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EERSTE JAARBLAD VAN SPANKEREN, 1867 (I)

Via de familie Bruntink te Spankeren konden we voor onze
lezers weer van derden het Eerste Jaarblad van Spankeren
'uit 1867 lenen. Eigenlijk zouden we Eerste tussen haakjes
moeten zetten. Geruchten willen dat er nog een Jaarblad
geweest is dat nog ouder is. Hardnekkige pogingen dat blad
boven water te brengen hebben ons nog geen resultaat
opgeleverd, maar we houden vol! Wie doet er mee?
Verder sluit de redactionele mededeling op de voorpagina
(waarover straks meer) af met de boodschap dat er op 7
augustus 1868 "een tweede nummer van het Spankerensch
Jaarblad zou kunnen verschijnen".Ook dat hebben we niet
teruggevonden. Zo dat niet verschenen is moet dit nummer
dus het enige Jaarblad van Spankeren zijn.

Verkleinde kop van het laarblad van Spankeren. Ter weerszijden van het wapen de dienstregeling van spoorwegen en
bodediensten. De donkere verticale streep over het midden laat de beschadiging van het blad zien.

Het blad is gedrukt op zeer stevig geschept en goed wit papier
en met een duidelijke letter. De teksthoogte is 385 millimeter
en de tekstbreedte meet 243 millimeter. Dit alles is omgeven
door een bladspiegel van 25 millimeter.
Het blad omvat vier pagina's. Blad 1 en 2 hebben drie
kolommen en verder diverse advertenties over 160
millimeter. Blad 4 is één grote aankondiging van het
Volksfeest op 7 augustus 1867 te Spankeren.

JAARBLAD ···VA
Vertrek vuu Treinen, Fosten en Wagens

van Dieren. tZomerdienst.!
'I ID. :\1/, ecu I'I)~tk:lr naar ."rt1il~m.

71/~.. .• •• Z'lIl'hclI.
1->.!~I 1't:1L l'rt'i'l uaar ZU'!,Ïlrn.
,,:1:, .. ".\luht"lII.
t-.. :)~ een Wa:!,,!! UII~" !Jnr"l,oq;b. Duetinehem en 't'erbcrgh.
~ij.~ een 'I'reru ua,r ZU~\Ih,'u.
lU.1; een W:it.:rll naar lJ.Jl',Oflr[Ch.
11.1& r-e-u Trt:Èn Illl~r .\rnh",,o.
11. !('" ., • ZUfphtll.

11.11', eeu \\:!.Ir!:tn U:lU lJ"e ••lIlJllth.
!:!;jh co"n Tu-in .:.tar Afllh~ln.

":tl, :!.4r. Zutpbf'D.

•• ~.5U.. Arnhem •.

door H. Wissink

Op de eerste pagina vinden we tussen de tekst een vijftal
illustraties. Dat "oogt" beter en noodt eerder tot lezen dan
alleen maar "platte tekst", dat begreep men toen ook al. Een
letterbrij van alleen maar woorden zou de eenvoudige
landbouwers en hun gezinsgenoten na een dag van hard
werken niet tot lezen noden. Met slechts ten dele op de tekst
betrekking hebbende illustraties werd de interesse opgewekt
en de drempel tot lezen verlaagd. Pagina 1 en 2 zijn geheel
gebruikt voor redactionele tekst met een op pagina 2 cursief
gezet gedichtje. Ook dat maakt de totale indruk minder star,
dus vriendelijker.
Pagina 3 is voor 90% gebruikt voor advertenties en pagina
4 geeft het Volksfeest op 7 augustus met het complete
programma van die dag weer. Dat geschiedt met letters van
minstens vier millimeter hoog. Dat programma knalt er
zodoende letterlijk uit: de minder leesvaardigen konden zo
rustig spellen! Ter oriëntatie: dit blad gebruikt letters die
bijna 2 millimeter hoog zijn.
Het achterblad toont iets wat we nu niet meer tegenkomen:
links onder in de bladspiegel vinden we de afdruk van twee
"dagbladzegels" . Dat was decennia lang een belasting op
kranten e.d. Weliswaar leverde het de staat geld op, maar

~ 'I U".' 5.10 een 'Prein naar Zutphen.
5.10 tCO W•.~en op Oouborgh, .DoctÎDchem, TerboJ';J;.

varsereld, Aalkn r.1I Diux perle,
• 7.14. een 'l'rein Dur Arnhem. .
•• 7.50 '. " "t.ulphen.

7.50 eeu W3.lI;en naar {)tI~sbnrzh.
IJ.12 cru Treilt naar ."rllh~m. ~
9.54.. .• .• Zutpben.
iU.4I een W3.~eo nur Doe.bors.

H. Harraeen , Rode 'fan Dieree op Arnhem t Di 0!l"!llialr eu Vrijdlg.
G. J. Janeen , Vncht"a~en "U Dieren op Arnhem. alleen Vrijdag.
IL Uarr •• en , Rode nn Dieren op DoeAborg, Wot:n~(b,1.! en 7.alul'd~.

, G., J. Jallllen, Vr!lchtlll'a~en van Dieren op ZlItl'hf:n, IJflnderda@;.

De prijs van dit No. ia 10 Centa.
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Inwoners van Spankeren!
Eers] weillige dagen ~elt,len werd tot de vierinzvnn

011" ~.olksft'('~t op OIJZ'~l1 voormaligun kl!rmisdag besloten.
.0", tijd Wa8 te kort 0111 ""IJ IJl allo opxichteu goed ge-
ordend ,volksfeest te regdcn - de algemeene mede-
werking maakte het' ,<Il'r eonunissic "intusschen moge-
lijk n~!; meer' tot st.uul til hrcnlfcll, , dan zij aan-
vun kcltJ I.: had gedacht., <.llIS feest ZIJ ce ne eerste proeve
van wat op ons 'iJlkskl.'st tr, huis behoort' en wat'
duur vrrmedvu moet worden. 1)1'.' olldervindin;/ die wiJ'

. I '. 10'
,h,·dl'u allen opdoen ~, zn l , naur Ik hoop, ons in staat
stellen , een volgend jnur een feest te vieren, meer ge-

,ti~t'IJd aan elks behoeften en wcnschen ..
~~CI1 enkel woord over ,Üt jaarblad. Eerst in do

,ltllerlaat~t'· dIlgen. ' ~OCll d,~ ingekomen gelden tie kosten
van drukken l:1,wgZIlIH konden bestrijden, werd tot tic

"uitgav« dezer courant besloten." De' bereidwilligheid,
,"'uarrucdc :'1111 bet verzoek tot inzending van stukken
dOM eenige inwoners van Spankeren en van elders werd
, v?ldaan , m!la~te het den ,nrzamcl~ur mogelijk dit Iste
No, van het Spauk ersehc juarhlud In het licht te eeven,
,1~nkt'le zuken zijn hesproken - het meeste ~chtcr

uit tijtl~g,,:brek s lechts aangeroerd, 'Moge naar aanlei-
,Jin/:( ,l"arvall gcnocgzanw stof voor een tweede No. van
O!~S ~paJlhfs"h J,aarblad, te,vers'chljnen op 7 Aug, 1868,
I/lJ tJJd~ worden Jugelcverd." . -. ,

Oproep voor het feest,

Door UI' ]\IJeklJall,I,'laar,; ~Jt:Jt:LT & VOS. LcitlsclJc-
straat. te Aiustcrd.un , is uitgt:gl'l'rn en u IOIH n:rkrijg-
huur gesteltl :

VOLKSFEESTEN,
io verband met de af'schilflïng van de kERMIS.

E(,u "'OOf'! auu .I•. 1.",I"u der Y"l'~('1J iIkmle I "'park-
menn-u I'all ,I,· fIIaa t:'('h:lppij ••Tul IIIlI \',IU 'I ,,\ 1~1'lIll'('U,"
aan (;"llll'I'Il!o.·hl·"tllf"1\ 1'11 alk \\,'!lrjll"lltl'·11.

Prijs I 0,50,

die beruchte dagbladzegels hebben tot de opheffinng ervan
in 1869 gewerkt om publieks-informatie via dergelijk
journalistiek werk een verre van optimale verspreiding te
geven. De eenvoudige arbeiders konden zich daardoor
minder gemakkelijk het regelmatig lezen van een krant
veroorloven.

Op de voorpagina staat rechts onder in de kop:
"De prijs van dit nummer is 10 cents."

Niet goedkoop voor die tijd: daar had een kermisganger
destijds meer dan één borreltje voor!
De druk ziet er zeer goed en verzorgd uit. De boekdrukker
G.J. Thieme te Arnhem tekende voor de produktie. We
brengen de toenmalige drukker graag hulde voor zijn
voortreffelijk werk. Trouwens, de naam Thieme siert nog
de rangen van onze huidige drukkers met ere!

Het geheel is goed behouden gebleven in de ruim 125 jaren
die sinds de verschijning zijn voorbij gegaan. Alleen heeft
de voorpagina - en dus ook de achterkant daarvan, pagina 2
- geleden doordat men het opgevouwen bewaard heeft. Op
de vouw ging het papier kapot. Met de beste bedoelingen
heeft men gepoogd de ontstane schade te herstellen. Helaas
heeft men daarbij geen zuurvrije lijm gebruikt. Daardoor
zijn er nu strepen verticaal over de bovenste helft van de
eerste beide pagina's ontstaan en horizontaal in het midden.
Een verdere aantasting van het papier door het zuur zal op
den duur wel niet zijn te voorkomen, Tot dusverre is een en
ander goed leesbaar en dat is voor ons onderzoek de
hoofdzaak.

Alom vcrkrijgbaar.

IETS OVER VOLKSVERMAKEN.
JlHRO()~Dt: PRIJS\'EllIHNIlELIt\G.

lIitg"gC\"ll door tl~ Maatschappij : Tot .\',,/ I'lW

" A(f}(·/l/rI'lI.
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Pogingen tot verhoging van het geestelijk niveau van kermissen en volksfeesten.



Bij w. Jo:..I. 'I'JEE~}.; \\ï1.1.I~1..: t~ ~Iroll.:, vcrsclu-eu
ln-hulve vele uudcre \1\'rL"1I UI wl'llJcs over landbouw,
tuinbouw, veeteelt, cm:.;

H. BAARSCHERS
De Kinderen van den Buitenman;
I"CU schoolbovkje bevattende korte lessen over landhui .••
houdimr, met ecue 1lII\1hc\'cliu~van n\C. 1.. 1tU;I.11EH,

Ile :stukje ae druk, eu 2e stukje, beide met plaatjes.
He Maatschappij tot Nut vun 't Al~l'mceD hee ft Lar.)

goedkeuring aan dit werkje gc~.,:honhu door een gr?ot
aantal te verspreiden. Vcrschilleude hoogst gunstige
unukoudigiugen werdeu er vsu gl'gc\'cll door hCI'Ol'oUC

bcourdeelun-u.
Wekelijks verschijnt bij hemde Landbouw-Courant,

Nieuwsblad voor den Nederlandsehen AkhrbouWI'cr, Vee-
houder, Ilouttelcr.Bocmkwrckcr, \\'arllloc:teuier en (iroIlJ-
cizeuuur. Hoofdredacteur IIr. 1.. M lIJ.lIEll, te Aruheui,
!lI~t bijhehoorcud Bijblad, of al; mauud-rditie JI! l\ï1'1I4t

]:Ot!l'l'i/' (Jol/dil/ij".

