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LICHT IN DE VERTE (vervolg)
door M.J.Matser

Overeenkomsten tussen gebeurtenissen in de roman en
ware historische feiten
De wandeling van de Imbosscher kinderen, (anderhalf uur)
over het kerk- of schoolpad van de Imbosch naar Rozendaal, is
genoegzaam bekend. Het overlijden van Rik Materman in 1902
is een controleerbaar feit, evenals dat van Hermanus
Materman. Van Hermanus weten wij (uit zijn familie), dat hij
overleed aan suikerziekte. Uit mondelinge overlevering weten
we ook, dat de bewoners van de Imbosch voor de baron van
Rosendael ontginningswerk, exploitatie en onderhoud van de
bossen uitvoerden. In ruil daarvoor mochten zij er wonen en de
grond bewerken voor hun eigen onderhoud. Deze arbeids-
overeenkomst is door oud-Imboschbewoners bevestigd. Er is
daarvan (nog) geen geschreven overeenkomst gevonden, zelfs
niet in het huisarchief van de familie Van Pallandt. Wel is van
voor 1800 bekend, dat er pachters waren. Maar welke pacht er
werd betaald, is eveneens onbekend. Waarschijnlijk was er ook
toen al sprake van een werkovereenkomst met gesloten beurs.

Boerderijtje in de Imbosch. (foto M.J. Matser)

De titel van de roman "Licht in de verte" is mogelijk gekozen,
doordat Jan van Dalen met zijn lantaarn over de heide doolde,
waarvan het licht ver in de omtrek zichtbaar was. Daarnaast
was er ook nog een ander verschijnsel bekend onder de naam

"Licht in de verte". Boven moerasachtige grond, begroeid met
mos en heide, blijken na een dag van zwoel weer wolkjes
microben te zweven, die een lichtverschijnsel veroorzaken.
Door bijgelovige mensen wordt dat als angstaanjagend ervaren.
Ook nu worden deze lichtvlekken nog wel eens waargenomen!
In de boeken van J. Gazenbeek komen daarvan enkele
vertellingen voor, welke door heidebewoners aan hem werden
gedaan.
De Plagdel - volgens het bevolkingsregister van de gemeente
Rozendaal een sinds 1900 niet meer officieel bewoond huis -
zou zijn afgebrand, waarbij de zoon van Jan van Dalen zou zijn
omgekomen. Ooggetuigen weten dat de Plagdel een bouwval
was en dat er rond de jaren '30 alleen nog puin lag. Momenteel
markeren een aantal reusachtige lindebomen de plaats, waar
het huis ooit heeft gestaan. Voor het feit dat de Plagdel is
afgebrand zijn nog geen bewijzen gevonden.
Het vliegtuigje boven de heide is door heel wat heidebewoners
gezien. Het was destijds een zeer opwindende gebeurtenis, die
men zich nog lang kon heugen. Dat het de oorzaak is geweest
van het op hol slaan van het vee is niet ondenkbaar.

Grensincident
De roman zou niet volledig zijn als daarin geen melding zou
zijn gemaakt van stropers. Veel bewoners van de bossen en de
dorpen daaromheen beoefenden, naast hun beroep, het
stropersvak en vulden op die wijze hun ontoerijkende voeding
aan met vlees.Dat stropen bleef niet beperkt tot het vangen van
een konijntje, maar ook zwijnen, reeën en herten legden het
loodje.
De Imbosscher arbeiders, tevens boswachter of jachtopziener,
hadden mede tot taak het Rosendaelse grondgebied van
stropers te vrijwaren. Hierover wordt ook geschreven in de
roman "Geboren op Markegronden".
De honing dieven Gijs en Gerrit zijn mogelijk leden van de
beruchte stropersfamilie Van Laar uit Loenen. Zij woonden
vanwege hun praktijken en gewelddadig optreden - niet alleen
tegenover het wild - op last van de gemeente zo ver mogelijk
van het dorp, noordelijk van de Imbosch, aan de Ringallee op
de Loenermark, tegenwoordig aangeduid als "bij Van Ark",
waar nog steeds een Van Ark woont. De baron van Rosendael
heeft deze, zijn jachtgebied zeer bedreigende, lieden daar weg
gekregen door eenvoudigweg het land met het huis waarin zij
woonden te kopen van de gemeente Apeldoorn. Bovendien
plaatste hij er een boswachter Wouter van Ark, die er op 21
maart 1913 kwam wonen.Het naaststaande, lege en bouwvallige
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huisje, waar Van Laar had gewoond, werd in 1929 door Wouter
afgebroken.
Volgens het Arnhems gemeenteverslag brak er op 28 november
1911 een grote bos- en heidebrand uit, waarvan de oorsprong
zich in de buurt van de Plagdel bevond. De brand is
vermoedelijk aangestoken. Ongeveer 90 ha jonge dennen en
110 ha heide zijn door de vlammen verloren gegaan.
Aanvankelijk bij de Apeldoornseweg begonnen, liep het vuur,
aangewakkerd door een krachtige zuidwesten wind, om
Boschhuizen heen in de richting van de Imbosch, alwaar hij
van die kant werd bestreden door een groep bosarbeiders. Een
toevallig in de buurt oefenend bataljon infanterie werd bij de
bestrijding van de brand ingezet. De om 11 uur 's morgens
gemelde brand was 's middags om 4 uur bedwongen. Het
nablussen ging de gehele nacht door tot de volgende dag 8 uur.
De rookwolken moeten tot in Nijmegen te zien zijn geweest.
De vetgedrukte feiten zijn vermeld in de roman. Of Jan van
Dalen als stichter van de brand moet worden aangemerkt valt te
betwijfelen.

Schrijversfantasie
Een romanschrijver hoeft zich niet aan historische feiten te
houden. Zo zijn over de miraculeuze redding van Rik uit de
beek naast de school geen geschreven, noch mondelinge
aanwijzingen gevonden. Mogelijk is deze ontsproten aan een
angstbeeld van Slernkes, dat ooit iemand in de beek zou vallen
en verdrinken.
Evenmin is bekend, dat Jan van Dalen in de Imbosch is gaan
wonen, of dat er zelfs een extra woning zou zijn gebouwd. Dit
laatste moet eveneens naar de fantasie van de auteur worden
verwezen. Hoewel de familie Van Laar zich vaker voor de
justitie heeft moeten verantwoorden, vindt de fraaie
aanhouding van de honingdieven hier in een prachtige
entourage plaats. Zoals zij op kostelijke wijze worden
ingerekend lijkt speciaal voor de lezers te zijn geëncèneerd.
Wel is het bevrijdingsfeest van belang. Het was een jaarlijks
wederkerend evenement, met in dit geval als bijzonder aspect
de herdenking dat Rozendaal, honderd jaar geleden op 25
november 1813, door de Pruisische troepen van Von Bülow
werd ontzet. Aan deze gebeurtenis in 1813 heeft Slemkes nog
meer aandacht besteed. Voor de kleintjes schreef hij "Uit den
Fransehen tijd" ,een vertelling van grootmoe voor de jongste
feestelingen. En voor de rijpere jeugd schreef hij de historische
feestklanken "Na twintig jaar lijdens weer vrij!".
H.Kerkkamp wijdde in zijn boek "De historie van Rheden en
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Rozendaal" een apart hoofdstuk aan de bevrijding van het
Franse juk en vermeldde en passant de betrokkenheid van
Slernkes bij de feestelijke honderd-jarige herdenking daarvan.

Arbeid op het schrale bouwland in de Imbosch.
(foto M.J. Matser)

Over de auteur
De auteur van de roman was schoolmeester in Rozendaal. De
meeste Rozendaalse kinderen gingen bij hem naar school. Vóór
1900 gingen de Imboschkinderen echter naar Eerbeek, maar na
invoering van de leerplichtwet in 1901 moesten zij naar
Rozendaal. De bekendheid van de auteur met de situatie in de
Imbosch en zijn betrokkenheid zijn niet verwonderlijk. Uit
hoofde van zijn functie, schoolmeester en koster, was hij een
van de spillen van het sociale leven in de dorpsgemeenschap.
Het kostersschap was traditioneel aan het beroep van
onderwijzer verbonden. Als koster leidde hij de begrafenissen
in het dorp. Onder het pseudoniem "Meester Berghuis" speelt
hij zelf een kleine rol in het verhaal. "Licht in de verte" was
zijn eerste roman, uitgegeven in 1914. Van hem is bekend dat
hij een "rasverteller" was en naast de school zijn talenten
gebruikte om voor diverse festiviteiten gedichten en zelfs
toneelstukken te schrijven. Van zijn hand kwamen heel wat
leerboekjes op de Rozendaalse schoolbanken, over taal,
rekenen en natuurkunde. Bekend was zijn geschiedenisboek
over twintig eeuwen ederlandse historie "Van oertijd tot
1648", deel I en "Van 1648 tot 1926" deel 11.



Nadat hij was gepensioneerd verscheen zijn boek "Sagen en
Sproken van het oude Gelre", in twee delen. Jarenlang schreef
hij artikelen in de Velpsche Courant en het Hervormd
Kerkblad. Eind 1946 verscheen zijn laatste werk "Rozendaal in
Rampentijd", over de lotgevallen van de Rozendalers tijdens de
oorlogsperiode 1940-'45.
Johannes Antonius Slemkes werd geboren op 17 maart 1872 te
Velp. Zijn ouders waren Gerrit Slemkes en Maria Hendrika
Peters. Slemkes huwde op 12 november 1897 te Velp met
Hendrika Caro. Na enkele jaren als hulpmeester naast meester
Donck gewerkt te hebben, aanvaardde hij na Donek's dood in
1897 de taak van hoofdrneester aan de Rozendaalse school. Hij
woonde vanaf zijn aanstelling in het huis nabij de school. Hij
overleed te Haarlem op 24 maart 1959. Slemkes werd in 1930
opgevolgd door meester van Doom.

Naschrift
In de loop van de jaren dat de roman "Licht in de verte" bestaat
hebben velen menig aangenaam uurtje doorgebracht met het
lezen van meester Slemkes' vertelling. Van de tweeduizend
exemplaren, die er zijn gedrukt, zijn niet veel meer over, want
er wordt nog regelmatig naar gevraagd. Een enkele bibliotheek
heeft het in de collectie. Mogelijk dat het antiquarisch nog op
de kop te tikken valt. Een herdruk valt nog niet te verwachten.
Een verzoek daartoe werd door Thieme afgewezen. Misschien
is een nieuwe uitgave mogelijk als er meer naar wordt
gevraagd. Het als kinderboek geschreven verhaal heeft
tegenwoordig een andere waarde. Was het toen een spannend
verhaal, nu, zo'n tachtig jaar later, is het een historische
streekroman, met zeker voor de afstammelingen van de
autochtone Imboschbewoners, een prachtig beeld van vroeger
tijd en plaats. Bovendien is het, ondanks de verouderde stijl,
nog steeds boeiend.
Mochten er onder de lezers van deze bijdrage mensen zijn, die
meer over de Imbosch of over "Licht in de verte" weten te
vertellen, dan houd ik mij daar graag voor aanbevolen. Uw
reacties kunt u richten a!ln de schrijver van dit artikel, adres
Vordensebeek 62, 8033 DG Zwolle, tel. 038-542674.

