit on-
derzoek enkele jaren geleden begonnen ter voorbereiding
van een kunsthistorische dissertatie. Hij zal de geschiedenis
van kasteel en park belichten aan de hand van de resultaten
van zijn onderzoek. Tevens zal hij aandacht besteden aan
de recente archeologische vondsten in de vijver.

20 maart 1986, Jaarvergadering, waarna dr. D.J. Smeenk zal spreken over
'De Sint Maarten van Zaltbommel' (Dieren, Zaal De Klok)

J.K.
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Mevr. E.H. Maris-van Marken
Mevr. H.M. Hiddinga-Roelofsen
De heer N.M.C. de Kruif

Rozendaal
Rozendaal
Rheden

NIEUWE LEDEN

De redactie van "Ambt en Heerlijkheid"
wenst alle lezers

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1986 toe