Stimulans tot vaktechnische, geestelijke, en culturele
ontwikkeling.

Het ligt niet in onze bedoeling een gedetailleerde weergave
van de inhoud van het Jaarblad te geven. Een fotocopie
hebben we in het gemeentearchief van de gemeente Rheden
gedeponeerd. Een ieder die de exacte inhoud wil leren
kennen verwijzen we dus naar onze voorzitter/gemeente-
archivaris.

Doel van het Jaarblad
In de redactionele inleiding worden we al snel gewaar wat
het doel van dit Jaarblad is. Destijds schijnen in het hele
land de kermissen niet zonder wanorde te zijn verlopen.
Datzelfde zal in onze regio ook hebben plaats gevonden.
Men leze in het begin van de redactionele mededeling: "Ons
feest zij een eerste proeve van wat op ons volksfeest thuis
behoort en wat daar vermeden moet worden." Tevens melden
de initiatiefnemers: "Eerst weinige dagen geleden werd tot
de viering van ons Volksfeest op onzen voormaligen
kermisdag besloten."
Elders (pagina 3) vinden we twee advertenties. De
Maatschappij tot Nut van 'tAlgemeen wijst op de bekroonde

Drijvend Badhuisje te Dieren.
Het DltIJVEND BADHUISJE te Dieren in den

Llssel door eenige aandeelhouders opgerigt in het
voorjaar van 1863, is voor het publiek toegankelijk j

de baduren zijn voor Heeren 's morgens van ~ 6 tot
tot 9 uur. Voor Dames van 9 tot 12 uur. Voor Kin-
deren beneden 10 jaar van 12 tot 2 uur, (zaturdags tot
4 uur) in een afzonderlijk daartoe ingerigt bad, doeh
niet anders dan onder behoorlijk opzigt. Voor Dames
's midduzs VUil 1 tot 3 uur en voor Heeren van 's mid-
dazs 3 ~ur tot 's avouds 8, 9 à 10 uur, naar mate de
dagen lanzer en korter worden. Zondags is het bad
alleen "o~r Heeren opeu, 's morgens van ~ 6 tot 9
uur en 's uvonds van 6 uur tot 8, 9 à 10 uur. De
baden kosten voor ieder persoon 25 cents, wanneer men
'er 10 tegclijk neemt 221/~eent , en 20 tegel.ijk 20 c?ntll
het stuk. De Kinderkaartjes 10 cents voor leder Kind,

Aan het bad is een badmeester en een badvrouw

I gtplaatst.Ieder badgast heeft het gebruik: vau 2 handdoeken.

IKinderen ieder één.
Het bad wordt ieder badsaisoen geopend in het laatst

van Me! of bezin van Junij en gesloten in het laatst
van September ~ dat afhankelijk: is van meerdere of
mindere warmte.

[11 1863 zijn verkocht 634 kaartjes.
" 1864 " 547
" 1865 " IOn
" 1866" " 697 "

Over het loopende badsaisocn kan dit nog ~iet worden
op"eoeven doch het laat zich zeer slecht aanzren wegens" " ,het koude weder.

Vreemdelingen, te Dieren, El1e~om, Steeg en elders
: logereude , maken er nog al gebruik vnu.
! Het bad is doelmatig ingerigt en voldoet zeer... Jaar-
lijks komen er verbeteringen aan, het wordt goed on-
derhouden. . . , Ti'

De inwoners van DIeren, Spankeren en .Jlcrom,
zelfs mil Doesborgh en Brummen , ondersteunen de
, onderneming.

prijsverhandeling getiteld "Iets over Volksvermaken" en
boekhandel Zeelt en Vos (uit de Leidschestraat te Amsterdam
nota bene!) adverteert met: "Volksvermaken in verband met
afschaffing van de KERMIS". Verder wordt daarin
gestipuleerd: "Een woord aan de Leden der verschillende
Departementen van de Maatschappij "Tot Nut van 't
Algemeen", aan Gemeentebesturen en alle welwillenden".
Blijkbaar bestond er langzamerhand een algemeen
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misprijzen inzake de verwikkelingen (vechtpartijen,
dronkenschap) die met kermissen gepaard gingen.
De notabelen te Spankeren en de rest van de burgerij zullen
op enigerlei wijze met plaatselijke ervaringen in het
achterhoofd wel besloten hebben dat een en ander anders
kon en dus anders ( = beter) moest. Ach, ontsporingen tijdens
een kermis in die periode zijn niet goed te praten, maar wel
verklaarbaar. Het was immers een kleine agrarische
gemeenschap die zich langzamerhand uitbreidde. Het
Aardrijkskundig Woordenboek van Witkamp meldt voor
Spankeren in 1840 en 1872 respectievelijk 200 en 268
inwoners. De sociale controle (iedereen kent iedereen) leek
dus gewaarborgd. Maar natuurlijk kwamen jongelui uit de
regio er op af als motten op een kaars. En als zo'n jongen
zich aan drank te buiten ging of een knipoogje aan zo'n
Spankerens deerntje gaf, wel: dan waren de rapen gaar.
Vuisten werden gebald en messen werden getrokken! Drank
neemt nu eenmaal vele remmen weg. Zeker de ouderen in
de dorpsgemeenschap waren daar niet op gesteld. En een
groot deel van de jongeren ook niet!

Aandachttrekker
Een nuttige aandachttrekker is in de "kop" van het Jaarblad
opgenomen. Links en rechts van het Nederlandse wapen
vinden we - met vertrektijden vanuit Dieren - een opgave
van de "Treinen, Postkarren en Wagens naar de richtingen
Arnhem, Zutphen en Doetinchem volgens de Zomerdienst".
Voor ons is het de vraag of met de Wagens op Doesburg,
Doetinchem, Terborg, Varsseveld, Aalten en Dinxperlo ook
nog officieel personen mee konden reizen? En hoe lang
duurde die rit met paard en wagen vanuit Dieren en met
diverse stops voor laden en lossen en soms misschien
aansluitingen? We denken dat er soms een man of vrouw
mee kon als de koetsier geen hulpje voor laden en lossen
meenam. De Postkar op Arnhem en Zutphen nam wellicht
nog enkele reizigers mee, al was de trein toen ook al sneller.
Bovendien, we vinden aangegeven: 7 treinen per dag van
Dieren op Zutphen en 6 op Arnhem. Dat was in die tijd al
een redelijke frequentie.
Thans vinden we de tijdsaanduiding merkwaardig, maar wij
kennen al weer bijna twee generaties lang een 24-uurs
dagindeling. Dat geldt met name voor verkeer en vervoer
over land, te water en door de lucht. In 1867 volstond ons
Jaarblad met de aanduidingen "'s m." voor de periode van
0.00 uur in de nacht tot 12 uur in de middag. Voor de rest
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van de dag (van 12.00 tot 24 uur) gold de aanduiding "'s av.".
De redactie van het Jaarblad gaf dus geen middagperiode
aan in de weergave van de dienstregelingen over weg en
rail.
Zo te zien was er voor de treinen geen speciale zondagsdienst
en voor de wegverkeersmiddelen óók niet, althans wat de
Postkarren betrof. Of reden die 's zondags in het hele land

STADS- EN BUITENYBEOGDE.
(De Buitenjongen aen den Stedeling.)

Zyn uw feesten hcerlyk, prachtig.
Die gy in de stad bejaegt ,

Buiten zyn zy lief en zaohtig ,
Lustig, vrolyk, als 't men vraegt.

Uw vermaek vleit wel de zinnen
Maer 't is vlugtig, - zonder ducr ,

't O\lZC ..streelt het hert van binnen
. r:Et\' rs ulyvt'Dd van natucr.

Zyn uw zalcs vol aromen,
Prikkleu Zf den wellust acn ;

Frisch zvn oaze waterzoomen
Geurig is onz' lindelacn.

Worden op tw ga stemalen
Lekkre spyzen voorgedischt,

Pap, pntatcn, melk uit schalen
Smaken beter, - zoo gy 't wist!

U we mucgdcr, bleek al blozen,
Zyn in pcerlcn en satyn;

De onze zyn als Ionteroozcu ,
Die in 't groen gedoken 7.yn.

Uwe minne laet u duchten
Vcinzcry en trouwloosheid ;

Onze liefde is vol gcnuchtcn ,
Rcgt en .01 rondborstigheid.

Uw gezondheid schynt te kwyncn
Als een bloome ver van 't licht;

De' onze hlvft steeds helder schvnen
Uit ons ~pen acugezicht, •

Boekske der Flarmscke tandtromoers. I". JL PATTYN.



Moeilijke start
Of de initiatiefnemers voor de grondlegging
van het Volksfeest ter vervanging van de
jaarlijkse kermis laat tot het besluit kwamen
om te pogen de kermis met zijn gevreesde
uitwassen om te buigen, we weten het niet.
Maar toezeggingen voor tekstbijdragen en
advertenties kwamen blijkbaar eerst laat af. In
hun redactionele inleiding stellen de uitgevers
van het Jaarblad meteen bij de tekstaanvang
onder meer:
"Eerst in de allerlaatste dagen, toen de
ingekomen gelden de kosten van het drukken
eenigzins konden bestrijden werd tot uitgave
dezer courant besloten. De bereidwilligheid
waarmee aan het verzoek tot inzending van
stukken door eenige inwoners van Spankeren
.en van elders werd voldaan, maakte het den
verzamelaar mogelijk dit lste No. van het Spankerensche
Jaarblad in het licht te geven."
Welnu, van elders komt wellicht het verslag over het
"Drijvend Badhuisje in Dieren", ter afsluiting van de
voorpagina. Daarnaast is er het gedicht op pagina 2: "Stads-
en Buitenvreugde" (uit: "Boekske der Vlaemsche
Landbouwers").
De gemeente zal de rubriek "Burgerlijke stand van
Spankeren" hebben verzorgd. De advertenties op pagina 3
kwamen - met uitzondering van een advertentie van de
Weduwe Klaassen te Spankeren ("In kruidenierswaren") -

niet meer? De Bode H. Harmsen reed van
Dieren op Arnhem op dinsdag en vrijdag en
op woensdag en zaterdag op Doesburg. Gezien
het feit dat dit een Bodedienst was nemen we
aan dat hij goederen aan huis afhaalde en
bezorgde. G.J. Jansen reed met een vracht-
wagen op Vrijdag van Dieren op Arnhem en
van Dieren op Zutphen. Hij zal het grovere
goed hebben meegenomen. Bestelde hij ter
plaatse, of gaf hij het ter verdere bezorging
over aan een collega op de plaats van
bestemming? De wagen was volgens deze
mededeling maar twee dagen per week in
gebruik. De overige dagen heeft hij wellicht
als los arbeider bij de boer of in de bosbouw
gewerkt, of hield hij een eigen boerderijtje bij?

Krelis scheen diep overtuigd..'fBn wat hij hardop ge-
dacht had. En de IUBn hud regt ook. Wnnrom koepen
tie boeren geen goede koeken en w~~lcnzij een prijs
betalen voor lijnmeel, waarroer goed lijnmeel te leveren
is l Ja weerom ~ Ik: geloof uit misplaatste zuinigbeid ..•
eu ook wel uit ecu heel klein beetje gebrek aan kennis.