DE SPOORLIJN ARNHEM - ZUTPHEN
verslag door 1. Baltjes

Het lag in de lijn der verwachting, dat de lezing welke de heer
J.G.C. van de Meene op 12 februari 1992 voor onze Kring
hield, met als onderwerp de spoorlijn Arnhem-Zutphen, voor
de gemiddelde toehoorder een aantal niet verwachte elementen
zou bevatten. Uiteraard viel er niet aan te ontkomen, de
ontwikkeling van deze lijn te spiegelen aan die van het gehele
Nederlandse spoorwegnet. Voorts heeft de aanleg van de
spoorwegen een aantal karakteristieke cultuurelementen
opgeleverd, die thans even zo vele raakvlakken teweeg brengen
met de monumentenzorg.

Ontwikkeling van de spoorwegen
Aanvankelijk werd ernaar gestreefd, van staatswege
spoorwegen aan te leggen. Toen dat mislukte slaagde het
particuliere initiatief met de oprichting van de Hollandsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij, later bekend als Hollandsch
Spoor (H.S). Deze opende op 20 september 1839 de eerste
spoorlijn in Nederland en wel van Amsterdam naar Haarlem.

Dit in 1962 gesloopte stationsgebouw te De Steeg dateert van
1865, toen de spoorlijn Zutphen-Arnhem werd aangelegd. Het
kreeg bekendheid door het bezoek van keizer Wilhelm II en
keizerin Augusta Victoria, op 9 en 10 augustus 1909 aan
kasteel Middachten. Het hoge gezelschap kwam en vertrok per
extra trein.
1n De Steeg was ook nog een van de vele halteplaatsen voor de
locale treinen en wel bij de overweg in de Diepe Steeg.

(fotoarchief Oudheidkundige Kring)
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Door persoonlijke financiële medewerking van Koning Willen
I kwam vervolgens de Rijnspoorweg tot stand, waarvan het
gedeelte Amsterdam-Utrecht in 1843 werd opengesteld. Deze
lijn werd spoedig doorgetrokken tot Arnhem, van waar uit een
aansluiting met Duitsland kon worden verkregen.
De wet van 18 augustus 1860 leidde tot de aanleg door de Staat
van een groot aantal spoorwegen. De exploitatie daarvan werd
in handen gelegd van de in 1863 opgerichte Maatschappij tot
exploitatie van Staatsspoorwegen. Een van de eerste door
Staatsspoorwegen aangelegde lijnen was de Z.g. Staats-
spoorweg A, van Arnhem, over Zutphen, Zwolle enzovoort,
naar Leeuwarden. Weldra volgden er meer, niet alleen als
gevolg van aanleg door Staatsspoorwegen, maar ook
verschillende kleinere particuliere maatschappijen openden
lokale lijnen.

Het station te Dieren gezien van de straatzijde ....
(fotoarchief Oudheidkundige Kring)

Deze volkomen van elkaar gescheiden ontwikkeling van drie
grote en verschillende kleine spoorwegondernemingen leidde
tot een moordende concurrentie en financiële verzwakking.
Gebrek aan samenwerking leidde tot een zeer onsamenhangend
spoorwegnet en ondoelmatige dienstregelingen. Reeds in 1881
deed de regering pogingen om in deze toestand verbetering te
brengen, doch afgezien van een beperkte samenwerking tussen
Staatsspoor en Hollandsch Spoor, kwam pas in 1916 een
belangengemeenschap tussen deze partijen tot stand, die de
grondslag legde voor een verdere samensmelting. De
concentratie werd bevorderd, toen in 1919 het bedrijf van de
Nederlansche Centraal Spoorweg en de Noordbrabantsch-
Duitsche Spoorweg naar de Staatsspoorwegen overgingen.
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Bij Wet van 26 mei 1937 kwam een algehele reorganisatie tot
stand. Daarbij werd de exploitatie van het gehele Nederlandse
spoorwegnet in handen gelegd van de Nederlandse
Spoorwegen.

Lijn Arnhem-Zutphen
Keren wij nu terug naar de lijn Arnhem-Zutphen, dan kunnen
we constateren dat deze van meet af aan een heel belangrijke
lijn is geweest. Hij was niet alleen onderdeel van de
"diagonale" verbinding met Leeuwarden en Groningen aan de
ene kant en Vlissingen aan de andere, ook in het internationale
vervoer speelde deze lijn een grote rol.
Toen de lijn Arnhem-Zutphen werd aangelegd bestond de
Rijnspoorweg reeds tot de Duitse grens. In het Velperbroek
kwam de aansluiting tot stand en daar vinden we nog steeds
kilometerpaal O. Aanvankelijk werd Arnhem bereikt over de
lijn van de Rijnspoorweg. Dat heeft maar kort geduurd, want
na 14 maart 1865 waren op dat traject twee enkelsporen
aanwezig, een voor Rijnspoor en een voor Staatsspoor.
Hollandsch Spoor bracht de reizigers voor Arnhem van
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, in concurrentie tegen
Rijnspoor, via Amersfoort en Apeldoorn naar Zutphen,
vanwaar Staatsspoor voor vervoer naar Arnhem zorgde. Op
dezelfde wijze kwam via Twente een verbinding met Duitsland
tot stand, als tegenhanger van de verbinding van Rijnspoor via
de lijn Arnhem - Duitse grens. De belangrijkheid van de lijn
Arnhem-Zutphen moge blijken uit de omstandigheid, dat hij in
1884 dubbelsporig werd gemaakt. In 1889 ontstaat de reeds
vermelde gemeenschappelijke dienst tussen Hollandsch Spoor
en Staats spoor en wanneer dan in 1890 Rijnspoor door
genoemde maatschappijen wordt overgenomen, valt te
begrijpen dat onze lijn na 1890 minder buitenlands verkeer
verwerkt. Het treinverkeer via Gronau naar Duitsland bleef
evenwel bestaan en in de aanvoer hiervan had de lijn Arnhem-
Zutphen een belangrijke functie. Langs deze weg kwam in
1923 een verbinding Duitsland-Engeland tot stand, met
gebruikmaking van de boottrein Vlissingen-Engeland. Dit heeft
geduurd tot na de Tweede Wereldoorlog. Daarna maakte deze
lijn deel uit van de Hamburg-Londen-Expres.
Ook in het lokaal vervoer was de onderhavige lijn van
betekenis. De grote rol van de kleine reisafstanden blijkt uit de
vele halteplaatsen. We noemen Plattenburg (= Presikhaaf), de
Ommerhofselaan, Worthrheden, Rheden, De Steeg,
Middachten, en Hofstetten. Het was lange tijd niet mogelijk
naar elke halteplaats een kaartje te kopen. Dan moest men er



een nemen naar de eerst volgende halteplaats. Toen deze
regeling werd afgeschaft nam het vervoer aanzienlijk toe! De
locaaldienst is in de eerste jaren alleen een zomerdienst
geweest. Een bijzonder element vormde het massale vervoer
naar Middachten in verband met de jaarlijkse Zendingsfeesten.

Veranderingen
Van de stations heeft dat te Dieren wel de meeste en de grootste
veranderingen ondergaan. In 1887 opende de Koninklijke
Nederlandsche Lokaal Spoorwegmaatschappij (K.N.L.S.) de
lijn Dieren-Apeldoorn. Voor deze lijn werd een apart station
gebouwd ten noorden van het huidige. Het station van de
K.N.L.S. was strikt gescheiden van dat van het Staatsspoor. In
1889 is er sprake van een gedeeltelijk gemeenschappelijke
dienst tussen K.N.L.S en Staatsspoor in het station van laatst
genoemde. In 1903 wordt een middenperron aangelegd met
kap en dienstgebouwen, die nu op de monumentenlijst zijn
geplaatst. Het K.N.L.S. perron werd toen weggeruimd, in
verband met sporenaanleg en in 1911 werd het K.N.L.S. station
verbouwd tot woning en kantoor. Aan de zuidzijde van de
spoorlijn tegenover het stationscomplex ontwikkelde de
Geldersche Tramweg Maatschappij belangrijke activiteiten.
In 1902 werd de brug over het Apeldoorns-Dierens kanaal
vervangen door een draaibrug, die eerder dienst had gedaan
over de Stroobosser Vaart in Friesland. Van het transport en het
aanbrengen van deze brug is uitvoerig verslag gedaan in Ambt
en Heerlijkheid no 97 (dec. 1990) in een bijdrage van Mevr.
Moesker.
Aan de lijn zelf is sinds de aanleg vrijwel niets veranderd.
Kleine wijzigingen werden aangebracht, zoals een aftakking bij
Thomassen in De Steeg en een inhaalspoor in Velp. Daar
herinneren we ons ook nog het goederenemplacement, waar
veel activiteiten plaats vonden ten behoeve van een
pluimveehandel. Deels zijn deze elementen later ook weer
verwijderd.
In 1953 werd de lijn Arnhem-Zwolle geëlectrificeerd en
werden de armseinen vervangen door lichtseinen. De in 1969
ingevoerde centrale bediening heeft grote personele gevolgen
gehad.

Historische en culturele waarden
Meer nog dan op de historie van de spoorwegen in het
algemeen en van de lijn Arnhem-Zutphen in het bijzonder
richtte de heer Van de Meene de belangstelling op bepaalde
elementen uit het spoorwegbedrijf, die hun functie hebben

..... en van de spoorzijde, omstreeks 1905.
(fotoarchief Oudheidkundige Kring)

verloren, maar vanwege hun historische en culturele waarden
aandacht behoeven. Dat zijn in de eerste plaats de stations-
gebouwen. Deze werden aanvankelijk door Staatsspoorwegen
gebouwd in vijf, min of meer, gestandaardiseerde typen of
klassen. Zo behoort het stationsgebouw in Zwolle tot de eerste
klasse, terwijl Zutphen het enige tot stand gekomen
stationsgebouw uit de tweede klasse heeft. De vroegere
stationsgebouwen te Velp en De Steeg behoorden tot de vijfde
klasse.
Nu was het wel zo, dat ieder station niet strikt volgens de type-
aanduiding werd gebouwd. Zo behoort bijvoorbeeld het
stationsgebouw in Dordrecht tot de eerste klasse, maar alleen
wat het middengedeelte betreft.
Vooral de nog bestaande stationsgebouwen hebben - al naar
behoefte - wijzigingen ondergaan, zoals een voorbouw,
wijziging of aanbouw van een zijvleugel, aanbouw van een
overkapping enzovoort. Door de tijd heen ondergingen ook de
nieuw te bouwen stations een aantal afwijkingen van het
standaardtype. Men is gemakkelijk geneigd, de bepleistering
van de stations- en andere spoorweggebouwen aan te zien als
een typisch spoorwegkenmerk. Dit is beslist niet het geval, in
ieder geval niet als doelbewust gekozen element. Die
bepleistering werd meestal aangebracht als een remedie tegen
inwateren. Er zijn dan ook veel voorbeelden bekend, dat die
bepleistering alleen was aangebracht aan de zijde van de
heersende wind, dus aan de zijde waar de meeste regen tegen-
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aan viel. De inleider toonde aan de hand van dia's dat met die
bepleistering meer moois was weggewerkt dan ermee werd
opgeroepen.
Een veel toegepaste wijziging betreft het ophogen van de
middenkap. Daardoor werd meer ruimte verkregen in de
woning van de stationschef, die meestal in de bovenruimte van
het stationsgebouw woonde.
In een latere periode is de min of meer nauw omschreven
typering bij de stations bouw losgelaten. Aanvankelijk ging dat
met handhaving van bepaalde elementen, maar daarna kregen
de architecten meer vrijheid, zodat ook in de stations bouw de
ontwikkeling van de architectuur tot uitdrukking is gekomen.
Met de afname van het aantal functies dat een stationsgebouw
moest vervullen werd het bouwvolume dermate beperkt, dat
het aan representatie inboette. Dat komt o.a. heel sterk in het
Arnhemse hoofdstation tot uitdrukking. In de nieuwere
stationsgebouwen manifesteert zich dan ook de drang naar een
massale impressie.

Halteplaats Hofstetten, Ellecom, omstreeks 1905.
(fotoarchief Oudheidkundige Kring)

Wat bewaren?
Behalve stationsgebouwen kent het spoorwegbedrijf nog vele
andere functionele elementen, die de evolutie van de tijd
hebben ondergaan en waaronder bovendien veel die in
technische zin overbodig zijn geworden of technisch verouderd
zijn. In deze elementen vinden we voor ieder tijd specifieke
constructie-kenmerken, die de drang kunnen oproepen deze als
herinnering aan die tijd te bewaren. De vraag rijst dan wel, wat
die typische kenmerken kunnen zijn. Het typische kenmerk van
vele stationsgebouwen is o.a., dat ze gemakkelijk als zodanig
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zijn te herkennen. Dat kenmerk gaat verloren, zodra het besluit
zou vallen, er een of twee van te bewaren. En dat te doen voor
een hele serie zal moeilijk gaan. In zijn diaserie gaf de inleider
daarvan een aantal voorbeelden. Een fraaie spoorbrug, die zijn
oorspronkelijke functie had verloren, had een plaats gekregen
in een fietspad. In eerste aanblik een zeer fraaie oplossing,
maar het onderhoud ervan bleek een financieel loodzware last.
Onder andere in de omgeving van Arnhem komen enkele
zwaar gemetselde onderdoorgangen voor. Zij leveren nu al
moeilijkheden op bij de afwikkeling van het verkeer en als de
spoorweg moet worden verbreed, zullen ze moeilijk zijn te
handhaven. Wat doe je dan met dergelijke kolossale en niet
mobiele vertegenwoordigers uit een bepaalde cultuur- en
ontwikkelingsperiode van het railverkeer?
De heer Van de Meene heeft het antwoord op die vraag niet
gegeven. Maar wie zijn lezing heeft gehoord en ervan heeft
genoten, zal naar huis zijn gegaan met de niet uitgesproken
opdracht, niet alleen te roepen om behoud, maar ook te zoeken
naar een geschikte en zinvolle plaats en bestemming voor deze
cultuurelementen.



KRIS-KRAS DOOR NEDERLAND,
MOLENS KIJKEN MET DE HEER J. MALISSE

verslag door 1. de Bruin.

De lezing die de heer Malisse, ter gelegenheid van onze
jaarvergadering hield, is denk ik, met dit opschrift goed
getypeerd. Het beeld zou echter niet volledig zijn, als ik niet
zou vermelden, dat Gelderland in hem een enthousiaste
molendeskundige bezit. Door de activiteiten van de heer
Malisse zijn in Gelderland veel molens, die in staat van verval
waren geraakt, of anderszins een opknapbeurt nodig hadden,
weer in een goede conditie terug gebracht.
Je zou zeggen, een stukje echt Hollands cultureel erfgoed kan
weer jaren mee. "Nee", hoor je dan de heer Malisse zeggen,
want als een molen niet "werkt" zal het verval op korte termijn
terug keren. Zwammen en insecten vinden in een stilstaande
molen een willige prooi. Vandaar, dat veel tijd wordt besteed
aan werving en opleiding van vrijwillige molenaars, opdat
wieken en raderwerk mogen draaien.
Onder auspiciën van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
wordt op verschillende molens graan tot meel verwerkt. Om
echter een redelijk meelproduct te krijgen heb je een goede
kwaliteit graan nodig. De ambachtelijke bakker heeft anders
geen belangstelling voor jouw product. Goede kwaliteit granen
worden in Nederland niet verbouwd. Vandaar import uit
Frankrijk en de USA.

Gelders molen bezit
Bekijken we het Gelders molenbezit tegen de achtergrond van
de in totaal aanwezige molens in Nederland, dan komt onze
provincie goed uit de bus. Na Noord- en Zuid Holland en
Friesland staat Gelderland op de vierde plaats wat de
windmolens betreft. Tellen we echter de watermolens daar bij,
dan zou de notering wel eens hoger uit kunnen vallen.
Daarnaast staat Gelderland bekend om zijn grote bouwkundige
verscheidenheid in molentypen. Dat is ons in het bijzonder
duidelijk geworden tijdens een rondgang die de heer Malisse,in
een diapresentatie met ons maakte.
Bij waterradmolens onderscheiden we bovenslag-, middenslag-
en onderslagmolens. Het type, waarvoor destijds werd
gekozen, heeft te maken met het verval van het aangevoerde
water. In dit verband kun je ook denken aan stuwvijvers, die
voor constante voeding zorgden. Voorbeelden vinden we in
onze omgeving zowel in Sonsbeek\Zijpendaal te Arnhem, als
in Velp en Rozendaal. Een bekende onderslagmolen is de

Mallemse molen bij Eibergen. Borculo heeft een dubbele
onderslagmolen. De Van Lennepsmolen in Velp is een
bovenslagmolen. De enig overgebleven oliemolen valt nog in
Eerbeek te bezichtigen. Een groot aantal waterradmolens werd
echter als papiermolen gebruikt, zeker in onze streken. (zie o.a.
boekje:"Waterraderen wentelden in Velp en Rozendaal"
H. Kerkkamp, 1970).

Windmolens
Vervolgens kregen de windmolens ruime aandacht. Vele typen
passeerden de revue. Zo zagen wij de spinnekopmolen bij
Laag-Keppel, afkomstig uit Friesland, een paar wipmolens in
het westelijk rivierengebied Ge kunt daar zelfs soep eten bij
Bertha), de Standerdmolen in Nederasselt, prachtig ge-
restaureerd en weer vrijgesteld in het landschap. De toren-
molen van Zeddam ontbrak uiteraard niet. De heer Malisse
wist deze molen, jaren geleden, aan het draaien te krijgen. Een
enthoiusiaste heer van Heek meldde aan zijn broer op het
kasteel te 's Heerenberg: "De molen draait".
Gelderland telt vele typen stelling- en beltmolens, die veelal
zeskant en in mindere mate achtkant zijn. De stenen stelling-
en beltmolens zijn meestal rond. Voorts wordt nog gesproken
van grondzeilers, bovenkruiers en binnenkruiers.De achtkante
stellingmolen in Giesbeek is multifunctioneel, omdat er nu ook
een supermarkt en een winkeltje is ondergebracht. De ge-
restaureerde Walderveense molen bij Lunteren is een mooi
voorbeeld van een achtkante stellingmolen en bovenkruier.
Wist u, dat de Klarendalse molen last heeft van
wiridturbulentie, als gevolg van het hoger worden van de
bomen in park Sonsbeek?
Elden heeft een stenen beltmolen, tevens bovenkruier en
Kerkwijk een zeskante molen, type grondzeiler. Waardenburg
heeft een poldermolen, voorzien van schroefpompen. Het dorp
Rekken biedt een getailleerde molen op een molenbelt aan en
Doetinchem heeft een fraaie walrnolen.
Het zou niet moeilijk zijn een flinke aanvulling te geven op
hetgeen hierboven reesds vermeld werd, maar dan schiet ik
mijn doel voorbij. Ik hoop, hiermee iets te hebben
doorgegeven, waarvan de heer Malisse ons tijdens zijn lezing
deelgenoot heeft gemaakt. Daarenboven hoop ik de
belangstelling tot deelname aan de jaarlijkse excursie op 29
augustus a.s. onder leiding van - hoe kan het ook anders - de
heer Malisse, vergroot te hebben.
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DAVERENDE ADHESIEBETUIGINGEN VOOR
DE ZUIDAFRIKAANSE BOEREN
NEGENTIG JAAR GELEDEN

BENEFITCIRCUSVOORSTELLINGEN IN
RHEDEN

door H.Wissink

Een impressie van oorzaak en achtergronden van de
Boerenoorlog - de oorlog van Engeland tegen Transvaal en
Oranje Vrijstaat (1899 - 1902) - en een voorbeeld van de
reactie van de publieke opinie.

Het begon in 1652 met een commerciële kolonisatie
Op 6 april 1652 landde Jan van Riebeek met drie scheepjes, de
Goede Hoop, de Reyger en de Dromedaris in de Tafelbaai, op
de zuidpunt van Afrika. Dit was het begin van een
merkwaardige kolonisatie. De Vereenigde Oostindische
Compagnie (VOC), het machtige commerciële bedrijf, dat
enige eeuwen stand hield met handel en beheer van de rijke
gebieden beoosten Kaap de Goede Hoop en bezuiden Decima
(Japan), nam eenvoudigweg de grond die zij voor een vestiging
nodig had in bezit. De reden was, dat de schepen van de VOC
op hun handelstochten, tussen de Verenigde Provinciën (zeg
maar: Holland en Zeeland) en de Oost (Oostkust van Afrika,
geheel India, China en Oost-Indië), dringend behoefte hadden
aan een steunpunt, ongeveer halverwege de heen- en de
terugreis. De VOC vond hier een veilige haven, waar de
schepen en tuigage in een natuurlijke haven hersteld en
gerepareerd konden worden. Bovendien had men dringend
behoefte aan verse groenten, vers vlees, goed drinkwater en
wat mogelijkheden voor bewegingsvrijheid op de vaste grond
voor de bemanning van de schepen.
De VOC pakte deze aangelegenheid - gesteund door ervaring
elders - efficiënt aan. Men onderwierp de autochtonen niet,
men ruilde met hen snuisterijen tegen vlees. Een stukje grond
wilden de oorspronkelijke bewoners ook wel afstaan en daarop
ging de VOC zelf de akkers bewerken voor de granen,
groenten en dergelijke.
Dat kleine stukje aan de kust paalde men van de rest van Afrika
af, door een dubbele haag bittere amandelen. Iedereen wist zo,
welke grond van de VOC was. Zelfs heeft men, als extra
afscheiding, waarschijnlijk nog een gracht gegraven om die
amandelhaag heen. Een beetje afscheiding moest er zijn, maar
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verder was het een idylle in een subtropisch gebied. De VOC
had daar zijn eigen "tuin" aan Kaap de Goede Hoop. Deze,
door Nederlandse kooplieden gestichte nederzetting, heeft goed
gefunctioneerd. Andere landen keken tientallen jaren toe, hoe
alles daar groeide en bloeide. Aangelokt door berichten van
scheepsbemanningen en van duurzame kolonisten uit de
handelspost kwamen er nieuwe kolonisten. Het subtropiche
klimaat lokte, zucht naar avontuur of religieuze- en andere
problemen in eigen land, "duwden" deze nieuwelingen naar
Zuid-Afrika. Velen kwamen uit West Europa. Een groot
contingent daarvan kwam uit onze gebieden. Zij trokken, in
groepjes, met zelf gebouwde ossewagens, het onbekende
binnenland in, als er in of om "de kaap" onvoldoende
mogelijkheden bleken voor hun capaciteiten. Daar was durf en
energie voor nodig en ook initiatief. Onbekende gebieden
lokten, maar zij die het overleefden kregen sterke karakters.
Velen vonden kracht in het samen zoeken naar oplossingen en
het dagelijks lezen van de Bijbel.
Het aantrekkingspunt in het zuidelijke deel van dit onmetelijke
continent was en bleef de handelsfactorij van de VOc. In dit
kleine en slim uitgezochte steunpunt aan de beschermde baai
was en bleef Kaapstad aanvankelijk passantenhaven voor de
schepen en doortrekstad voor de kolonisten. Door het grote
aantal Hollanders onder hen kon onze taal zich daar goed
handhaven. Datzelfde was het geval met de protestantse
godsdienst. De Nederlander, die er nu aankomt en die weet dat
"voor" veranderd is in "vir" en dat het woord "veel" zich in de
loop der eeuwen wijzigde in "baje", kan al snel het
Zuidafrikaans. dat zich in 340 jaar vormde, verstaan.
De nieuwe kolonisten bleven eeuwenlang komen. De groepjes
trokken steeds verder weg, men kocht of nam grond van de
autochtonen en ging aan het boeren. Van onderwijs kwam niet
veel terecht. De oude Statenbijbel, die elke familie bij zich had,
zorgde voor de moraal en was de basis voor de rechtspraak.
Met elke avond een portie uit de Bijbel en met hard werken en
zuinig leven behield men een uitstekende moraal, zij het wel
dat de grond vaak zonder veel omhaal aan de originele
bewoners werd ontnomen. Met hun primitieve geweren hebben
de Boeren zich superieur gevoeld ten opzichte van de met
speren, knotsen en pijl en boog bewapende oorspronkelijke
landeigenaren.
Zuid Afrika is een voorbeeld van een commerciële steunpunt-
kolonisatie van een werelddeel door een bedrijf, de VOc. De
nieuwkomers werden gedreven door avontuur en lust tot
verandering. Onder hen bevonden zich ook zogenaamde