AFGELUISTERDE ~IIJMERL\WEN,
van een Landbouwer. die bij ongeluk in een boe-

kenkamer te regt kwam.
Krclia Wll..'1 ;lltijd prompt met het hetalen VOIl xijne

puebtpenningeu. Hij WfU' I:CII UI.IU VUil orde en regel-
maat , OUOf ontbrak uict..'i nou. gn bij genoot dan ook
yr.d vertrouwen VKIl zijn landheer. Het wae hem ven
berte g:UlfJlC gegund. om, <lIs hij soms mijnheer eens

- lIid teuuie ecad , in diens kamer zijne tehuiekemet af te
wucbten.

Zoo gebeurde liet dun Ol) eekeren dag, dat hij,
deukende slechts korte oogenblikken te moeten wach-
ten, al meer dan een uur in het zoogenaamd knntoor
mu het kastcel hud op en neer geleopen en middeler-
,,,ijl bij herhnliug ûjlle blikken had. geslagen op de
reeks vue kleine en ~roote boeken , WAarmee een pallr
grocte knsten g'1'\'uld waren.

!lij kon l"ÎJU.lelijk de verzoeking uict langer weerstaan.
en hij num ecu vnn die boekdceleu in de band , zich
op een leuningstoe-l plaatsende. Ilij begon nu te bln-
dereu , hier til dnar ('CU pluutje hek ijkeilde en steeds
Dicuwijgieriger wordend!', hnd hij in korten tijd met
rutmig dik deel oppervlnkkig keunis gemaakt.

Een boer iu een kuntoer bc7.Ïg met boeken te door-
bladeren, zeide bij in aieh zelven , cm dan nog- wel mijn
persoontje! Wie hnd dat ooit kunnen ,I enken I Ik heb
altijd bewcerd , dut ni wat iu landbouw-boeken stond
ti:;onlijk maar gekheid was _ ... en nu heb ik reeds
geruimen tijd met waurJijk grootc belangstelling in die
door mij zoo geminachte geschriften geblnderd l

Wij zullen die ulleensprnkeu vnn Krelie , die gaande
"'~g met mcoigen uitroep gepaard gingen. niet verder
mededoelen. Genoeg zij 'I. op te merken, dot Krelis
op ecne een geheel onder menseh scheen geworden te
aiju , en lungznwl~rhllnd zich over zijnt: eigene persoon-
lijkheid begon te veebezen.

Hij bladerde steeds onvermoeid. door, bC1.4g afbeel-
uillgl:n van werktuigen. bloemen. planten, en hij snuf-
fddt~ zelfs tnet blijkbuur 'Ft>Jtwhagen ju eene handleiding
mllr lnudbouw-boekbcuden ! Van dat vak had hij nog
Ilollit ~I'Lu{)rd. Een boer , die bock houdt ....• wat
villdt'u- lt' \ot,,, al nit't uit - zoo riep hij - - -
maar wij zoudeu zeeuc uitroepen meer nanhalen , zoo
nls wij zoo nel! zeiden.

Krriitl wenl iu l.ijut: ul\H:rw:\I'litt~ ••tudién g'c'!'Itoord

En die rijenteelt, droomde K:elis verder} die planten
alle zoo netje! op regels, wat noet dat wled~1l gemak .•
keJijk zijn met zoo'u nUerliefl!lt nunnnrdp~~gJe, en dat
eenvoudige werktuigje om op rien t~ lfUlIJen.:."

Hier hield bij weder op. KmnehJ~ was hiJ bet een
en ander, dat hij zieh herinneren wilde, vergeten -
maar eeneklaps eegt hij: met dan Groningen zaai koom ,
dnt eenvoudige werktuigje. drt slt'cbu fl.S0 kost,
moet 't toch wel unruig znujjen 1,ijn oPr: rl~gels, En den
die toestellen om zoo in eens 1. en a rlJen scheen te
maken - 't is een licfhebhelÎj van belang - - er
schijnt uit landhouwboeken • nompekle bij, toch nog
wel wut te leeren te zijn.

Wnt hij nu al verder, mnnr dib"ijts ietwat nrwnrd
hardop dacht. zullen wij nu mear eenlee blnnuw blnauw
laten, zoonis b. v. over dat naaiwerktnig , dot hem
heelemecl in de war gebrngt hat.

Dat het wieden van onkruiden nuttie: is. en 't yoornl
gereden is om u-ene onkruidplnaten in het 7.8ad te la .•
ten schieten , ,lilt dc Benoker tlr. 7.cldznm~ gaven hr.eft
om in ceuigc wrinige les-en stotstijvp. tuinbazen te be-
keeren vnn veroordeelen en borendien proehtige {nlit-
bt'J!!;,'n k:lII ~:\lll('gl"D.

5

Twee fragmenten over de merkwaardige wijze, waarop Krelis
landbouwvoorlichting kreeg. Let op de onderbreking in

de tekst door een tweetal prentjes.

van elders. We komen daar later, bij de bespreking van pagina
3, nog op terug.

Krelis krijgt landbouwvoorlichting
Van het tekstgedeelte op de voorpagina wordt zo'n 75%
ingenomen door een artikel dat tracht - via een fictieve
figuur, de landbouwer Krelis - op onderhoudende wijze de
landbouwers deelgenoot te maken van de moderne
ontwikkelingen van de landbouw in die tijd.
De kunstmest - toen alleen nog maar guano - was zijn
zegetocht begonnen door Europa. Maar er gebeurde veel



He meststoffen. die door de AI/uterdam8chl! Landiousc-
en jfe&t-OumpofJllie verkocht worden tegen f 1 )Icr eub, cl
(zie advertentie) zijn bereid door op een lallg paardcumest
te spreiden eene laag vuilnis uit de Auisterdutnsche
grachten. Dit vuilnis is vooraf door droogleggen met
behulp van niet-verglaasde gebakken buizen HIli verre
weg het grootste deel water bevrijd. Over dit uitge-
spreide vuilnis komt eene laag beer. welke wordt bedekt
Wet eene laag aCval uit het huishouden. als uarduppel-
schellen • koolbladen. usch enz .• terwijl eindelijk daar-
over been gegoten wordt eene laag versehe beer. Dit
alles wordt meermalen dooreengezet en eerst daarna
afgeleverd.

Aan het kaartjes-bureau op het feestterrein tc Span-
keren zijn op 7 Augustus gratis oenige afdrukkeu te
verkrijgen van de berigten in de Landlunoo-Uouraut over
dczen mest gegeven J welke vermeld zijn in achterstaande
ad vertentie.

Landbouwers krijgen belangstelling voor meststoffen ....

meer. De landbouwers dienden grondig voorgelicht. In die
tijd was het vaak het schoolhoofd, dat naast zijn gewone
werk voorlichting gaf over land- en tuinbouw. Heeft de
schoolmeester te Spankeren dit artikel geschreven? Ons
inziens zit dit artikel wel pedagogisch in elkaar. Het wekt
op tot nadenken, tot het streven naar een hogere en betere
produktie en tot modernisering van de praktijk van het vak.
in het artikel wordt onder meer gewezen op de zegeningen
van guano, inclusief het geknoei met dit produkt, rijen teelt,
de aardploeg die het wieden zou vergemakkelijken, een
hulpmiddel om op rijen te zaaien, "den Groningen
zaaikoorn ..... dat slechts f 1.30 kost", toestellen, die ineens
vier tot vijf rijen gewas schoon kunnen maken, het aanleggen

Van de afwezigheid der leerlingen. zal eene getrouwe
asnteekenlng en een gezeL onderzoek naar de oorzaken
plaats hebben. Om ~ie gemak~clijk ~e maken. zou het
wenschelijk zijn. dat leder leerling, die door aiekte af-
wezig was. hiervan berigt zond en z~.o hij 0111 andere
redenen afwezig moest zijn, zoo mogelijk hl~rvan vooraf
kennis gaf. Over bet algemeen verzoekt de Jeugd vooral
ten platten lande de school niet lang genoeg, daar een
uedeelte reeds voor hun twaalfde jaar de school verlaten
en het geleerde zelfs niet onderhouden, zood at het gceue
goede vruchten kan afwerpen. lIet ware te wenschen
dat fabriekanten of werkbasen, of wie het mogt zijn, geene
knapen in dienst namen , die geen bewijs kunnen leve-
ren, dat zij voldoend ouderwijs genoten hebben.

lie middelen hierboven aangegeven 010 het getrouw
schoolbesoek te bevorderen, zouden te vermeertleren ziju
met het oprigteu van een kleine leesbibliotheek aan de
school waardoor tevens de leeslust der leerlingen zou
worden opgewekt, en is deze eenmaal opgewekt dan .is
ht't middel aangegrepeu tot vermeerdering van kennis,
Menigmaal wordt den kinderen door de ouders eene
leerstof verstrekt, die ongeschikt is ter behoorlijke ont-
wikkeling. lIet zou niet onmogelijk zijn dat eenige
ouders de mede gebragte boekjes met p;enoegen door-
lazen, en dat hierdoor bij hen eene opwekking ontstond
om 7.Îch opofferingen te getroosten en bet onderwijs ge-
trouwer te doen bijwonen. M.

Fragment van een oproep tot wering van schoolverzuim.

van fruitheggen, misbruik in de handel van varkensmeel en
een mestsoort uit de Amsterdamse grachten.
Het artikel is geïllustreerd met kleine en wat grotere
illustraties. Deze zijn niet van bijschriften voorzien, maar

Ams:~:,~F.~~~~,,,:~~~u~~W~,,~~den~~~:Ou~~:~~:~.t.u
de kub. Ei, dat is ruim een ton , of bijna anderhalf voer, f 1.-. Hestellingen word~

aangenomen aan het Kantoor, Singel bij de 'I'orensluis te Amsterdam R R 46.
Zie de berigten ju de Landlouw-Courant vau 23 Aug., 6 Sept., 13 Sept., 1S Oct.; 8 ]\0\'. en 15

Nov. 1866.

.. .. en meststoffenhandelaars krijgen belangstelling voor landbouwers.
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ze geven beelden uit het landbouwbedrijf weer.
Waarschijnlijk zijn deze illustraties ontleend aan
landbouwboeken en/of tijdschriften. Een bron van de
tekeningen wordt niet vermeld. Laten we hopen dat
toestemming is gevraagd, deze tekeningen te gebruiken voor
het doel dat men beoogde. Auteursrecht bestond toen
overigens nog niet. Hoe het ook zij, ons doen ze wel wat,
met de techniek en visie op de landbouw uit die tijd kan uw
auteur er vertederd naar kijken!

Opwekking tot regelmatig schoolbezoek
Het tweede blad opent met een ernstige opwekking tot
regelmatig schoolbezoek. Waarschijnlijk is dit artikel
geschreven door de (hoofd)onderwijzer, het is met de letter
M ondertekend. De auteur opent de tweede alinea van zijn
betoog met:
"Dat het veel scheelt of men het schoolbezoek aanmoedigt,
dan of men er lauw onder is, heeft mij ten minste de
ondervinding genoegzaam doen blijken".
Hij vervolgt met de mededeling dat de voorzitter van de
plaatselijk Schoolcommissie "ene som gelds beschikbaar
stelde". Dit bedrag is bestemd om de tien(!) leerlingen, die
zich het afgelopen half jaar het minste aan schoolverzuim
hebben schuldig gemaakt (I) "een boekgeschenk uit te
reiken". Hij meldt, dat niet alleen nauwkeurig zal worden
bijgehouden wanneer een leerling verzuimt, maar er zal ook
"een gezet onderzoek naar de oorzaken plaats hebben". Hij
wijst er tevens op, dat op het platteland de doorsnee-leerling
niet lang de school bezoekt, want daar heeft "een gedeelte
reeds vóór hun twaalfde jaar de school verlaten".
Het artikel eindigt met de wens dat er een kleine
leesbibliotheek aan de school wordt verbonden. Hij verwacht
dat dat de leeslust zal stimuleren "en is deze eenmaal
opgewekt dan is het middel aangegrepen tot vermeerdering
.van kennis".
Een positieve reactie dus op negatieve ervaringen van een
toegewijde leerkracht uit die tijd, die zag en begreep dat de
kinderen meer profijt uit hun onderwijs konden halen en dat
hij de ouders moest enthousiasmeren.

Pagina 1 sluit af met een artikeltje over het wel en wee van
het Drijvend Badhuisje te Dieren. Opmerkelijk is de
schommeling van het aantal bezoekers. Dat moet de invloed
van het weer zijn geweest. Trouwens, 1867 bleek daardoor
ook weer tegen te vallen.

De lezer vraagt zich af, wat de vergoeding van het personeel
geweest kan zijn, gezien de entreeprijzen en de
bezoekersaantallen! In ieder geval, Doesburg en Brummen
toonden ook belangstelling in die tijd. Kwam men te voet of
te paard?

BURGERLIJKE STAND VAN SPANKEREN.
/l'aal;,lij,t f'all heli. die raIl 7 Aug. 181i(i lul 7 .1I1g.
18G7 It: SpaJ/ktuli zijn gehuwd. !Jt'burt'l/ 1.'1/ !/I'alu/"l)ell.

A. GtAuwdm.
21 Dec. 1866. Willem Steintjes en Jantje Zandbergen.
25 .\pril 1867. Hendrik Burgers en Gerritje Hagen.

B. Gtborentn.
29 Oct, 1866. Gerritje Jacoba, dochter van 'I'eunis

Empenpol en Aaltje Katerman.
, 11 Febr. 1867. Herruanua Abraham. zoor. van Barend

Harmsen eu Hendina 11rinkhorst.
27 April 1867. Johanna , dochter van Jan Modder-

kolk en Jenneke van Zon.
1 Mei 1867. Jacoba Hendrika , dochter van Gerrit

Jan Schut en Wolterina Empeupol.
Juni 1867, Scphia , dochter van 'I'eunis Zonnen-

berg en Sophia Tering.
C. Ooededentn.

Dec. 1866. Heintje , dochter van Jan Beumer en
Hendrika Daamen.
Hermina • dochter van Jochem van
Veen en .Arendina Dommerhorst.
Hendrika Anneveldt. vrouw van Har-
men Gerritsen.
Bophia , dochter van Teunis Zonnen·

. berg en Sophia Tering,
Jakob Jansen • man van Teuntje
trimmer.

Maart 1867.

Juni 1867.

Juni 1867.

Juli 1867.

Pagina 2 heeft geen illustraties. Daardoor valt het gedicht
op die bladzijde meteen op. Het zal onder meer geplaatst
zijn om de dames te plezieren. Naast de burgerlijke stand,
de advertenties, een samenspraak en het feestprogramma was
er geen interessante lectuur voor hen bij.

(wordt vervolgd).
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SMEERGELD-PRAKTIJKJES IN HET OUDE VELP?
door P. Moesker

Het moet gegonsd hebben van de geruchten in Velp, in het
voorjaar van 1860. We zouden graag willen weten wat er nu
precies gebeurd is. Zou die koetsier het nu allemaal zelf ... ?
Of zou de baron .... ?

We weten wel iets.
In de Arnhemsche Courant van 17 april 1860 verschijnt een
kort bericht: bij de arrondissementsrechtbank te Arnhem is
een klacht ingediend tegen verscheidene kiezers in Velp
wegens koop en verkoop van stemmen in verband met de
verkiezingen voor de Provinciale Staten op 6 april. De straf
die daarop staat is, behalve een geldboete, het verlies van
het stemrecht voor vijf tot tien jaar.
Het gerechtelijk apparaat komt al snel in werking. Uit een
brief van de rechter-commissaris CG. Bijleveld aan de
burgemeester van de gemeente Rheden (22 april) blijkt dat
de laatste al zes verdachten heeft gehoord. De rechter-
commissaris heeft nog acht personen gedagvaard voor de
rechtszitting op 27 april, maar hij heeft slechts drie getuigen
kunnen opsporen. Vandaar zijn verzoek om namen van
personen die bij bedoelde transacties tegenwoordig zijn
geweest.
Kennelijk heeft de burgemeester op bevredigende wijze aan
dit verzoek voldaan. Op de zitting verschijnen, behalve de
hoofdverdachte J.A. Gussenhoven, nog 23 gedaagden en 13
getuigen. In aanwezigheid van een talrijk publiek wordt dan
duidelijk wat zich enige dagen voor de verkiezingen heeft
voorgedaan.

Stalhouder als koper van stemmen
De stalhouder J.A. Gussenhoven had de meeste verdachten
persoonlijk bezocht met het verzoek te stemmen op baron
d'IJvoy. Wanneer zij toestemden, had hij diens naam op de
stembriefjes ingevuld. Vervolgens had hij de betrokkenen
een gulden aangeboden: "als fooitje voor de kinderen", "als
vergoeding voor het tijdverlies" (gang naar de stembus)
of'om met een huurrijtuig naar de stembus te kunnen gaan".
Wanneer men aarzelde of weigerde, had hij de gulden op de
tafel of de schoorsteen achtergelaten.
Natuurlijk werden deze zaken bekend en natuurlijk stuurden
anderen daarna hun stembriefjes naar Gussenhoven. De
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stalhouder vulde ook in dat geval de briefjes in en betaalde
een gulden.
De beklaagden deden wel enige pogingen om zich te
verdedigen. Gussenhoven betoogde dat hij steeds "op de
meest kiesche wijze" te werk was gegaan. Hij had ook geen
pressie uitgeoefend; hij had immers pas betaald, nadat de
kiezer beloofd had zijn stem op de juiste kandidaat uit te
brengen.
Ook de ontvangers van het "smeergeld" voerden·
verzachtende omstandigheden aan. de één had het geld aan
de armen gegeven, anderen hadden het pas later gevonden.
De getuige Jacobs wilde vrij blijven in zijn keuze. De gulden
die Gussenhoven desondanks had achtergelaten, had hij door
zijn zoon laten terugbrengen.
De brave stalhouder Goosens (getuige) had beloofd op
d'IJvoy te stemmen en een gulden ontvangen. Hij had
gemeend daarvoor de kiezers naar de stembus te moeten
rijden. Toen er niemand kwam opdagen, had hij de gulden,
als niet verdiend, teruggebracht.

Requisitoir
Na het verhoor volgt het requisitoir door mr
F.L.Schlingemann. In zijn toespraak - door de verslaggever
van de Arnhemsche Courant een sierlijke rede genoemd -
toont de spreker zich naar mijn gevoel een vooringenomen
man. Hij begint met het prijzen van het Nederlandse volk.
Het is immers voor het eerst dat - tot verontwaardiging van
velen - een dergelijke verkiezingsfraude is gepleegd. Maar
dan (ik citeer het kranteartikel): "Spreker betreurde het dat
de instructie ..... niet tot een verder resultaat had geleid; hij
had licht (=duidelijkheid) gewenscht betreffende geruchten,
die, waren zij gegrond, de onbevlekte blazoenen van een
paar adellijke geslachten zouden kunnen besmetten, Die
geruchten bragten een paar namen met deze zaak in verband,
doch dat verband was niet tot klaarheid geb ragt en dit
betreurde hij daar toch, evenzeer als de rij der beklaagden
zou zijn vergroot, men daarentegen ook de gelegenheid
zou hebben gehad de ongegrondheid dier geruchten en de
volkomen onsch ld der edoelde personen in het helderste
licht te plaatsen."
Verder zet hij uiteen dat hier geen sprake is van koop en



verkoop in de gebruikelijke betekenis, maar van omkoping.
De rechtbank doet dezelfde dag uitspraak. De verdachten
Jan van Beek, Roelof Roelofsen, Willem Wanrooy en Willem
Heling worden vrijgesproken wegens gebrek aan overtuigend
bewijs. Voor de overige 19 worden verzachtende omstan-
digheden in aanmerking genomen, Hun overigens gunstig
gedrag was algemeen bekend; bovendien hadden allen
onmiddellijk bekend.
Het vonnis luidt tenslotte als volgt: de hoofdverdachte wordt
veroordeeld tot 20 geldboetes van f 2.-, plus ontzetting uit
het kiesrecht gedurende acht jaar, De overigen krijgen ieder
een boete van f 2.-, terwijl ze gezamenlijk de kosten van het
geding moeten dragen, te weten "dertien gulden zeven en
vijftig en een halve cent".
Ondanks de uitvoerige publiciteit die aan het voorval
gegeven is, zal het tot de veroordeelden nauwelijks
doorgedrongen zijn, welke gevolgen hun daad zou hebben
in de rechtsgeleerde wereld en in de zomervergadering van
de Provinciale Staten.

Resultaten van verder speurwerk
Omdat het mij getroffen had dat ik tot dusver nergens een
onderzoek had aangetroffen naar de herkomst van de
steekpenningen of naar de rol van baron d'IJvoy, heb ik mijn
speurwerk nog wat voortgezet. Het bleek mij dat o.a. al op
10 mei, dus vóór de rechtszitting, in het Gemeenteblad,
Weekblad voor de Burgerlijke Administratie, nr 569 het
artikel verschenen is: Gevolgen van het koopen en verkoopen
van stemmen bij verkiezingen. De (mij onbekende) auteur
vermeldt daarin de uitslag van de verkiezingen: totaal 544
geldige stemmen, als volgt verdeeld:

Staats Evers
Boissevain
d'IJvoy
Brantsen
Van Hasselt

125 stemmen
90 stemmen
89 stemmen
74 stemmen
67 stemmen

De andere kandidaten verwierven veel minder stemmen.
Volgens de toenmalige regels vond herstemming plaats
tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen,
waarbij Boissevain een grote meerderheid behaalde.
De vele geruchten en berichten, ook in de landelijke pers,
geven de auteur aanleiding tot de juridische vraag, of de
verkiezing van Boissevain wel rechtsgeldig is. In zijn

overwegingen volgt hij Belgische en Franse jurisprudentie
en ontleent daaraan de conclusie: verkiezingen zijn nietig,
o.a. wanneer stemmen voor geld zijn gekocht, ook wanneer
de omkoping niet is geschied ten behoeve van de gekozen
kandidaat. Hij schat het aantal omgekochten op 45 à 46. Het
is volgens hem denkbaar dat zonder de omkopingsaffaire de
stemmen zodanig verdeeld zouden zijn, dat één van de andere
kandidaten voor herstemming in aanmerking gekomen zou
zijn.
Het ligt voor de hand dat een dergelijke publikatie
nieuwsgierig maakt naar de notulen van de zomervergadering
van de Provinciale Staten, te beginnen op 3 juli 1860. Het
blijkt dat daar een commissie is ingesteld die - naar
aanleiding van een klacht over de verkiezing van Boissevain
- uitspraak moet doen over diens toelating. Het rapport bevat
een minderheids- en een meerderheidsstandpunt. De
meerderheid wenst zich strikt te houden aan de wet en is,
evenals bovenvermelde auteur, voor afwijzing van
Boissevain en voor het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.
De argumentatie is eigenlijk weinig realistisch. Men gaat
zich te buiten aan veronderstellingen als: er zijn misschien
wel 80 of 90 stemmen gekocht; als die stemmen nu eens
uitgebracht waren op b.v. Brantsen. dan ..... , enz.
De minderheid voert naar mijn mening meer steekhoudende
argumenten aan. Het sterkste argument is wel dat de
omgekochte kiezers helemaal niet vóór Boissevain zouden
hebben gestemd, maar juist op een andere kandidaat. Dus
waarom moet Boissevain afgewezen worden?
In de uitvoerige discussie over het rapport klinkt heel licht
een kleine verdachtmaking door: één van de leden merkt op
dat de meerderheid zich zo strikt aan de wet houdt om zich
van de heer Boissevain te kunnen ontdoen. In al die hoogst
beleefde, onberispelijke uiteenzettingen van de geachte
afgevaardigden schemert toch iets van een politiek steekspel
door.
Maar tenslotte zegeviert de redelijkheid. Het rapport wordt
verworpen en de heer Boissevain wordt zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.
Maar helaas, ..... in al dat geredekavel wordt geen woord
gewijd aan baron d'IJvoy.
Op het Rijksarchief wacht nog een dik pak stukken die
betrekking hebben op de zomervergadering van 1860. Zolang
dat niet doorgewerkt is, moet het vraagteken in de titel van
dit artikeltje blijven bestaan.
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door J.Ba/tjes