"Jeruzalernzoekers", die door heel Afrika heen wilden trekken,
van Kaapstad naar Jeruzalem. Velen dachten, zich daar
teruggetrokken te hebben in "een Arcadia van vroomheid en
eenvoud" (Allister Sparks: De Kust van de Goede Hoop,
Uitgeverij Athos, Baarn, 1990).

Ook aan een Arcadia komt een eind
De Engelsen zullen met lede ogen hebben aangezien dat de
VOC destijds bezit nam van de zuidpunt van Afrika. Immers,
hun landsman Sir Francis Drake had daar reeds in 1580 het
anker laten vallen en de Kaap bewierrookt als "de mooiste
Kaap, welke wij op onze hele reis om de wereld hebben
gezien" (Allister Sparks, pag. 72). Hoewel de Engelsen daarna
ook stevige handelsbanden kregen met de tropische gebieden
beoosten de Kaap, waren ze eenvoudig niet op het idee
gekomen, daar een steunpunt te vestigen.
Dat veranderde tijdens de Napoleontische bezetting van het
vaste land van Europa. De VOC was mede daardoor ter ziele.
De Prins van Oranje was naar Engeland gevlucht en met de
vriendelijke groeten van de Prins kwamen de Engelsen het land
bezetten, omdat Napoleon in het noorden Egypte onder de voet
liep. De Engelse vlag, die toen gehesen werd, zou tot 1961
blijven wapperen.
Engeland keek verder dan het maritieme en commerciële
steunpunt, dat Kaapstad tot dan toe was. Men wilde het
achterliggende gebied ook onder zijn beheer krijgen.
Sedert het midden van de negentiende eeuw waren de moderne
grootmachten van die tijd, Frankrijk, Duitsland en Engeland,
gesteund door hun opkomende industrie, bezig zich zelf nog
meer in het zadel te helpen. Men zocht eenvoudigweg
uitbreiding van grondgebied buiten het bestaande territoir.
Afrika was het enige werelddeel waar men, met ogenschijnlijk
succes, toen nog zijn gang kon gaan zonder veel problemen op
te roepen. De grootmachten hebben gebied en inwoners
betrekkelijk schaamteloos onder elkaar verdeeld. Ze stonden
elkaar toe hun gang te gaan. Rusland was een slapende kolos
zonder inspiraties.
In Europa had men van de gebieden Transvaal en Oranje
Vrijstaat het positieve beeld, dat daar sober levende, hard
werkende en godsvruchtige "Boeren" woonden, mensen die de
Bijbel nastreefden en dat in een heerlijk klimaat. Dat de
Zoeloes en andere stammen wel eens heftige botsingen met
diezelfde Boeren hadden over grondbezit en dergelijke, vernam
men hier niet.
Dat idyllische imago veranderde, toen Engeland zich bewust

werd van de diamantvelden en de goudmijnen in de door de
Boeren bezette gebieden. In 1872 greep Engeland een twist
tussen Oranje Vrijstaat en een Griqua opperhoofd aan, om zich
in het bezit te stellen van Kimberley en de zich daar
bevindende mijnen. In 1877 had Transvaal een conflict met de
Matabelen. Opnieuw greep Engeland in. Eind 1880 grepen de
Boeren naar de wapens en de Engelsen werden verslagen.
Daardoor wisten de Boeren zich, als Zuidafrikaanse Republiek
tegenover de belager, een grote zelfstandigheid af te dwingen.
Maar de verdeling van Afrika ging voort. Cecil Rhodes
claimde voor Engeland een doorgaand territoir van Egypte tot
aan de Kaap. De Boeren-Republieken bleven die eenwording
echter territoriaal in de weg staan. Machinaties en
verdachtmakingen waren hun wapens. Paul Kruger - een
ongeletterde Boer, die de kwispedoor niet schuwde - was
president geworden. Hij bleek echter een man met behoorlijke
staatsmansgaven en begreep dat een gewapend conflict voor de
Boeren nadelig uit zou kunnen vallen. Hij stelde internationale
arbitrage voor, teneinde een verscherping van de situatie te
voorkomen. Als antwoord verzamelde Engeland troepen aan de
oostflank van de Republiek in Natal. Oranje Vrijstaat zond een
ultimatum. Engeland weigerde echter de troepen terug te
trekken en een echte oorlog was een feit.

Concentratiekampen in Arcadia
De Engelsen zonden troepen uit het Moederland en Canada en
Australië deden ook mee. Het aanvankelijke succes van de
Boeren werd op den duur door de enorme troepenovermacht
van de Engelsen gekeerd. De Velpsche Courant van 8 februari
1902 meldde, dat de Engelsen 227.699 man ter beschikking
hadden, benevens 242.311 paarden! Daarentegen werd
geraamd, dat de Boeren een legertje van 6.000 man op de been
kon brengen. Hoe het ook zij, de strijd was ongelijk. Bij
Paardenburg was een Boerenlegertje geliquideerd en
Bloemfontein en Pretoria werden door de Engelsen ingenomen.
De boerderijen van de Boeren werden verbrand en hun
vrouwen en kinderen in concentratiekampen opgesloten.
Hygiëne, voeding en onderkomen waren zeer schamel en
vooral de kindersterfte was groot (zie: Brugmans en
Kernkamp: Algemene Geschiedenis, Deel: Nieuwe
Geschiedenis, tweede druk, pagina 442). Zelfs in Engeland
ontstonden protesten tegen deze mensonterende behandeling en
het buitenland sprak van "Het perfide Albion".
Ze gingen de vrouwen en kinderen daarop beter behandelen,
maar nieuwe daklozen mochten de concentratiekampen niet
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meer in. Zij werden, in een totaal verwoest land, aan hun lot
overgelaten zonder voeding, kleding of dekking.

Publieke opinie fel gekant tegen Engeland
De internationale opinie verpletterde het imago van de
Engelsen. De ongelijke strijd en de manier waarop die werd
gevoerd waren daarvan de oorzaak. Ook in Nederland gingen
de golven van de meningsuitingen tot ongekende hoogten.
De Boeren-president Paul Kruger hoopte door persoonlijke
contacten hulp te krijgen in Westeuropa. Nederland trotseerde
de afkeuring van de Engelse regering en zond een oorlogs-
bodem, de "Gelderland", om hem uit Afrika af te halen. Hij
kwam hier als een gast van de regering, de Koningin ontving
hem en overal waar hij kwam bracht zijn verschijnen golven
van enthousiasme teweeg. Maar de internationale politiek liet
het - ondanks sympathie - afweten. De Duitse keizer, die hem
enige jaren eerder nog een gelukstelegram stuurde, weigerde
hem te ontvangen. Het Franse volk overlaadde de Engelsen met
de venijnigste spot, maar zijn regering bleef afzijdig
(Brugmans en Kemkamp, pagina 442).
In Nederland kwamen overal spontane acties tot stand, om geld
en goederen voor de Boeren in te zamelen. Elk middel werd
aangegrepen om wat te doen voor de in een moeilijk parket
geraakte stamverwante Boeren.
Zo nam Jonkheer J.C.J. Brantsen van Rhederoord een initiatief
op dit terrein, waarover de kranten in de Veluwezoom en het in
de regio wonende publiek dagenlang schreven en spraken.
Gesterkt door de voorgaande mededelingen over de Boeren in
Zuidafrika is het ons gemakkelijker te begrijpen, waar het om
ging en hoe de interesse van het publiek geactiveerd kon
worden.

Circus De Boecop droeg zijn steentje bij
Slecht weinigen buiten De Steeg zullen nu nog weten, dat er in
het begin van deze eeuw een circus "De Boecop" in dat dorp
bestond. Een circus met een permanent gebouw (een
winteronderkomen ?), met een arena van vijftien meter
middellijn en een tent daaroverheen van dertig meter
middellijn. Voor die tijd was dat een zeer behoorlijk
onderkomen voor voorstellingen, training en overwintering. De
meeste krantenberichten schreven over 600 zitplaatsen en een
enkele maal over 700 toeschouwers. Een keer dreigde het
aantal toeschouwers zelfs gevaarlijk uit de hand te lopen en op
donderdag 8 mei 1902 waren er zelfs stoelen geplaatst in de
gang rond de piste, vóór de eerste rang. Toen waren er 900
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belangstellenden. De directie gelastte de pauze af, want door
die losse stoelen vreesde men ongelukken met het gedrang!
Degenen, die al wel een kaartje hadden, maar er op last van de
politie niet meer in mochten, kregen hun geld aan de kassa
terug.
Voor die tijd had men een moderne verlichting. Deze bestond
aanvankelijk uit twee grote booglampen en twee kleinere, maar
na 8 mei 1902 werden er vier grote booglampen gebruikt.
Daarnaast gewagen de bladen van "tal van gloeilampjes", De
directie wekte eigen stroom op. Onze zegsman, de heer
P.Gerbrands - een wel zeer krasse 89-jarige, die nog zijn eigen
moestuin bewerkt! - herinnert zich het kleine nog bestaande
gebouwtje, waarin het grote vliegwiel draaide, als er stroom
werd opgewekt. Bovendien herinnert hij zich de grote glazen
bakken, die in die tijd nog als accu dienst deden en dat alles
vlak bij de villa De Boecop in De Steeg.

Locatiefoto van de "Boecop" te De Steeg.
Volgens het Dierens - Rhedens Weekblad van 15 augustus 1968
heeft het woongedeelte later een bestemming als pastorie ge-
kregen. Op de plaats van de stallen is de R.K. kerk gebouwd.

(fotoarchief Oudheidkundige Kring)

Het circus stond vlak bij de spoorweg Arnhem - Zutphen, aan
de Diepe Steeg, bij de toenmalige gelijknamige halte. Per tram
was het circus bereikbaar uit de richting Dieren-Doesburg en
Arnhem en alle tussenliggende plaatsen. De halte was bij Hotel
De Engel. Dit circus heeft op 2,3,5,6,7,8,9 en 10 mei 1902
weldadigheidsvoorstellingen gegeven ten bate van de Boeren,
die in Zuidafrika zo'n ongelijke strijd moesten voeren. De
Steegsche Courant van woensdag 9 april 1902 spreekt van
"eenige gala voorstellingen, waarvan de opbrengst bestemd is
voor de Boeren". De officiële advertenties van zaterdag 19 en
woensdag 30 april 1902 in dezelfde krant luidden:



CIRCUS DE BOECOP
De Steeg

OPENINGS - VOORSTELLING
Vrijdag 2 Mei e.k.