WANDELEN OP ROZENDAAL, LANGS SPOREN
UIT HET VERLEDEN (IV)

Vanuit Rozendaal naar de Plagdel betekent een wandeling
van ongeveer twee en een halve kilometer, met een ruime
keuze aan wegen. We noemen er twee. Via de ingang van
het park rechts de Boerse Allee op, langs de boerderij en
dan vóór de begraafplaats links. Een andere route is de
vroegere Deelenseweg. In principe begint deze aan de
Kerklaan, tegenover de kerk. Tegenwoordig is het aantrekke-
lijker het groene hekje naast het Wageningschehek, aan de
Schelmseweg in te gaan en dan in noordelijke richting te
lopen. Geen van beide wegen is kaarsrecht, maar wie geen
scherpe bochten naar links of naar rechts maakt, komt vanzelf
aan de Plagdel.

Invloeden de ijstijd
We kiezen de eerste route. We merken, dat de Boerse Allee
door een dal loopt. Straks zullen we nog enkele, zij het
minder ontwikkelde, dalen kruisen. Dit golvende patroon
ontstond in het Saale-ijstijdperk, dat ongeveer 200.000 jaar
geleden begon en globaal 80.000 jaar duurde. Het was de
voorlaatste keer, dat ons land met een dergelijke extreem
koude periode kreeg te maken en de enige keer dat de uit
het noorden en oosten aanschuivende ijskap een groot
gedeelte van dit gebied bedekte.
Een ijstong schoof door het terrein van de tegenwoordige
(Boven- )Betuwe westwaarts en heeft door zijn zijwaartse
druk - vergelijk het met een bulldozer - de zuidelijke
Veluwestuwwal gevormd. Niet altijd was de druk van het
ijs evengroot. Door temperatuurswisseling trad het ijs nu
eens terug en schoof dan weer voorwaarts. Iedere nieuwe
voorwaartse beweging ging met nieuwe stuwingen gepaard,
waardoor een aantal parallelle ruggen en dalen ontstonden.
Naderhand heeft het dooiwater van het smeltende ijs enige
afrondingen aangebracht. Een ingrijpender afwerking werd
echter bewerkstelligd, toen de sneeuw van het vierde, of
Weichsel-ijstijdperk begon te smelten. Dit begon ongeveer
70.000 jaar geleden en het handhaafde zich gedurende ca
60.000 jaar.
Terzijde attenderen wij erop, dat de namen van de ijstijden
werden ontleend aan de namen van rivieren, waarbij een
alfabetische volgorde werd gekozen.
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De noordelijke ijstongen bereikten toen ons land niet, maar
zij bleven steken op de hoogte, ongeveer waar nu Hamburg
ligt.
Het was hier toen wel heel erg koud, zodat de sneeuw vele
jaren bleef liggen en zich steeds ophoopte. Toen later de
definitieve dooi intrad was de ondergrond nog tot op grote
diepte bevroren en moest het dooiwater bovengronds
afvloeien. Het volgde daarbij uiteraard de dalen, die in een
vorige periode waren gevormd, waarbij afwisselend
uitschuring en zandafzetting plaats vond. Samen met later
opgetreden zandverstuivingen hebben deze processen het
landschap de vorm gegeven, zoals we die nu nog aantreffen.
In dit verband willen we ook aandacht vragen voor de vorm
van het dal. We zien dat de zuidelijke dalwand veel steiler
is dan de noordelijke. Deze asymetrie ontstond tijdens het
laatste ijstijdperk. Zeer koude nachten wisselden betrekkelijk
warme dagperioden af. Overdag trad aan het aardoppervlak
dooi op en door het hellend vlak en de bevroren ondergrond
zakte de slappe massa naar beneden. Deze werking was het
sterkst op de zon-beschenen noordhelling, waardoor deze
een vlakker beloop kreeg dan de meer beschaduwde
zuidhelling.

Afgedamde dalen
Nadat we de heuvel, bij de begraafplaats linksaf, zijn
overgestoken kruisen we het volgende dal.De passage wordt
ons vergemakkelijkt doordat er een dam door loopt. Die dam
is hier echter niet voor ons gerief gelegd. Dit dal is namelijk
één van de wegen, waarlangs destijds het sneeuwwater is
afgevloeid. Samen met dat uit andere dalen - b.v. dat waarin
de Boerse Allee ligt - beeft het het oerpatroon gelegd van de
vijvers in het park Rosendael waardoor de Rozendaalsebeek
wordt gevoed.
De voeding van de vijvers en van de beek vindt nog steeds
op dezelfde wijze plaats, nu echter niet door
sneeuwsmeltwater - kortstondige uitzonderingen daargelaten
- maar door regenwater. Die hoeveelheden zijn echter
dermate klein dat nagenoeg nooit sprake is van
bovengrondse afvoer. Het regenwater dringt vrijwel op
dezelfde plaats als waar het valt in de bodem en wordt dan



Bij deze linden stond het huis in de Plagdel. (eigen foto)

ondergronds naar de sprengen, die de waterpartijen v~eden,
afgevoerd. Slechts in uitzonderingsgevallen zal bij zeer
zware regenval de bodem niet in staat zijn het water dire~t
op te nemen. Dan vindt bovengrondse afvoe~ plaat~ en 10

dit hellende gebied gaat dat gepaard met uitspoeling en
transport van zand. Dat zand zou de werken in het park
beschadigen en ter voorkoming daarvan dient deze dam.
. Ook even hoger op is dit dal voorzien van een dergelijke
dam, evenals het dal van de Boerse Allee. Terzijde kan men
nog altijd zien waar het materiaal voor die dammen werd
weggegraven.

Naar de Tonberg
Wanneer we verder lopen kruisen we nog eenmaal een
dergelijk dal, nu echter veel minder sterk ontwikkeld. We
bereiken een brede zandweg, waar we linksaf slaan, om dan
spoedig (na ruim 250 meter) op een statige beukenlaan uit
te komen. We zijn hier op de Tonberg, ruim 80 meter +NAP.

Tot ongeveer hier werd het ijs opgestuwd en we zijn dus de
stuwwal overgestoken. Er komen hier veel wegen en paden
samen. Het was vroeger een attractiepunt waar de z.g. ton
stond. Die ton draaide om een verticale as en wie erin plaats
nam keek door een opening in de wand beurtelings langs
elk der wegen.

Statige beukenlanen
Wij volgen de laan naar rechts met een saluut van eerbetoon
voor de vroegere beheerders van dit bos voor de wijze
waarop zij op deze bodem zo'n prachtige beukenlaan hebben
weten aan te planten. We volgen de laan tot hij naar links
afbuigt. Naar die zijde wordt onze weg versperd door een
grasbegroeide zandhoop. Die is bestemd voor het onderhoud
van het pad, waarlangs wij zo juist zijn gekomen, We laten
deze zandhoop links liggen en gaan in noordelijke richting.
Het pad dat we nu volgen wordt niet meer begeleid door
rijen beuken. Hoe dat komt worden we direct gewaar,
wanneer we ter weerszijden het omliggende terrein in kijken:
een ruw, enigszins woest aandoend gebied. We bevinden ons
hier in de stuifzone, die we vrijwel over de gehele lengte
achter de zuidelijke Veluwestuwwal aantreffen, ter plaatse
bekend als het Valkenhuizerzand en het Rozendaalsezand.
In dit fraaie gebied, met zijn door zandverstuiving welvende
schrale bodem, schoten zelfs de kennis en het
doorzettingsvermogen van de vroegere generaties
bosbouwers tekort om hier een beukenlaan te doen gedijen.

De Plagdel
Onze weg loopt nu niet meer helemaal recht uit, maar als
we scherpe afslagen naar links of naar rechts vermijden,
komen we vanzelf aan de Plagde\. De nadering wordt al
spoedig aangekondigd door beuken ter weerszijd~n va.n ons
pad en twee forse, wat uit hun krachten gegroeide hnden
aan de rechterkant laten ons spoedig zien, waar vroeger een
huis heeft gestaan.
Het is een voormalige landbouw-enclave in bos- en
heideterrein en als zodanig nog goed herkenbaar. Toen we
er een kleine veertig jaar geleden voor de eerste keer kwamen
vonden we er nog de puinresten van een huis. Volgens Matser
werd dat in 1768 gebouwd. De laatste bewoner verliet het
in 1900 en kort daarna moet het zijn afgebroken of ingestort.
Maar de landbouw-activiteiten aldaar dateren van een veel
vroegere datum. Kerkkamp meldt een uitgavepost uit 143~:
" .... gegeven eenen man, die hynden ende andere beesten dit
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Vanaf de Plagdelloopt noordwaarts de Deelenseweg.
(eigen foto)

jair van den nyen lande gehuet heft vyten boeckwyt XXXVII
kr." (kr. = kromstuivers). "Den nyen lande" vinden we nu
nog als de Nieuwe Kamp, een bosterrein ten noorden van de
Plagde\.

Relatief vochtrijk gebied
Wie in het natte jaargetijde een wandeling naar dit gebied
maakten zich ter plaatse buiten de paden waagt, zal er vaak
moeite mee hebben het water buiten de schoenen te houden.
Ook in droge tijden is het daar natter dan elders in die
omgeving en dat is natuurlijk één van de voorwaarden
geweest om hier - zij het op bescheiden schaal - landbouw
uit te kunnen oefenen. Overigens moet het landbouwbedrijf
met al zijn nevenactiviteiten hier wel een marginaal bestaan
hebben opgeleverd. Dat blijkt ook wel uit de relatief korte
bewoning van dit gebied en uit de omstandigheid, dat er nooit
meer dan één woning heeft gestaan. De bewoners waren
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landbouwers en heidemaaiers en waren deels bezig in de
bosbouw. De laatste bewoner was Cornelis van Huenen. Hij
was zijn schoonvader opgevolgd. Van Huenen en zijn vrouw
hadden een groot gezin en boden in hun kleine huis
bovendien nog onderdak aan drie schaapherders.