Geheel ten voordele der
Zuid-Afrikaanse Republieken.

Van wie was dat circus en hoe kwam het daar?
De Velpsche Courant van 3 mei 1902 meldde onder de kop
"Een circus van een Geldersch Paardenliefhebber", dat Jonk-
heer lCJ. Brantsen van Rhederoord (1877 - 1944), wonende
op de villa "De Boecop", als liefhebber van paardesport, "een
grote reputatie onder de paardenliefhebbers geniet".
Welnu, deze Jonkheer Julius (roepnaam Jules) Brantsen wenste
zijn eigen paarden te dresseren. Daartoe liet hij bij zijn villa
"De Boecop" een soort manege neerzetten, "en", zo gaat de
krant verder: "daar herhaaldelijk bezoeken van beoefenaars de
paardensport werden ontvangen en de aanwezige localiteit
daarop niet was ingesteld, kwam Jhr Brantsen op het denkbeeld
om het gebouw te vergroten en het als zoodanig in te richten,
dat het den vorm kreeg van een circus met ruime arena en
zitplaatsen voor het publiek".
Maar Jules Brantsen deed meer als paardenliefhebber, hij ging
met zijn circus op reis. Schriftelijke gegevens daarover
ontbreken ons. Echter, de verhalen over die reizen waren nog
steeds rond bij de oudste inwoners van De Steeg. In dit verband
vertelde de oude heer Gerbrands dat "de Heer Bernardo" uit de
krantenverslagen, die met de ezel Pietje oud en jong aan het
lachen bracht, Bernard Grotebrecht was, een van de
circuspikeurs, in dienst van de jonkheerlijke directeur. Vele
jaren later hebben de heren Gerbrands en Grotebrecht op
kasteel Middachten samengewerkt. Grotebrecht kon dan
smakelijk vertellen over zijn buitenlandse reizen met het
circus. Hij vond daarbij, als mobiele circusgast, Frankrijk
steeds het leukste land om in te reizen, te trekken en op te
treden. Het circus (heette het in het buitenland ook circus De
Boecop 71) moet dus meerdere landen bezocht hebben.
Vertoonde men daarbij in zijn programma ook wilde dieren als
leeuwen, tijgers en beren? Dat moest haast wel, maar we
konden daar echter geen gegevens van vinden. Men zal ook
een eigen orkestje gehad moeten hebben, maar ook daarover
ontbreekt ons elk spoor. Onze indruk is, dat Jhr Brantsen, met
een kleine vaste staf van eigen personeel voor de paarden en
hun dressuur zorgde, maar dat de andere artiesten, die ten bate
van de Boeren-Republieken optraden, individueel en op dag-

gage ge-engareerd werden voor de weldadigheidsvoorstellingen
in De Steeg.
Uit het krantenverslag over de voorstellingen vernemen wij,
dat naast dressuurnummers, o.a. de volgende artiesten in De
Steeg optraden:

o Troupe Marino (acrobaten en stoelen-pyramide)
o Gezusters Serierse (ook acrobatiek ??).
o De Richardini's (luchtacrobaten en trapeze-werkers).
o Kominskij en Mercey (sterke mannen).
o Diverse clowns.
o Een neger-clown (Mr Umpha-excentrique).
o Gebroeders Albertini (clowns met een entrée-comique).
o Ballet (onder leiding van madame Myin).
o Signora Matamora (een in die tijd bekende contorsioniste,

= slangenmens)

De Velpsche Courant van 3 mei 1902 meldt, dat vele optreden-
den afkomstig waren van de destijds bekende circussen
Schuman en Renz. De voorstellingen schijnen, inclusief de
pauze, ruim twee uur te hebben geduurd. Dat klopt met de
aankondiging in de Steegsche Courant van zaterdag 3 mei 1902:

CIRCUS DE BOECOP TE DE STEEG:
Gedurende de voorstellingen zal er
des avonds een extra tram loopen.
Plaatstijd.
Vertrek van Velp 6.20 en 7.46

Steeg 10.22.
Velp 10.43

Voorstellingen in De Steeg
De gala-voorstelling vond plaats op maandag 2 mei 1902. Een
merkwaardige dag voor een openingsvoorstelling, de eerste dag
van de werkweek. De Steegsche Courant van zaterdag 7 mei
doet er verslag van. Het was die dag koud en guur, de krant
rept van "koude, maartsche buien, die velen terughielden".
Toch was er vrij wat publiek aanwezig. Vooral de loges en de
eerste rangen waren bezet. Wellicht relaties van de directeur-
eigenaar ? Men geeft een gedetailleerd verslag van 13
nummers. De omschrijvingen van de vele lofuitingen van de
zijde van het publiek laten we achterwege. Voldoende zij, dat
we hier vermelden dat het publiek vaak spontaan en positief
reageerde bij de diverse programma-onderdelen. De volgende
nummers werden in de professionele piste gebracht:
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De (hoge- )schoolrijder Gerardini met het figuurpaard
Colonne.

2. Entrée Comique door de gebroeders Albertini.
3. De Wildeman (Mimische rijscène te paard door rnr Hassan.
4. Pietje, de in vrijheid voorgestelde ezel, door de heer

Bernardo.
5 Mr Korminskij en Mr Mercey in hunne athletische

werkzaamheden.
6. Optreden van de directeur met zijn vrijheidspaard

Dynamo. Dat ging ergens mis. De journalist wijt het aan
iets vreemds, waardoor het paard schrikachtig werd.

7. Ballet divertissement o.l.v. Madame Myin, "schone
groepen, costumes en lichteffecten" zegt de krant.

Daarna holde een hondje over de rand van de piste met op zijn
rug een dekkleedje, waarop: "10 minuten pauze ".
Gedurende de pauze kon er wat worden genuttigd in de "Bar".
Deze werd gerund door L.Bosch. De heer Gerbrands kan zich
de heer Bosch levendig herinneren. Deze had een bierwinkel.
Daarnaast was hij vrachtrijder op Arnhem, waarmee hij
aanvankelijk met een handkar was begonnen!
In de bierwinkel verkocht Bosch ook "gazeuze, aangemengd
met zoet smakend, gekleurd poeder in diverse smaken". De
Doesburgsche Courant no 42 van 24 mei 1902 meldde: "Er was
een buffet en een kleine koffiekamer. Men dronk er koffie,
thee, kwast bier en andere plebejische dranken, maar lustigjes
knalden er ook aristocratische champagnekurken". Was de
journalist - politiek gezien - wat bevooroordeeld?

Na de pauze werd de voorstelling vervolgd met:
8. Het Polospel (Cornische scène).
9. Mr Umpha excentrique, negerclown.
10. Carcassonne: volbloed figuur-paard, gepresenteerd door

wederom de heer Gerardini.
11. Voltige à la Richard, gereden door Mlle Jeanne, "een

dame, die op een galopperend paard schijnt te zweven"
aldus de journalist.

12. The Richardini's, luchtsprongen en trapezewerk.
13. Het vuurpaard Liane, in vrijheid voorgesteld door den

directeur. Dat was het slotnummer, tevens het hoofd-
nummer van de voorstelling. De circusdirecteur zorgde
zelf voor de apotheose, "hij dreef zijn paard door twee
brandende hoepels en over een brandend hek met hoog
opslaande vlammen en spattende vonken".

Dat werd een wild succes. Een toeschouwer bood de directeur
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een grote krans aan. 't Dient gezegd, paarden en vuur laten zich
ook nu nog moeilijk met elkaar combineren.
Wat ons - enigszins bekend met de circuswereld - opvalt is, dat
volgens de journalist het programma uit dertien nummers
bestond. Circusmensen waren en zijn erg bijgelovig. Maar wie
helpt ons aan het originele programma?

Het bezoek
Het muziekcorps der Dienstdoende Schutterij te Doesburg
luisterde de voorstellingen op. Waarschijnlijk heeft de mond-
tot-mond-reclame, naast de krantenpublicaties, goed gewerkt.
Na de kalme première kwam het publiek toestromen. Op 8 mei
waren er plaatsen tekort. Maar ja, al gaat het om liefdadigheid,
de doorsnee Nederlander wil weten, dat hij waar voor zijn geld
krijgt. Dat gold toen nog in veel sterkere mate dan thans.
Als echt circus-exploitant wist Jhr Brantsen via de media
aandacht te vragen met kleine ongelukjes tijdens de
voorstelling. Zo had een van de heren van het duo Korminsky
en Mercey tijdens een optreden in de piste een nagel van de
linkerhand geheel opengescheurd. Dokter Warren uit Rheden
kwam er bij en verleende eerste hulp. Dat kwam in de krant.
Dan gaat zoiets als een lopend vuurtje rond. "Er worden
gevaarlijke stunts uitgehaald", en sensatiezucht is dan voor
velen die twijfelen een drijfveer om toch te gaan.
Extra attractief werkte de mededeling, aan het einde van de
galavoorstelling, dat de volgende avond tien gulden, destijds
een zeer behoorlijk bedrag, zou worden uitgeloofd "bij de grote
Volksvoorstelling aan een ieder die - staande te paard -
driemaal de manege zal rondrijden". Er boden zich bij die
voorstelling vier jongelui aan: J. van Til, de broers G. en
H. van Deelen en J. Bogers. "Groot gejuich ging er op, als de
rijder, van het paard getuimeld, aan een band tussen hemel en
aarde zweefde en zo voor een zware val behoed werd"
(Steegsche Courant, zaterdag 10 mei 1902). Zoiets is voor een
circus een amusante tijdvulling met weinig kosten, maar veel
spontaan vermaak voor het publiek.
In de krant van 8 mei werd bericht dat:
"tijdens de Onherroepelijk laatste voorstelling op Zaterdag
10 mei 1902 voor den eersten maal in Nederland, in Circus De
Boecop electrisch ballet zal worden vertoond, geheel belange-
loos aangeboden door de Eerste. Arnhemsche Electriciteits
Maatschappij".
Dergelijke zaken trekken extra publiek.
De toestroming uit de regio was dan ook tevredenstellend. Het
openbaar vervoer functioneerde naar behoren. De Doesburg-



sche Courant van 24 mei 1902, die de openings-voorstelling
besprak, toen alles al was afgelopen, meldt dat er veel publiek
uit Dieren, Doesburg Velp en Arnhem was.
Ook aan de jeugd werd gedacht. Op donderdag- en zaterdag-
middag waren om 14 uur extra aangepaste kindervoorstel-
lingen. Kinderen en hun begeleiders betaalden lagere prijzen
dan het avondpubliek. De Steegsche Courant van woensdag 14
mei 1902 bericht, dat bij de kindervoorstelling op
zaterdagmiddag bijna alle plaatsen waren bezet door de
schooljeugd uit Velp, De Steeg, Rheden, en Ellecom. Jhr
Brantsen had ze, via de schoolhoofden, uitgenodigd "tegen een
kleine vergoeding de voorstelling te zien". Uit Velp gingen
toen circa 330 leerlingen naar het circus, op kosten van de daar
bestaande "Vereeniging tot bevordering van Schoolbezoek".
Die kregen de voorstelling dus aangeboden als beloning voor
trouw schoolbezoek! Wie verzuimd had, omdat zij of hij ziek
was, mocht uiteraard ook mee.
De clowns vulden het leeuwedeel van het programma, de
nummers van de athleten werden wijselijk bekort. De krant
berichtte, dat de kinderen na de voorstelling de directeur
spontaan een "Lang zal hij leven l" toezongen. Daarna gingen
de Velpse kinderen naar de speeltuin van "den Engel". Daar
werden ze getracteerd op bolussen, sinaasappelen en
chocolade, en dat alles op kosten van de Vereniging tegen
Schoolverzuim. De heer Bongers had zijn tuin belangeloos
voor dit doel beschikbaar gesteld.

Aan alles komt een eind
Op de laatste avond vond dus nog het ballet met lichteffecten
plaats. De Steegsche Courant meldde op 14 mei:

"De lichteffecten waren verrassend
getuige de diepe stilte, die er
gedurende enige seconden in de ruimte
van den circus heerschte".

Dit was het einde van de voorstellingen. Bloemen en kransen
werden soms met drie stuks tegelijk aangedragen. Het publiek
was voldaan over het gebodene. Hopelijk waren directie en
personeel dat ook.
We weten niet wat de inspanningen, voor zoveel voorstellingen
in korte tijd, voor het goede doel opbrachten. Het zou wel
interessant zijn, dat te weten.
We weten ook niet, wanneer Circus "de Boecop" in het
buitenland gereisd heeft. Wij vermoeden voordien, want als bij
een donderslag word je dan plotseling getroffen door een
advertentie in de Steegsche Courant van zaterdag 17 mei 1902:

HOUTVERKOPING
Notaris J.N. VAN DER BOON te Doesburg,
zal te De Steeg op WOENSDAG 21 MEI 1902,
des namiddags om 1uur, PUBLIEK VERKOPEN:

DE GEHELE AFBRAAK VAN HET
CIRCUS "DE BOECOP",

bestaande in: 1 ste soort VUREN, GESCHAAF-
DE en GEPLOEGDE DEELEN, BATTINGS, REGELS,
een partij ASPHALTPAPIER, enz.
Te zien 's morgens voor de verkoping.

Het waarom van deze afbraak - en waarschijnlijk grondige
liquidatie - van het circus weten we niet. Kunnen de lezers ons
meer gegevens verschaffen over Jhr J.c.J. Brantsen en diens
merkwaardige hobby?
Opmerking: De kranten, waaraan de gegevens voor dit artikel
grotendeels zijn ontleend waren niet eenduidig ten aanzien van
de spelling van de namen der optredende artisten. Korminskij
werd b.v. ook als Kominskij en als Komiskij aangetroffen en
Albertini heette op een andere plaat Alberti.
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FIETSEXCURSIE IMBOSCH
verslag van J. Baltjes

Sinds niet meer wordt bij gevoerd is het grofwild veel gelijk-
matiger over het gebied verdeeld. Dit, en nog veel meer
wetenswaardigheden vertelde de heer Kreetz, voorlichter bij de
Vereniging "Natuurmonumenten" en leider van de excursie,
welke de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal op 2 mei
1992 hield naar de Imbosch.
Het aantal deelnemers was zeer beperkt en helaas moest kort na
de start vanaf de Pos bank, wegens rijwielpanne, reeds van twee
ervan afscheid worden genomen. Af en toe overkomende
regenbuien hebben echter niet kunnen verhinderen, dat de
overblijvenden een schat aan informatie hebben gekregen over
wat er in dat gebied in de natuur plaats vindt en hoe een en
ander in gewenste banen wordt geleid.
De reis ging vanaf de Posbank, langs het fietspad, naar het
Rozendaalse Zand. Bij de kruising van de weg Zijpenberg -
Brandtoren werd rechtsaf geslagen, richting Imbosch. De
Zandverstuiving gaf aanleiding, even stil te staan bij dit
gebeuren in de natuur. Hij maakt deel uit van een veel grotere
stuifzone. Hier ter plaatse is hij nog actief, maar de voortzetting
ervan, in het tegenover liggende bos, is door de begroeiing
reeds geheel vastgelegd.
Bij de parkeerplaats, aan het eind van de verharde weg,
attendeerde de heer Kreetz op het verschil in terreingesteldheid
ter weerszijden van de in noord-westelijke richting omhoog
lopende zandweg. Rechts daarvan reeds geheel door bos met
onderbegroeiing vastgelegde stuifgronden, links een nog
vrijwel open heideveld, waarvan de terreingesteldheid getuigt
van hoe het er voor de verstuiving heeft uit gezien.
Ongeveer een kilometer verder kruisten wij het Rozendaalse
Kerk- en Schoolpad, waarover de heer Matser elders in dit
nummer schrijft. Helaas moet worden geconstateerd, dat het
beleid van de terreinbeheerder er toe zal leiden dat van dit pad
spoedig niets meer zal zijn terug te vinden!

Markant punt
Aangekomen op het aansluitpunt van het door ons gevolgde
fietspad op de Eerbeekse weg werd onder stromende regen een
stop gemaakt. De omstandigheden noopten af te zien van een
bezoek aan het Hessengat, dat we, na linksaf te zijn geslagen,
een kilometer verder aan de rechterzijde van de weg in de
heide zouden hebben gevonden. Van het punt waar wij onze
stop maakten zijn een aantal karakteristieken te vermelden.
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o Het vormt het kruispunt van twee oude wegen.
De weg, langs welke wij hier gekomen zijn, was vroeger
een onderdeel van een verbindingsweg tussen Rheden en
Apeldoorn. De voortzetting vinden we in het pad, dat
tegenover dit punt het bos in voert. Tot aan de Loenermark
is die weg nog goed te volgen.

o De kruisende weg, de Eerbeekse weg, had vroeger, als
verbindingsweg tussen Arnhem en Deventer, ook een
boven-Iocale betekenis.

o Het terrein ter plaatse wordt door de kruisende wegen in
vier sectoren verdeeld. In de zuid-west kwadrant zien we
een pad het bos in gaan. Dit pad is een onderdeel van de
vroegere Eerbeekse Allee. De Eerbeekse weg maakt hier
een knik. We zien, dat het oostelijke deel van die weg een
rechte lijn vormt met het pad in het bos. De knik is ont-
staan, toen de Eerbeekse Allee, vanaf dit punt in de rich-
ting Arnhem, buiten gebruik is gesteld en een verbinding,
vanaf hier naar de Apeldoornse weg, nabij Terlet ontstond.
De weg heeft van hier in een rechte lijn richting Arnhem
gelopen,ongeveer tot of langs de huidige kruising van de
Apeldoornse weg met de A-12. Gedeeltelijk is ze nog
terug te vinden, in elk geval vanaf de Koningsweg tot aan
een punt, even noordelijk van de Plagdel. Overigens is op
dit nog bestaande gedeelte, in naam van natuurbeheer,
door storten afgeplagde heidegrond, al weer een aanslag
op een restant van een historische verkeersverbinding ge-
daan.

o Er loopt een - wat overgroeid - pad in de zuid-oost kwa-
drant. Dat is de z.g. Ringallee, de grens van de vroegere
Heerlijkheid Rozendaal, tegenwoordig de grens van die
gemeente. Noordelijk daarvan is Rozendaal, zuidelijk
Rheden. Die Ringallee maakt op dit punt een knik zuid-
waarts, langs het fietspad, richting Brandtoren. Na de
kruising met het Kerk- en Schoolpad verliest de
"Ringallee" zijn functie van pad en gaat linea recta naar
de brandtoren, die nog juist op Rozendaais gebied staat.

o Voorts ligt dit punt op een z.g. waterscheiding. Boven-
grondse waterafvoer komt in dit terrein uiterst zelden voor.
Hydrologisch gezien hoort het westelijk van dit punt
liggende gebied echter tot het dalensysteem van de
Heelsumsebeek, die zijn water naar de Rijn afvoert. Het
oostelijk liggend terrein behoort tot het dalen systeem van
de Eerbeekse beek, waartoe ook de Imboschbeek behoort.
De hydrologie van dit gebied is uiteindelijk gericht op de
IJssel.



Kapschuur als informatielokaal
Van de fietstocht en het weer uit gezien, kan worden gezegd.
dat het besluit om het Hessengat zowel letterlijk als figuurlijk
links te laten liggen een goed besluit is geweest. In een bij een
dergelijke tocht behorende accommodatie - een kapschuur in
de kern van de Imbosch - heeft de heer Kreetz uitleg gegeven
aan het beleid van "Natuurmonumenten" terzake van het
natuurbeheer van de Imbosch. Dit beheer is gericht op het
ontwikkelen van een inlands natuurbos. Dat wil zeggen, dat
houtteelt geen doel, zelfs geen nevendoel meer is. Het bos van
de toekomst zal in ons klimaat en bij de magere bodem van het
gebied moeten passen. Dat betekent ook, dat exoten, zoals
Amerikaanse eik en douglasspar zullen verdwijnen. Eerst langs
natuurlijke weg, maar wat er na verloop van tijd nog aanwezig
is, zal worden gestreken. En ook bomen, die omwaaien of van
ouderdom sterven en neer vallen, zullen niet worden
verwijderd. De afstervende resten zullen dienen als schuilplaats
en als voedsel voor allerlei insecten en de resten van dode
bomen zullen een voedingsbodem bieden aan een rijk
plantenleven.
Het wildbeheer is afgestemd op een naar aantal verantwoorde
bezetting, egaal verdeeld over het gebied. Tijdens een
rondwandeling werd een en ander nog eens uiteengezet aan de
hand van practijksituaties.
Afsluitend kunnen we zeggen, van de heer Kreetz veel
informatie te hebben ontvangen over het voorgestane
natuurbeheer en hij heeft dan ook van de weinige
belangstellenden veel vragen moeten beantwoorden. Het is
jammer, dat het historische aspect wat onderbelicht is gebleven,
een element, waarin de Historische Kring had kunnen voorzien.

BOEKBESPREKING
Bedrijvig Dieren, vroeger en nu

(H.Wissink)

Auteur J.P, den Boef is in het dagelijks leven boekhandelaar te
Dieren. Zijn interesse voor het dorp, waar hij woont en werkt,
werd zo groot dat hij er toe over ging documentatie te
verzamelen over Dierense bedrijven. Een en ander is thans in
boekvorm verwerkt.Het is geen fotoboekje met tientallen
plaatjes en korte bijschriften geworden. "Bedrijvig Dieren,
vroeger en nu" geeft een leesbaar geïllustreerd overzicht van de
bedrijvigheid in Dieren - soms meer dan een eeuw geleden -
gelardeerd met foto's en overdrukken van advertenties. De
sectoren "gastvrij Dieren", goed voor een boek apart, en de
tabaksindustrie, waar de heer Nas aan werkt, zijn bewust buiten
beschouwing gelaten. Vele, uit de laatste eeuw bekende
bedrijven en activiteiten komen in de publicatie voor: Gazelle,
Edy, Schildersbedrijf Slik, Schoenmakerij, annex handel, Wijs,
de veerpont, het sluizencomplex, kapper Grotenhuis, de
Middenstandsbeurs, loodgietersbedrijf Resink en vele andere
interessante zaken worden in het boekje ( 96 pagina's van 20 x
20 cm) vermeld. Bij voor-inschrijving werden al ruim 500
exemplaren besteld. De 1500 stuks, die per 2 april van de pers
kwamen, zullen dus wel snel hun bestemming vinden. Voor de
Dieren-verzamelaar is het een "must" en voor andere
belangstellenden is het best interessant.
Inhoud en verzorging maken de prijs (f 29,95) acceptabel.