Bekijken we dit gebied, dan komen we tot de conclusie dat
het op enige afstand - noordelijk - ligt van de plaats tot waar
het landijs de stuwwal van de Zuidelijke Veluwezoom heeft
gestuwd. Toen het ijs van het Saai iën begon af te smelten, is
een deel van het smeltwater naar de achterzijde afgevloeid.
Met dat smeltwater werden bodembestanddelen van de
stuwwal naar het er achter liggende dal verplaatst.
Aanvankelijk, en in ieder geval zolang de ondergrond nog
bevroren was, heeft het in westelijke richting wegstromende
water dit dal uitgespoeld en verdiept.
In de daarop volgende warmere periode - het Eemiën - was
de temperatuur gunstig om op daarvoor geschikte plaatsen,
zoals in dit vochtige gebied, een rijke vegetatie te doen
gedijen. Maar deze ging ten onder in het volgende ijstijdperk,
het Weichseliën. Weliswaar bereikte het landijs ons land toen
niet, maar het kwam wel te liggen in een toendra-zone, met
een blijvend bevroren bodem. Het land bood toen het beeld
van een poolwoestijn, waarin plantengroei geheel ontbrak
en de tot organisch materiaal verteerde plantenresten zetten
zich af op de dalbodem.
In de processen van bodemverschuiving en zandverstuiving,
die optraden nadat de temperatuur weer iets milder werd, is
het dal weer opgevuld. Het is vrij breed. Door zijn lage
ligging en een voortdurende, maar weinig opvallende,
wateraanvoer van elders en vochthoudende bestanddelen in
de bodem bood het bescheiden mogelijkheden tot
landbouwkundig gebruik.

Plagdel begint elders
Wij hebben de indruk, dat met de naam Plagdel in de lokale
sfeer het gebied rondom de plaats waar het huis stond wordt
bedoeld. Afgaande op de vorm en opbouw van het terrein
loopt de Plagdel echter vanaf het Rozendaalseveld tot in de
Koningsheide, aan de westzijde van de A50, waar hij uitkomt
in de van noord-oost naar zuid-west lopende slenk, die wij
nog wel vaker tegen zullen komen.
Het begin van het vochtige deel vinden we nabij de kruising
van het Rozendaalse Kerk- en School pad met de weg langs
het Rozendaalseveld. Dat is de weg langs de rand van bos



en heide, met het er langs lopende fietspad. Op dat punt lopen
alle hellingen tezamen uit in een flauw ontwikkeld dal, een
dal vorm, die men met de naam del of delle pleegt aan te
duiden. In najaar en winter verzamelt zich hier een deel van
het water, dat afstroomt van die hellingen - de achterzijde
van de Stuwwal van de oostelijke Veluwe. Al naar gelang
van de intensiteit en de duur van de neerslag vormen zich in
die omgeving meer of minder grote plassen. Deze kunnen
een zo grote omvang aannemen, dat het Kerk- en School pad
onbegaanbaar wordt.
Het in de nabijheid liggende heideven "De Flesch" dankt er
zijn bestaan aan. Dit ven deed vroeger dienst als drenkplaats
voor schapen. Ook een toevallige passant zal er de dorst
hebben gelest. Of die plas ook dienstbaar is geweest aan de
voerders van de hessenkarren laten wij voor rekening van
degenen die dat beweren.
Het is jammer, dat de doorgang van daar naar het vroeger
bewoonde gedeelte van de Plagdel niet is toegestaan. De
eerder aanwezige paden zijn omgeploegd en/of met
houtgewas beplant. Ware dat niet het geval, dan zouden we
in staat zijn de ontwikkeling van dit interessante dal te
volgen. Nu moeten we volstaan met te vermelden, dat we
ongeveer 20 jaar geleden in deze del nog een boekweitveldje
aantroffen, het laatste overblijfsel van de vroegere
landbouwactiviteiten. Dit veldje is nu nog terug te vinden
op de Topografische kaart van Nederland, kaartblad 40B
(uitg. 1977, herzien in 1974). Ook op een op 10 april 1989
gemaakte luchtfoto is dit boekweitveldje terug te vinden.
Voorts bevinden zich in dit gebied enkele, in de tweede
wereldoorlog ontstane, bomkraters. In de winter staat hierin
water, een teken dus van een vochtige bodem.

De wat grotere vochtigheid van het Plagdelgebied vindt zijn
oorzaak in waterkerende lagen in de ondergrond. Die zijn

. opgebouwd uit leem, organische stoffen en oerbanken of een
mengsel daarvan. Het zijn vooral de oerbanken, die de
stagnatie van de waterafvoer bewerkstelligen, Zij bestaan
uit een verkit mengsel van zand en ijzer. Het ijzer werd met
het grondwater aangevoerd. Het werd daarin opgelost uit
verterende plantenresten, met organische zuren en koolzuur
uit de lucht als reagentia. Op plaatsen met een sterk
wisselende grondwaterstand kreeg vervolgens de zuurstof
uit de lucht gelegenheid zich met het opgeloste ijzer te
verbinden, een reactie, die dit in een vaste vorm doet
overgaan.

Bekijken we het gebied vanaf de plaats waar eerder het huis
stond, dan zien we in noordelijke richting de vroegere
Deelenseweg, met rechts daarvan de al eerder genoemde
"nijen lande" of Nieuwe Kamp. Westwaarts gaat een brede
zandweg en afgaande op de situatie in het verlengde daarvan
zou het een beukenlaan geweest kunnen zijn. Rechts van
die weg, dus aan de noordzijde, ligt een heideveldje en op
een afstand van 25 à 30 meter meldt zich door de wat
afwijkende begroeiing de plaats waar de kern van de del
zich bevindt. Daar laat een vochtminnende vegetatie het
meest vochtige gebied zien. We komen dan aan de Ringallee,
de westgrens van de gemeente Rozendaal en van de vroegere
heerlijkheid Rosendae!. Wie lust zou hebben om verder te
speuren wordt teleurgesteld, want daar liggen de speelvelden
van de Golfclub Rosendae!. Maar wie heel nieuwsgierig is
begeeft zich naar de parallelweg van de vroegere
Apeldoornseweg. Hij hoeft beslist niet lang te zoeken, want
nauwelijks voorbij Valkenhuizen geeft een dalletje in die
weg exact de plaats van de Plagdel aan. Ook dan vinden we,
nu in de vorm van een vroegere beukenlaan, het verlengde
van ons eerdere pad weer terug, ja, inderdaad op een afstand
van enkele tientallen meters van de del.
En aan de overzijde van de oude Apeldoornseweg zien we
de onderdoorgang voor het verkeer, dat via de A50 vanuit
het noorden komend, zijn weg naar Arnhem kiest. Voor die
onderdoorgang is gebruik gemaakt van een natuurlijke
verdieping in het terrein: de Plagde!.
In een volgend artikel zullen wij nader ingaan op de positie
en het karakter van de Plagdel in de totale terreingesteldheid.
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H.l. van Buren

BERICHT UIT VELP (11)

Velp 20 April 1945
In een eerste bericht van 8 Maart 1.1.beschreven wij in het
kort de gebeurtenissen in Velp, die zich afspeelden na 1
September 1944. Thans volgt nog het een en ander over de
laatste maand voor de bevrijding.

Nadat in het begin van Maart het aantal V-I 's sterk was
verminderd, nam dit langzamerhand weer toe, om in de laatste
week opeens op te houden. De eerste helft van Maart verliep
overigens verder zonder bijzondere emoties. Het formidabele
offensief der geallieerden leverde nog te weinig tastbare
resultaten op voor ons, dat wij daardoor onder de indruk
geraakten, zij het dan ook, dat de activiteit der geallieerde
verkenningsvliegtuigen toenam en ons respect daarvoor ook,
want hun onverschilligheid voor de Duitsche luchtdoel-
artillerie, hier dicht in de buurt opgesteld, grensde aan het
wonderbaarlijke.

Op 19 Maart werd Doetinchem gebombardeerd, waardoor
enkele slachtoffers vielen en eenige huizen kapot gingen; op
23 Maart herhaling op groote schaal: ongeveer 1/3 van de oude
stad in puin en ongeveer 150 slachtoffers. Natuurlijk voor ons
angstige dagen, omdat de ouders van Mieke in Doetinchem
wonen. Gelukkig bleek al spoedig, dat zij ongedeerd waren,
alhoewel hun huis practisch volkomen ruitloos was.

25 Maart moesten alle mannen te Velp tusschen 17 - 40 jaar
zich melden voor de "Arbeitseinsatz der NSDAP"; veel rumor
in casa, maar het aantal melders was niet groot en het liep met
een sisser af; deswege was er 15 April een nieuwe melding,
nu van 17 - 55 jaar, maar dat is de heeren door den neus
geboord!!

28 Maart: een overvliegende V-I wordt neergeschoten door
een Engelsch vliegtuig en valt neer in de Oranjestraat midden
in Velp, daar een enorme ravage aanrichtende; een der laatste
V-l's.

1April, le Paaschdag. In de ochtenduren worden we getrac-
teerd op schietpartijen door Britsche jagers. Doetinchem
bevrijd.
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2 April: Begin van het offensief van het Canadeesche leger
in de Betuwe; we hooren 's morgens om 5 uur het
trommelvuur en Velp krijgt ook wat projectielen mee; we
springen als kikkers door het huis als we iets hooren gieren
om in den kelder te komen. De volgende dagen is het overdag
betrekkelijk rustig, maar 's nachts giert ongeveer elk kwartier
een projectiel door de lucht en slaat ergens in de buurt in.
We slapen nog steeds in den kelder, maar helemaal rustig is
het toch niet !

Op 5 April beginnen Duitsche vernielingstroepen hun
werkzaamheden. Een der voornaamste bezigheden is het
omleggen van boomen met behulp van springladingen. De
heele weg van Arnhem tot Dieren (verder ook?) moet het
ontgelden, ook de Middagter Allee. Vlak voor ons huis
worden op deze wijze boomen geveld; waarschuwen doen
de moffen niet. De explosies zijn niet voor de poes en hebben
alleronaangenaamste gevolgen; alle ruiten en kartonnen, die
er nog in zitten, eruit,paneelen uit deuren, plafonds komen
naar beneden. En maar puinruimen en kartonnen spijkeren.
Dit ging dagenlang door; ook de wissels van de spoorlijn,
de stukken rails vliegen ons gierend om de ooren. De gevelde
boomen op den weg werden voorzien van ladingen en overal
werden landmijnen in den grond gestopt (Deutsche
Kultur!).Ook de telefoondraden langs den spoorlijn bleken
later volkomen vernield te zijn maar, wat we toen nog niet
wisten, het was het begin van het einde.

7 April. - De Aku-centrale is niet meer te bereiken voor het
personeel, dus geen stroom meer (waardoor geen nieuws
meer!) en geen water. Vandaag en op 8 April weer
storingsvuur op het dorp. Op 9 April gaat het vernielen nog
steeds door, het artillerievuur eveneens. De toestand wordt
langzamerhand onbehaaglijk. Dinsdagmiddag 10 April voert
de Britsche luchtmacht een bombardement op de boerderij
Overhagen uit, waarin volgens de verhalen een Duitsche
commandopost huist. Veel luchtdruk, kalk van de plafonds
en losse kartonnen.

Op 11 April wordt vlak voor het huis een oude dame door
een landmijn gedood; het Britsche storingsvuur gaat door.



Ook de op deze pentekening van Ger Mulder afgebeelde vroegere korenmolen aan de Ringallee ging in het
bevrijdings(v)uur verloren.