Gelders Erfgoed
(H.MBosland)

Eind 1991 werd de uitgave van het destijds door de heer
Kruiswijk Jansen gestichte "Gelders Oudheidkundig
Contactbericht" gestaakt. In februari van dit jaar verscheen het
eerste nummer van het ervoor in de plaats gekomen
tweemaandelijkse Gelders cultuurhistorisch tijdschrift, onder
de aansprekende benaming van "Gelders Erfgoed".
In het nieuwe orgaan, dat onder dezelfde redactie staat als het
Gelders Oudheidkundig Contactbericht, versterkt met een
beeldredacteur, zijn uitgebreidere artikelen opgenomen, met
meer illustraties. Het geheel is "verpakt" in een aantrekkelijk
omslag. In de nieuwe opzet is gelukkig onder meer de rubriek
"Verenigingsnieuws", met bijzonderheden uit de publicaties
van de talrijke oudheidkundige kringen gehandhaafd.
Wij wensen "Gelders Erfgoed" alle succes toe!
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SNIPPERS VAN DE REDACTIETAFEL

Als u het colofon van dit nummer hebt gelezen, is het u
opgevallen, dat ons Redactieteam is uitgebreid en wel met de
heer H. Wissink uit Dieren. Hoewel dat ook elders al is
gebeurd, willen wij ook op deze plaats ons nieuwe redactielid
hartelijk welkom heten. Van zijn kunnen en kennen heeft hij al
op ruime schaal de bewijzen geleverd. Een deel daarvan is in
dit nummer aan de lezers door gegeven en ook de volgende
nummers zullen daarvan getuigen.

We keren nog even terug te naar het vorige nummer (lOl) van
Ambt en Heerlijkheid. Uiteraard doe je je best om in een
vernieuwde presentatie zo goed mogelijk voor de dag te
komen. En dan blijkt dat...twee afbeeldingen, aan welke je een
opvallende plaats hebt willen geven, geen onderschrift hebben
meegekregen. Mogelijk had u al begrepen, dat zij behoren bij
het verslag van de excursie naar "Huize Bergh" in 's Heeren-
berg, dat op de tegenover liggende bladzijde was opgenomen.
Welnu, bij de bovenste prent op de binnenachterkant van het
omslag hoort het onderschrift: "Kerk en Kasteel te 's Heeren-
berg, 1743" en bij de onderste moet "Zeddamse Poort te 's
Heerenberg, 1743" staan.

Ons nieuwe redactielid, de heer Wissink verraste ons met een
uitgebreide studie over "Bijnamen in Dieren". Hij belicht
daarin o.a. de functie in een sociale samenleving, het ontstaan
en het gebruik en nog vele andere aspecten. Hij heeft die studie
aangevuld met een lijst vol bijnamen, die vroeger in Dieren
werden gebruikt. Gezien de grote belangstelling voor dit
onderwerp, in een stadium nog wel waarin nog niet tot
publicatie is overgegaan, heeft zich de vraag opgeworpen of
het niet zinvol zou zijn het betreffende onderzoek tot andere
dorpen in het werkgebied van de Oudheidkundige Kring uit te
breiden. Wij hebben daarom de opname van de onderhavige
studie nog even uitgesteld. Uiteraard heeft de auteur, voor een
eventueel verdere studie en uitbreiding van de namenlijst, nog
veel informatie nodig. Wie denkt dat hij of zij inlichtingen kan
verschaffen over in onze regio toepaste bijnamen en over de
dragers hiervan, wordt verzocht, dit schriftelijk, telefonisch of
in een rechtstreeks persoonlijk contact aan de heer Wissink
door te geven.
Zijn adres is:
Drs H.Wissink, Residentie Oranjehof, Stationsplein 4 ,
6953 AB te Dieren. Telefoon no 08330-50270

16

GESCHIEDENIS VAN DE TRAMSTRAAT IN
VELP NA HET JAAR 1850

door E.J. Muis Wzn

Tramstraat .....
Zo heeft de straat natuurlijk niet altijd geheten. Op 1 mei 1880
werd de dienst met de paardetram tussen Velp en Arnhem
officieel geopend. Het eindpunt in Velp was om en om, voor de
ene rit station Staatsspoor en voor de volgende rit hei
tramstation van de Gelderse Stoomtramweg (Zutphen - Velp).
Laatstgenoemde tramstation stond op de hoek Hoofdstraat en
Willen Honigweg, waar nu het Esso benzinepompstation is. De
stallen voor de paarden en loodsen voor de wagens (remise)
waren voor in de tramstraat, ongeveer honderd meter vanaf de
Hoofdstraat.
De gemeente Arnhem, onder wiens verantwoordelijkheid de
N.V. Arnhemse Tramweg Maatschappij reed, had daarvoor
grond van de gemeente Rheden gekocht. Dit was een strook
tussen Tramstraat en Hogeweg, aan de Tramstraat tussen de
huisnummers 6-12 en aan de Hogeweg de nummers 7-9. Deze
grond werd in 1912 weer terug verkocht aan de gemeente
Rheden, omdat de paardetram werd vervangen door een
elektrische tram. De paardenstallen waren toen niet meer
nodig. De tramwagons konden voortaan gemakkelijk op eigen
kracht weer terug rijden naar de centrale remise in Arnhem,
waardoor de loodsen overbodig werden.
De oorspronkelijke koetsiers en conducteurs, weer in dezelfde
functie bij de elektrische tram, hebben nog lang in de huizen
achter de vroegere remise gewoond. De toegang tot deze
huizen was vanaf de Hogeweg. De stallen en tramloodsen zijn
na 1912 verhuurd geweest aan een handelsfirma, die ze heeft
gebruikt voor houtopslag.
Na 1880 liet de heer van het tegenover de tramremise gelegen
kasteelOverbeek een stenen muur metselen tussen zijn terrein
en de Tramstraat. De remise veroorzaakte naar zijn mening te
veel geluidsoverlast en de bedrijvigheid rondom werd daarmee
tevens aan zijn gezicht onttrokken. Een restant van deze
historische muur is nu nog voor in de Tramstraat aanwezig. Is
het mogelijk, dat deze vroegere grens van de kasteeltuin - de
enig overgeblevene - bewaard wordt?

De Tramstraat heette voor 1880 Jeruzalemse weg
De buurtschap "Jeruzalem" werd begrensd door:
* westelijk: park en bos van kasteelOverbeek,



* noordelijk: de beek en het bruggetje in de weg, die nu
Jeruzalem heet en de huidige Dennenweg,
oostelijk: de Beukenlaan, de Biesdelselaan en de Hoge-
weg en
zuidelijk: de Hoofdstaat.

*

*
Op de plaats van de latere Tramremise heeft tot 1870 een
groot huis gestaan met een serre aan de voorzijde. Het
werd gebruikt als zomerpension. In een veilingsadver-
tentie uit 1880 werd dit huis "Emmaüs" genoemd, zijnde
een "heerenhuisinge" behorende bij kasteelOverbeek, ge-
legen aan de Jeruzalemse weg. In de Bijbel wordt verteld
over twee discipelen, aan wie Jezus na Zijn verrijzenis
verscheen op de weg van Jeruzalem naar Emmaüs (Lukas
24, 13-35). Dat huis op de hoek van de Tramstraat heeft
meer dan 110 jaar deze naam gedragen. De huidige
nieuwe bewoners zullen de historische herkomst niet
hebben geweten. In 1991 is de naam verwijderd.

2 De "Hofstede Jeruzalem", nu Tramstraat 74 - voorheen
boerderij Aartsen, maar in 1945 afgebrand - waarover ik
een artikel heb geschreven in "Ambt en Heerlijkheid" no
100 - was gesitueerd aan de Jeruzalemse weg huisnum-
mers 2 en 3. We weten dit van een publicatie, die be-
schrijft hoe deze woning in 1864 afbrandde en daarna
weer is opgebouwd.

3 De voormalige boerenwoning, die nu nog staat aan de
hoek Achtsprong en Dennenweg, werd in een adresboekje
uit 1859 vermeld aan de Jeruzalemse weg. Later woonde
daar C. Zinnemers & Zn, een transportbedrijf
("landbouwvoortvaring en sleepersbedrijf').

4 De Tramstraat heeft dus oorspronkelijk Jeruzalemse weg
geheten en liep vanaf de Hoofdstraat door tot aan de Park-
straat. Later was dit Tramstraat, Achtsprong, Jeruzalem.

5 Ten behoeve van de fam. Zinnemers, wonende in de onder
3 genoemde boerenwoning, vond door een sterfgeval een
publieke verkoping plaats op 28 april 1921. In de
advertentie in de "Velpsche Courant" werd toen het adres
"Tramstraat no 42" genoemd.

6 De Raadscommissie, die zich in 1885 belastte met het be-
noemen van de wegen in ons dorp, zal het eerste gedeelte,

tot aan bovenvermelde boerenwoning Zinnemers, "Tram-
straat" hebben genoemd en het andere deel, tot aan de
Parkstraat, "Jeruzalem".

7 Ten tijde van de ontwikkeling van uitbreidingsplannen en
het ontstaan van de "Zeeheldenbuurt" - de Ruyterlaan, van
Kinsbergenlaan, Tromplaan enz. - na 1921, heeft het ge-
deelte van de Tramstraat, tussen de Ruyterlaan en de
Dennenweg, de naam "Achtsprong" gekregen.

Hoe is de straat, die nu Tramstraat heet, op de huidige
plaats ontstaan?
De beek, vanuit Rozendaal naar kasteelOverbeek stromende
en de weg, die nodig was voor de kerkgangers zullen daarvoor
gezorgd hebben.
Op een kadastrale kaart uit 1898 is de Tramstraat 41/2meter
breed, met aan de westzijde het "raster van Overbeek" , dus
muur en hekwerk, en aan de oostzijde een één meter hoge
haag, met daarachter weide- en akkerland. Op de Tramstraat
kwamen oostwaarts slechts enkele paden en landwegen uit.

Het Jeruzalemse Veld vóór 1898 kaal en onbewoond
In de landschapsdoorsnede west-oost vormt de strook langs de
beek het meest vlakke en laagste gedeelte. Oostwaarts in de
richting van de Hogeweg (deze naam is functioneel) stijgt het
landschap. In mijn tuin, over een lengte van vijftig meter, is er
al een stijging van 150 cm. Het Jeruzalemse Veld, ten oosten
van de Tramstraat, was voorheen vermoedelijk het droogste
gedeelte van de buurtschap Jeruzalem. Het was in 1898 slechts
akker- en weiland. Er zijn nauwelijks boerenwoningen op de
kaart te vinden. Men ziet ze slechts hier en daar, in de buurt
van eiken- en beukenbosjes, die konden groeien door de
aanwezigheid van watersprengen, welke de grond constant
vochtig hielden. In die tijd hadden de boeren het water nodig
voor het vee en het hout van de bomen voor verwarming en om
te koken. Daarom liggen de (boeren)woningen verder
noordwaarts, richting Rozendaal en Pinkenberg. Zie
bijgevoegde kadastrale kaart 1867.

De Tramstraat is van oudsher een kerkepad
Reeds eerder vermeldde ik, dat de Tramstraat voor 1885
Jeruzalemseweg heette. Een andere benaming, vermoedelijk
ontstaan voordat de kerk in Rozendaal in l758 zelfstandig
werd, was "Rosendaelse Kerckweg" (Kerkstraat, Stationsweg,
Tramstraat, Boschweg).
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De kerk had voor 1894 een waardevolle functie
In die tijd had de kerk (de Oude Jan) behalve een religieuze,
ook een functie in de berichtgeving. De eerste Velpsche
Courant verscheen pas in 1894. De Velpse bevolking was voor
1885 overwegend agrarisch. De boerenhofsteden brachten zelf
op, wat hun bewoners voor hun eerste levensbehoeften nodig
hadden. De eigen kleding werd gemaakt van zelf verbouwd
vlas (Vlashofstraat) of van wol van eigen schapen. Brood werd
zelf gebakken van eigen rogge. Men had varkens, runderen,
schapen en bijen. De boerenhoeven lagen honderd meter en
nog meer van elkaar. Veel contact met de buren was er niet.
De schoolmeester-koster deed na afloop van de kerkdienst
diverse wereldlijke afkondigingen (zie E.J. Kruiswijk Jansen:
"Geschiedenis van de Oude Jan blz. 18 en 47). Belangrijk voor
de van verre komende kerkgangers waren vooral de agrarische
mededelingen, zoals "hengsten ter dekking staand", "drachtige
geiten te koop","hout op stam" of "geveld hout" te koop.
Voor de kerkgang, maar ook voor de schoolgang, want de
school was naast de kerk, was een goed begaanbare weg
belangrijk. In het open landschap was de kerktoren op grote
afstand zichtbaar. Men liep daar naar toe langs "gemakkelijke"
paden en wegen. En het pad langs de beek was het meest
vlakke. Bovendien was de beek de beste wegwijzer. Maar bij
park Overbeek aangekomen moest de zondagse kerkganger
langs de afrastering - een hoog, geteerd latten werk - lopen.
Daardoor ontstond een kerkpad ten oosten van Overbeek, de
latere Tramstraat.

Geschiedenis park Overbeek belangrijk voor Tramstraat
Omstreeks 1900 begon het verval van het landgoed en kasteel
Overbeek. Het landgoed - 11 ha - strekte zich uit van de
Tramstraat tot de Parkstraat en van de Hoofdstraat tot ongeveer
de weg, die nu Jeruzalem heet. Door afwezigheid van
erfopvolging werd eind 1900 het landgoed verkocht aan de
N.V. Villapark Overbeek, met het doel:
"het oude schone park, steeds afgesloten door een houten
omrastering, dat aan inwoners en vreemdeling weinig
aantrekkelijkheid bood:
door het wegvallen der omheiningen zouden de water- en
boschpartijen ook voor het publiek genot opleveren:
dat er werk zou komen voor den handwerksman en koopkracht
voor de neringdoende"
Volgens het plan van parkarchitect Hugo A.J. Poortman werden
in de voormalige kasteeltuin parkwegen aangelegd, terreinen
geëgaliseerd, waterwerken schoon gemaakt en rotspartijen
gebouwd.
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In 1906 was het in tact gebleven kasteelOverbeek nog met
waterpartijen omgeven. Het werd dat jaar verkocht aan de N.V.
Westerkwartier in Amsterdam, waarna het monumentale
herenhuis met bijgebouwen werden afgebroken en de grachten
gedempt.
Na 1906 werd het dorp Velp, met boerderijen her en der, snel
omgetoverd tot een villadorp met beroepspensions - daar
woonden doorlopend pensiongasten -, herenhuizen en zomer-
optrekjes. Van de omvangrijke bouwactiviteiten probeerden tal
van middenstanders een graantje mee te pikken. Mijn
grootvader - een nog jonge aannemer - ging daarvoor in 1898
verhuizen vanuit Velp-Zuid naar de Tramstraat, dus naast het
park Overbeek. Hij kocht zo maar een stuk weiland, om daar
zijn huis met werkplaats op te bouwen. Dat was lang niet gek
bekeken, maar wel gedurfd. Met succes heeft hij in het
voormalige park en de naaste omgeving veel grote huizen
gebouwd, o.a. in 1912 het huis "De Hoek", Boulevard 11, nu
"De Wartburg".
Aardig is nog om te vermelden, dat hij met behulp van
kozijnen, ramen, deuren en balken, die vrij kwamen met de
sloop van kasteelOverbeek, in 1906 een hele grote
timmerwerkplaats met houtzolder en diepe kalkkelder achter
zijn huis heeft gebouwd. Daardoor kon hij, onafhankelijk van
het weer, doorwerken. In die tijd ongebruikelijk. Dit gebouw is
een nog aanwezig overblijfsel van het pré-industriële tijdperk.

Tekening Tramstraat omstreeks 1928
Bijgaande tekening van de Tramstraat is gemaakt door mijn
neef Joop Jansen. Opvallend is het geteerde hoge lattenhek aan
de linkerzijde. Toen de heer Spreekens in 1770 eigenaar werd
van het landgoed Overbeek maakte hij dit hek rondom zijn
park. Hij vond dat nodig, want kerkgangers gebruikten paden
in zijn park als sluipweg. Het hek op de tekening is tot 1950
aanwezig geweest.
De bomen ter linker zijde van de tekening waren grote eiken en
beuken, als onderdeel van een bos. In mijn jeugd speelden we
wel in dit "Spreekens Boseh" - voor ons "sprookjesbos" -
genoemd naar de toenmalige eigenaar van park Overbeek, die
als een van de weinigen veel aandacht schonk aan deze bomen
in de vorm van goed onderhoud, snoei werk en dergelijke.
Enkele van deze eiken en beuken zijn nu nog beeldbepalend
aanwezig.
De Tramstraat is vanaf de Evertsenlaan tot ongeveer 1928 een
verharde zandweg geweest. Uit mijn kleuterjaren herinner ik
me, dat een paard een rijtuig of wagen zo trok, dat de wielen
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door het al aanwezige karrespoor gingen. Na die tijd werd de
weg vrij snel met klinkers bestraat, maar de metalen banden
om de houten wielen van de sleperskarren en sommige
rijtuigen gaven geluidsoverlast aan het ziekenhuis. Niet lang
daarna kwam een zwarte teerwagen, door een paard getrokken,
om een asfaltlaagje over de klinkers te spuite!1'
Op de tekening is midden op de achtergrond de zijgevel van
boerderij Aartsen te zien. Voorafgaand aan de bevrijding, in
april 1945, is er een beschieting vanuit Arnhem op Velp
geweest. Deze hofstede met rieten dak is toen door granaten
getroffen en afgebrand. De karakteristieke boerderij heeft
moeten plaats maken voor een serie nieuwbouw woningen, die
aestetisch niet past in deze straat. De vanaf de straat verder
tuininwaarts staande paardestal, die bij deze boerderij hoorde,
is een in de zeventiende eeuw gebouwd "los-hoes" en nu in
gebruik als woning. De bij de boerderij horende wei met
fruitbomen is gedeeltelijk nog aanwezig.
Op de tekening staat achter de boerderij het nu nog aanwezige
en in 1920 gebouwde herenhuis Ruyterlaan 27.
Bij de (bruine) woning rechts - dit is een dubbel woonhuis - is
de "eerste steen", met inscriptie 3 december 1898, nog
aanwezig. Deze woning is nog van het oude Velpse type waarin
zich, achter de voorgevel met het zadeldak evenwijdig aan de
straat, de zondagse koffiekamer bevindt en in het achterste
gedeelte, met het zadeldak loodrecht op de straat, de dagelijkse
leef- en werkruimten. Dit huis heeft, door zijn toevallige
ligging met grote (moes)tuin, een dorpse bekoring. Er zijn in
Velp nog wel meer van dit type woning overgebleven, maar
niet in deze landelijke situering.
Het huis op nummer 54 werd in 1898 bewoond door Anton
Johannes Willemsen, koetsier en tuinman. Idem op nummer 56
door Cornelis Schuurman, tuinman. In 1927 werden beide
huizen gekocht door tuinman Frits Willemsen, die nummer 56
verhuurde aan "Mr tuinman Veenhof'. Op de gevel is boven
het huisnummerbordje (56) nu nog, door niet verkleurde
stenen, te zien waar het naambord van tuinman Veenhof heeft
gehangen. De ophanghaken zijn nog aanwezig.
Dit was een van de zelfstandige ambachtsmannen, die het
predikaat "meester" (mr) mochten voeren. Zij waren lid van
een ambachtsgilde, waarvoor ze een proeve van bekwaamheid
hadden moeten afleggen.
Voor in de Tramstraat woonden Simon & Zn, mr steenhouwer
en G. Peters mr schoenmaker.
Veenhof en zijn vrouw, onze buren dus, waren eenvoudige
mensen. Zij waren opgegroeid op een buitenplaats, waar Frans
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de voertaal was. Deze tuinman had dan ook klanten, waarmee
hij de eisen van het tuinonderhoud in het Frans besprak. Iedere
morgen, precies om 7 uur ging deze man naar zijn werk met
een smetteloze houten kruiwagen, met daarop zijn
gereedschap: hark, schoffel, diverse maten schoppen, graszeis,
lange bezem van berketakjes enzovoort.
Van tuinman Veenhof is, tot slot van mijn artikel, de volgende
anecdote bewaard gebleven:
Het verhaal werd opgetekend door J.Louis Pisuisse en Max
Blokzijl in hun boek: "Avonturen als straatmuzikant" (blz 144).
Op zoek naar avonturen voor verhalen voor de krant zijn deze
journalisten in 1907 als Italiaanse straatmuzikanten negen
dagen op stap geweest, verkleed als haveloze vagebonden. Om
te mogen spelen in de gemeente Rheden wilden ze een
vergunning bij de burgemeester gaan vragen. Ze spraken in
deze rol slechts beperkt schoolfrans en met handen en gebaren
maakten ze hun bedoelingen aan de man in de straat kenbaar.
"Daarom lieten we ons den weg naar 's burgermeester's
woning uitduiden en kwamen tenslotte voor het tuinhek,
waarachter een dikke tuinman (Veenhof!) het grasperk te
bewerken stond. Het is altijd weer een zonderlinge gewaar-
wording, iemand in een vreemde taal te moeten toespreken,
wanneer men bij voorbaat weet, niet verstaan te zullen worden.
Maar toch vroeg ik den corpulenten arbeider met eenige
stemverheffing: of de burgermeester daar woonde.
__ "Oui Monsieur," kwam onmiddellijk,en tot ons beider
ongeveinsde verbazing het antwoord.
_"Et est-i Ichez lui?"
_"Non, il est à Steeg".
_"11 est à Steeg ?" vroeg ik, steeds meer verbaasd over de
omstandigheid, dat we hier in Velp een tuinman hadden
opgediept, die zich in 't Fransch met ons onderhouden kon.
"Est-ce qu'il est à la mairie à Steeg?"
_ "Oui, monsieur !", zei de tuinman weer, die nu blijkbaar
vond, dat hij zich nu genoeg had ingespannen voor twee
nieuwsgierige vagebonden en met een "bonjour monsieur",
uitgesproken op een wijze, die we van maatschappelijk hoger
geplaatsten wel slechter gehoord hadden, en ging weer aan het
werk.
_ "Bonjour, m'sieur, merci," antwoordden we, een weinig uit
het veld geslagen, door het zeer resolute optreden van dezen
eenvoudigen tuinman".



Woning Tramstraat 56 met
(reconstructie van) naamplaat.
De haken in de muur en de

verkleuring van de stenen tonen
de vroegere plaats van de

naamplaat.
(Foto E.J. Muis Wzn)

Tekening van de Tramstraat
in Velp omstreeks 1928.
Het huis rechts is door de
auteur aangeduid als bruine
woning.

(Tekening loop Jansen.foto
E.J. Muis Wzn)