Op Donderdagochtend (12 April) komt de luchtbescher-
mingsdienst adviseren 's middags tusschen 4 en 6 uur alle
ramen enz. wijd open te zetten, omdat de Geitenkamp
gebombardeerd zal worden. Vermoedelijk een verminkt
bericht van de "ondergrondsche", want de termijn is wat
krap! In de middaguren vuurt de artillerie af en toe en om 3
uur voeren Britsche duikbommenwerpers tallooze aanvallen
op de IJsselstellingen. uit; later werd bekend dat de
Engelsehen direct daarna reeds probeerden de rivierovergang
te forceren bij de Kleefsche waard, maar zonder succes. Na
6 uur werd het rustig; boven den IJssel hing een nevelgordijn.
Weinigen zullen op dat moment beseft hebben, wat Velp
boven het hoofd hing. Des avonds om half negen barstte
een artilleriebombardement los ter beveiliging van een
volgende poging tot rivierovergang, Practisch iedereen werd
overvallen en het was een wedloop naar den kelder. Uren en

uren vergingen in bange spanning, terwijl buiten de hel
losgebroken scheen. Ononderbroken gaven verscheidene
batterijen hun salvo's af en sloegen de projectielen voor ons,
achter ons .... en op ons?? in; een donderend lawaai, alles
daverde, dreunde en schudde en als versuft hoorden we dit
machteloos aan. Zo zaten we tot omstreeks 1 uur; Mieke en
ik, voorts een buurmeisje, dat bij ons overvallen was en de
bediende van het laboratorium met zijn vrouw, die eenige
dagen geleden hun huis in Velp-Zuid hadden moeten verlaten
en tijdelijk onderdak hadden gezocht in "Tusculum". Om 1
uur was het even wat rustiger, het buurmeisje kon naar huis
gaan en inplaats daarvan verschenen kennissen uit de buurt,
die in onze kelder plaats hadden besproken: man, vrouwen
kind, zoodat we toen met ons zevenen waren en met deze
bezetting de volgende dagen in den kelder hebben geleefd.
Gelukkig was deze kelder ruim en solide.
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Eenige minuten na deze verhuizing begon het vuur weer met
onverminderde hevigheid. Des morgens om 5 uur een
vuurpauze (13 April) van ongeveer een uur, daarna ging het
weer verder tot 's middags 3 uur. Toen werd het wat minder,
en we konden onze suffe hoofden wat gaan luchten boven
den grond. Onbegrijpelijkerwijze was er vlak in de buurt
niet eens erg veel gebeurd, wat scherfjes en inslagen in de
boomen.

Zaterdag 14 April bracht een nieuwe verrassing. De
Engelsehen begonnen een rookgordijn te stellen met
projectielen. Deze bestonden uit granaten, die met een
zwakke knal in de lucht sprongen en dan drie rookgranaatjes
uitwierpen, ongeveer van de grootte van de rookgranaat van
het Ned.\eger; deze vielen links en rechts neer en wanneer
ze op een "vruchtbare" plaats kwamen veroorzaakten ze
brand; tallooze huizen met rieten daken - en ook andere -
gingen in vlammen op. Ook bij ons sloeg er een door het
dak, kwam op den zolder terecht maar kon tijdig met een
schep zand onschadelijk worden gemaakt. Het was opletten;
gelukkig lag onze omgeving gedurende het rooken niet onder
vuur, elders was dit wèl het geval en het inspectie c.q.
blusschingswerk kostte verscheidene Velpenaren het leven.
's Middags sloeg in den tuin vlak achter het huis een granaat
in en vernielde de ruiten van ons (vredes-)slaapvertrek.
De nacht van 14/15 April bracht een nieuwe verrassing: wij
werden bestookt door zware granaatwerpers.

Het eerste deel van Zondag 15 April was tamelijk rustig;
zelf zóó, dat wij eten konden koken en in de keuken, vlak
bij de kelderingang konden eten. Ook het eerste deel van de
nacht ging nogal rustig voorbij, wel werd er steeds gevuurd,
maar dat begint ook te wennen. Echter, om 4 uur
Maandagmorgen (16 April) barstte het vuur weer met een
ongekende hevigheid los; artillerie en granaatwerpers
beukten ononderbroken op Velp en we waren er ditmaal
heilig van overtuigd, dat onze laatste uren gekomen waren.
Echter niet aldus. Om 6 uur verstomde het artillerievuur en
inplaats daarvan begonnen overal mitrailleurs te knetteren.
Dat ging door tot 6.45 en toen stormde een buurmeisje de
keldertrap af onder het geroep "ze zijn er" .... We vlogen de
kelder uit en ... de tuin stond vol met soldaten van een
Engelsche stoottroep, die cigaretjes rookten en uitdeelden
en even op adem kwamen na de eerste etappe van Arnhem
te hebben afgelegd. Toen waren de pioniers al bezig de lading

16

uit de boomen weg te nemen, vervolgens verscheen een
schuiver op rupsbanden, die de boom en opzij schoof als
waren het lucifers, daarna kwamen tanks en een uur later
ging het militaire verkeer zijns weegs over de Zutphense
straatweg en waren practische Nederlanders aan de kant van
de weg bezig hun geslonken houtvoorraad op peil te
brengen ..... WIJ WAREN BEVRIJD!!!

Zoo eindigde voor ons een angstige en enerverende tijd. Wat
na de bevrijding volgt, hoef ik niet te beschrijven; dat zal
wel overal hetzelfde zijn.
Wat Velp betreft: het dorp is zwaar beschadigd; volgens
verhalen van Engelsehen een der meest beschadigde van de
niet geëvacueerde dorpen; er zouden van 12 -16April75.000·
projectielen zijn afgevuurd; er zijn ongeveer 100 dooden.
Er is nagenoeg geen huis dat nog ruiten heeft, dat niet een
of meer granaattreffers heeft gekregen of beschadigd is door
scherven. Vele huizen zijn afgebrand. Maar dat is alles te
herstellen, hetgeen niet het geval is met de velen, die tijdens
de bombardementen het leven lieten en waardoor de vreugde
in dit dorp misschien niet zoo groot is als wellicht elders.
En op een dag als deze 16 April denken we ook aan de velen
die dezen dag zoo graag hadden willen meemaken, maar dat
niet meer kunnen. Wij, die dit overleefd hebben, kunnen
eindelijk na 5 jaar afbraak, vernietiging, marteling, diefstal
en andere uitingen van "Kultur" tenminste weer een begin
maken met opruimen en opbouw.

Het eerste deel van deze dagboekfragmenten plaatsten we
in no 108 van Ambt en Heerlijkheid (juli 1994). Dit is het
laatste deel.

Veel dank aan de inzendster.



ROZENDAAL, DE GEMEENTE, HET DORP

De gemeente en het dorp Rozendaal, twee elementen, die in
de loop der jaren in uiterlijk, maar ook inhoudelijk, veel
veranderingen hebben ondergaan. Toch is van het oude niet
alleen veel bewaard gebleven, maar het wordt ook nog
beleefd en gekoesterd. Dat bleek wel uit de enorme
belangstelling, die de hal van de Dorpsschool tot in alle
hoeken vulde, voor een lezing van mevrouw A.I.M.
Akkermans-Praagman op 28 oktober j.\. voor de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Van heerlijkheid Rosendael ....
De veranderingen vonden een beginpunt ten tijde van de
Franse Revolutie, na 1795. In die tijd werden alle heerlijke
rechten ingetrokken, een maatregel die uiteraard ook
Rosendael trof. Na de Franse tijd werd Nederland een
koninkrijk. Omdat van de toen ingestelde gemeenten de
grenzen veelal werden getrokken langs bestaande
gebiedsindelingen, zoals kerspelen en heerlijkheden, viel de
nieuwe gemeente Rozendaal samen met de vroegere
heerlijkheid Rosendael. Vaak werd de vroegere heer belast
met het burgemeestersambt. Maar dat was in Rozendaal niet
het geval. In 1818 werd Isaäk Nijhoff de eerste burgemeester
van Rozendaal. Onder zijn opvolgers vinden we o.a. ook de
vroegere herbergier en later rentmeester Geurt Kets.
Toen de Van Pallandts hun intrede deden op Rozendaal werd
het burgemeestersambt gedurende twee geslachten (van 1852
tot 1932) door de kasteelheer bekleed.
Hoewel Rozendaal na de turbulente tijd van de Franse
overheersing een zelfstandige gemeente werd, was de
invloed van het "kasteel" onmiskenbaar. Alle grond en de
meeste huizen - sommige huizen genoten het recht van opstal
- hoorden aan het kasteel en ieder leefde in een zekere mate
van afhankelijkheid van-zijn bewoners. Dat betrof niet alleen
de bosarbeider of de tuinbaas, maar ook de predikant en de
schoolmeester ontvingen van daar hun aanstelling en salaris.
Ook de ambachtslieden als de bakker, de schilder, de
kleermaker en de smid werkten voor het kasteel.

.•.•.•naar gemeente Rozendaal
Het gemeentehuis bevond zich aanvankelijk op het kasteel.
Een foto van de vroegere raadzaal riep een gevoel van een

Vers/ag van J. Ba/tjes

Het "centrum" van Rozendaal. Op de voorgrond de oprit
naar het kasteel. Daarachter het gerestaureerde
gemeentehuis en huize "De Hut". Daar bovenuit

is de kerk nog juist zichtbaar.
(fotoverzameling Mevr. Akkermans-Praagman)

sobere huiselijkheid op.
In 1934 verhuisde het naar de zijvleugel van het huis
Roseneath. Van enige politieke invloed was nog geen sprake.
Deze kwam pas naar voren, toen de strijd om wel of geen
aansluiting op een waterleidingbedrijf de gemeenteraad in
1949 splitste in een "natte" en een "droge" partij. Tot die
tijd berustte de watervoorziening op een aantal pompen,
waarvan er nu nog enkele op Rozendaal aanwezig zijn. De
ironie wil, dat toen al reeds ongeveer een halve eeuw zich
het complex van de Velpsche Waterleiding op Rozendaais
gebied bevond.
Hoewel men kan stellen, dat na de Franse tijd de nadruk
steeds meer werd verplaatst van Rosendael naar Rozendaal,
zijn er in die periode twee punten, waarop dit extra werd
geaccentueerd. Het eerste punt is 1932, toen het bezit onder
de familie werd verdeeld. Het maakte de ontwikkelingen
mogelijk, die er na het tweede punt, het midden van de
twintigste eeuw, zijn opgetreden. In de jaren vijftig werden
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nabij het dorp stukken grond verkocht, waarop wijken als
de Leermolensenk, de Del en de Jagersmeesterswijk
verschenen. Ook de vroegere moestuin van het kasteel - toen
reeds onderdeel van een lokaal hoveniersbedrijf - werd
bebouwd, alsmede een aantal nog lege stukken tussen de
wat oudere bebouwing.
Reeds in 1938 werd de Imbosch verkocht aan de Vereniging
Natuurmonumenten. In 1934 trad de heer D.M.M. d' Hangest
baron d' Yvoy van Mijdrecht als burgemeester van Rozendaal
naar voren, waarmee het burgemeestersschap werd
losgekoppeld van het kasteel. En met het overlijden van
W.F.T. baron van Pallandt werden kasteel, park en
Koningsberg met hun naaste omgeving gelegateerd aan de
Stichting Het Geldersch Landschap, waarmee de band tussen
kasteel en de vroegere adellijke geslachten geheel werd
verbroken. Aldus veranderde het dorp van een totale
afhankelijkheid van het kasteel naar een totale
onafhankelijkheid daarvan.

Het dorp
Via een diaserie slaagde de inleidster er op uitstekende wijze
in de gang der veranderingen zichtbaar te maken. Zo werden
kaarten van het Rozendaalse gebied uit 1721, 1818
vergeleken met die van thans. Ook schetste zij het hele
"parkgebeuren" met onder andere de wijze waarop Logement
Kraijesteijn daarin was opgenomen. Daartoe werd tijdens
de rondleiding van groepen de uitgang aan de poort met een
ketting afgesloten, om de bezoekers na de rondgang te
bewegen boven op de berg het een en ander te nuttigen.

Kerk, school en begraafplaats
In 1758 werd de door Lubbert Adolf Torck gebouwde kerk
ingewijd. Voordien gingen de kasteel bewoners en de overige
Rozendaalse bevolking in Velp, naar de Oude Jan ter kerke.
Hij betaalde de Rozendaalse kerk zelf en voteerde tevens
het tractement van de predikant. Het kerkgebouw, annex
pastorie, met uitzondering van enkele details, is thans nog
in oorspronkelijke toestand aanwezig. Voor de onbekende
passant is het moeilijk als kerkgebouw herkenbaar. Gezien
vanaf de Kerklaan heeft het meer weg van een pakhuis, maar
wie de moeite neemt er omheen te lopen zal tot zijn
verrassing een werkelijk fraai gebouw vinden. De invloed
van het kasteel vindt men terug in de z.g. kasteel- of
herenbanken, onder het orgel. De kasteel bewoners gingen
via de voordeur van de pastorie naar binnen.
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Huize "KLein Rosendael" omstreeks 1920.
(fotoverzameling Mevr. Akkermans-Praagman)

In de kerk bevindt zich een in 1880 door de orgelbouwer
Leichel gebouwd en door de kasteelheer Van Pallandt betaald
orgel. Omtrent de geschiedenis van de Rozendaalse
kerkorgels, en dat van Leichel in het bijzonder, namen wij
in Ambt en Heerlijkheid no 108 een verhandeling van de
inleidster op, waarnaar wij gaarne verwijzen. Het orgel
onderging zeer recent een restauratie. Ook bevindt zich in
deze kerk een, door initiatieven van ds Bierens de Haan tot
stand gekomen muurschildering. (Zie ook Ambt en
Heerlijkheid no 96, juli 1990).
Waar een kerk is moet ook een koster zijn en omdat het
gebruikelijk was dat de koster tevens onderwijzer was, kreeg
Rozendaal - ook weer volledig betaald door het kasteel -
een school. Deze was eerst, gedurende korte tijd, gevestigd
in een huis dat stond op de plaats van het huidige
"Rozenheuvel", tegenover de vijver aan de Rosendaalselaan.
Daarna verhuisden school en onderwijzerswoning naar het
tegenwoordige pand "De Hut", aan de Kerklaan. Hij bleef
daar gevestigd totdat in 1842 de Torckschool werd gebouwd.
Deze heeft met inbegrip van enkele verbouwingen ruim een
eeuw gefunctioneerd, totdat met de ontwikkeling van de
Jagersmeesterswijk in 1973 de Dorpsschool werd gebouwd.
Behalve een voorzanger en een koster hoort bij een kerk
ook een kerkhof. Zo echter niet in Rozendaal.
Nadat de Rozendaalse kerk was gesticht ging men m.b.t. de
dodenbezorging op de gebruikelijke voet voort. Dat wil
zeggen, dat de Torcks werden bijgezet in hun grafkelder in



de kerk te Wageningen, terwijl de inwoners van Rozendaal
bij de Oude Jan in Velp werden begraven.
Omstreeks 1840 werd door A.L.A. baron Torck en zijn vrouw
Jkvr.L.C.W. Huyssen van Kattendijke de grafkelder van
Huize Rosendael gebouwd. Rondom deze grafkelder liet
baron Torck toen een stuk grond afrasteren, zodat hier
voortaan ook de overleden Rozendalers konden worden
begraven. Die grafkelder was dus het begin van de aanleg
van de Rozendaalse begraafplaats, die aanvankelijk een zeer
beperkte omvang had.

Industriële activiteiten
Vanaf de heuvels, waarop Rozendaal ligt, stroomt de
Rozendaalsebeek. De in die heuvels uitgegraven sprengen
doen het water rijkelijk toevloeien. Het stromende water
bood de mogelijkheid tot de bouw van een aantal molens.
Rozendaal heeft zeven molens gekend, die aanvankelijk
verschillende doeleinden dienden. Men kende papiermolens
en kopermolens, maar later waren het alle papiermolens. Dat
geldt niet voor de benedenste molen, aan de Ringallee, welke
altijd heeft gediend als korenmolen.
Ook aan de huidige Kerklaan, toen de Arnhemscheweg, stond
een molen die zijn water ontving van de Jagersbeek en dat
weer afvoerde naar de vijver aan de noordzijde van die weg.
De molen stond op de plaats van de garages van het
tegenwoordige huis "De Hut".
De Gosensmolen, achter het huis van de familie Hamann,
aan de Rosendaalselaan, heeft in de laatste tijd van zijn
bestaan ook als wasserij gefunctioneerd. In 1921 is hij
afgebrand.
Iets hoger op aan de beek stond een leerlooierij. Ook deze
werd eind vorige eeuw tot wasserij verbouwd. Aan de thans
nog aanwezige gebouwen zijn nog duidelijk de droogzolders
te herkennen. Met haar dia's liet de inleidster zien, hoe daar
vroeger de drooglucht werd verwarmd en hoe men door
ingenieuze constructies de ventilatie van de droogzolders
regelde.
Het drijven van een wasserij was in die tijd waarschijnlijk
een aantrekkelijke aangelegenheid, want ook in het pand
bovenstrooms daarvan was een wasserij gevestigd.
Om de molens tijdens hun bedrijf van zoveel mogelijk water
te voorzien werd het in tijden dat ze niet draaiden opgestuwd
in veelal nog bestaande vijvers, de z.g. wijers, zodat men
nadien meer water ter beschikking had.
Het laatste hoofdstuk van dit stukje industriële op- en

neergang werd definitief afgesloten, toen in 1945, bij het
gloren van de bevrijding, de laatste molen, de korenmolen
aan de Ringallee afbrandde. Een cascade met
stroomversnelling herinnert nog aan zijn plaats.
Ook heeft Rozendaal niet meer zijn bakkerij annex
kruidenierswinkel, Deze was gevestigd in het witte pand aan
de Rosendaalselaan, tussen de Slempkesstraat en de Bernard
ter Haarlaan. Het postkantoor, in De Vierslag, is eveneens
verdwenen. In het pand is het traliewerk van het loket nog
wel aanwezig. De kleermakerij, die in het gebouw achter
De Vierslag is gevestigd, is er nog. Aanvankelijk kleedde
men daar de adel en later de representatieve zakenman.
De herberg van Kets is nog te herkennen aan het wat lichtere
deel van de gevel van het huidige gemeentehuis, aan de kant
van de Rosendaalselaan. Zijn taak is later voortgezet door
Kraijesteijn, die sinds 1838 een hotel dreef op de Smidsberg,
rechts van de ingang naar het kasteel. Hier worden - zij het
niet meer als hotel - Kets' activiteiten op eigentijdse wijze
voortgezet. Ook kasteel en orangerie bieden thans, zij het in
beperkte mate, horeca-faciliteiten.

In de wetenschap, dat wij heel wat door de inleidster
aangehaalde feiten ongenoemd hebben gelaten, menen wij
hier ons verslag te moeten beëindigen, onder de constatering,
dat zij op een zeer onderhoudende wijze haar gehoor een
hele avond lang tot het uiterste heeft weten te boeien.

Voor het aanbrengen van een aantal correcties bij het
lezen van het manuscript van dit verslag zijn wij de

inleidster zeer erkentelijk.
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OVER EEN BUNDEL
GEHEIMZINNIGE VERHALEN

door H.M. Bosland

Enige tijd geleden verscheen een bundel geheimzinnige
verhalen, gebaseerd op sagen en legenden uit onze
woonomgeving. De qua lengte niet geringe titel ervan luidt:
"Mythen, sagen, fluisteringen en angstgedachten, zich
afspeelende op de Zuidoost-Veluwezoom" en het boekje is
samengesteld door J.O. van der Wal. "Zo'n 28 vertellingen
konden door mij worden opgespoord en het is de vraag of ik
daarmee compleet ben geweest", aldus de auteur in zijn
inleiding.

In feite behelst de bundel 14 in verhaal vorm weergegeven
geschiedenissen en nog eens 14 notities waarin de strekking
van een oud verhaal wordt aangevuld met enige historische
bijzonderheden, wat afwisselend werkt.

In het laatste gedeelte van het boekje biedt Jan van der Wal
een korte toelichting op de bronnen die hij raadpleegde
(waaronder diverse nummers van de afgelopen jaren van
deze Mededelingen) en gaat hij in op de verschillen in versie
die er van sommige sagen bestaan. Ook hierdoor wint het
werkje aan waarde.

Bovendien is het aardig verlucht met 2 gekleurde en 6 zwart-
wit "iIIustratiën" (zeker - net als dat "afspeelende" uit de
titel - om (een beetje gewrongen) een zekere "oude sfeer" te
suggereren, die meervoudsvorm), waaronder het mooie
portret van Mark Prager Lindo ("de oude heer Smits"), auteur
van de meest oorspronkelijke versie van het bekende verhaal
"mooi Ann'''.

Het boekje vond bij uitkomen kennelijk dadelijk veel aftrek,
waardoor al snel een tweede druk kon worden opgelegd (bij
het schrijven van dit stukje nog niet uitgekomen). Hierin
zouden enkele kleine oneffenheden kunnen worden
rechtgetrokken en zou bovendien een enkel nog opgespoord
verhaal worden toegevoegd.

Het boekje, dat verscheen bij uitgeverij Overbeek te Velp
(in eigen beheer), kost f 23,95 en is bij de boekhandel
verkrijgbaar.
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BESTUURSMEDEDELING

We verwelkomen gaarne onderstaande nieuwe leden van de
Oudheidkundige Kring:

Mevrouw G. Zoete-van Blitterswijk, De Steeg
De heer A. Lammers, Dieren
De heer D. van Driel van Wageningen, Velp
De heer J. van Baaijen, Dieren
De heer M. Scholten, Dieren

Mevrouw H.G. Anema, Velp
De heer I.P.A. van Heijst, , Velp
Mevrouw P.A. van Thiel, Rheden
De heer R.G. Wolfs, Dieren
De heer en mevrouw MJ.M. Droste, Wageningen

De heer en mevr. A.Lelyveld van Cingelshoek, Velp
Mevrouw H. van Dijk-Abbink, Rozendaal
De heer AJ. Grijseels, Rheden
De heer A.A. van Dijk, Velp
De heer en mevrouw PJ.M. van Vliet, Dieren

De heer en mevrouw Hustinx-Hollman, Velp
Mevrouw A.K. Lutgert-Kuiper, Arnhem
Mevrouw G. Maring, Velp
De heer en mevrouw C.Beem, Velp
De heer W.P.c. Gossink, Velp

Mevrouw M. Ripping-Hermse, Rozendaal
De heer en mevrouw J. ter Stege, Rozendaal

Opgave tot 7 januari 1995.
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