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KINDEREN TUSSEN
PATIËNTEN

Herinneringen aan de laatste zes jaren
van het Kuuroord Laag Soeren

Door F van Heusden

Omstreeks 1 december 1936 reden wij, het gezin Van
Heusden, in een taxi naar ons nieuwe huis, Vale Ouwe Zate,
de grote dokterswoning van ongeveer 1890, achter de
"badinrichting", aan de Prof. Stokvislaan. Het was al donker
en de sensatie, toen we een bosweggetje naast het kuuroord
insloegen, staat me nog steeds helder bij. De volgende
morgen bleek inderdaad dat het huis aan drie kanten echt in
het bos lag!

Het was beslist een totale tegenstelling met het eiland
Rozenburg, waar we vanuit ons huis de zeeschepen op de
Nieuwe Waterweg van en naar Rotterdam konden zien varen
en waar mijn vader huisarts was geweest. Na tien jaar
dorpsdokterschap had hij iets anders gezocht en dat werd
geneesheer-directeur van de geneeskundige badinrichting in
Laag Soeren, één van de twee die er toen in Nederland
bestonden. Over het andere, in Ginneken bij Breda.is mij
verder niets bekend.

Kuuroord in Laag Soeren
"Onze" instelling dateerde van 1849 en was te vergelijken
met de Duitse Kurorte. Het water van de Soerense sprengen
werd gebruikt voor de baden, maar een bijzonder
geneeskrachtige werking had het van zichzelf uiteraard niet.
Het is overigens helder en licht ijzerhoudend.

De inrichting was heel lang een stichting geweest met de
naam Bethseda, maar met de vele hectaren bos die ertoe
behoorden, verkocht aan de heer Spiele, een zakenman, die
rijk geworden was door een internationaal expeditiebedrijf,
gevestigd in Zevenaar. Hij, de "oude" heer Spiele, woonde
op De Steeg, in het grote op kasteel Biljoen lijkende huis
aan de Hoofdstraat. Zijn zoon, die in feite de dagelijkse
leiding had, woonde in Velp aan de Arnhemse Straatweg.
De "zittende" geneesheer-directeur, Dr. Hartman, was
bejaard en stond op het punt zijn functie neer te leggen.
Vernieuwing bleek hoognodig. Mijn vader heeft daartoe, na

Woonhuis vanfam. Van Heusden
(foto-archief Gemeente Rheden)

het beëindigen van zijn praktijk op Rozenburg, een kleine
twee maanden in Duitsland gewerkt om het toenmalige
specialisme physische therapie te leren. Een officiële
opleiding om daarin te specialiseren bestond niet. Omstreeks
1950 is het kleine aantal artsen, dat deze titel voerde,
opgenomen in de groep van de reumatologen ..
Op medisch gebied werd de inrichting door de heer Spiele
goed gemoderniseerd: men schafte röntgenapparatuur aan,
een ultra korte golf toestel (UKG), een diathermie-apparaat
en andere toestellen, die door middel van water en warmte
werkten. Er was ruimte voor zo'n 60 patiënten, die allen
een eigen kamer hadden in het grote oude hoofdgebouwen
de rechts ervan gelegen "rustafdeling". In de nieuwe vleugel
had men de hoofdingang, de conversatiezalen en de eetzaal.
Op de eerste verdieping ervan bevonden zich
woonvertrekken voor de zakelijk directeur.

Voor de patiënten was er een kleine kapsalon, bemand door
de dorpskapper De Haan, zelfs een gymnastiekzaal en een
bibliotheek met goede tijdschriften, tot mijn vreugde o.a.
Illustrated London News, met veel foto's van schepen,



Sketch - over de Britse Society -, het Franse Illustration, de
Wereldkroniek in luxe editie en mooi uitgevoerde
maandbladen van de Mij. Nederland en de Rotterdamsche
Lloyd, natuurlijk vooral voor dié patiënten, die een band
met "Indië" hadden.

Tegenover het hoofdgebouw stond een koetshuis en links
daarvan een oude, in onbruik geraakte en ongelofelijk
stoffige kegelbaan. Het medisch zinvolle van uitgerekend
deze sport is me steeds onduidelijk gebleven.
De bedoeling was dat vóór alles reumatische klachten zouden
worden behandeld. Hiervoor diende het
lage gedeelte zonder verdieping, de
"badafdeling" : De mogelijkheden die de
apparatuur gaf, waren voor die tijd goed en
modern, maar alternatieve magie hoorde er
niet bij. Mijn vader was een enthousiast lid
van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij
en van de natuurgeneeswijze moest hij
evenmin iets hebben. Toen hij op 1
december 1936 in functie trad, was er één
patiënt. Een paar jaar later waren alle
kamers bezet.

behandeling. In de zomer kon dit laatste ook uitstekend
gebeuren in of bij-de lighuisjes in het park achter de
inrichting, waar de patiënten op ligstoelen konden rusten.
Tekenend voor de sfeer was dat mijn zusje en broertje,
destijds kleuters, op step en driewieler de ronde deden langs
de huisjes en op hun manier ook therapeutisch bezig waren!
Op mooie zomeravonden konden patiënten vreugde in het
leven ervaren als zij de genee heer-directeur zagen racen
om zijn jongste zoontje te pakken te nemen wanneer deze -
nachtmens in de dop - weg purtte door het park omdat hij
niet naar bed wilde.

Therapie
Wie waren de patiënten? In de eerste plaats
mensen met reumatische klachten, want
daarop was immers de behandeling voor
alles gericht. Het kwam veel voor dat
patiënten elk jaar een kuur ondergingen.
Men mag daarbij niet vergeten dat in de
jaren dertig de bestrijding van reuma door
medicijnen nog niet of nauwelijks mogelijk
was en het werkelijk genezen een zeer groot
probleem. "Van roest kunje geen ijzer meer
maken", zei mijn vader wel eens.
Overigens waren er onder degenen, die steeds terugkeerden,
vooral ook velen die het kuuroord zagen als een plek waar
men geestelijk op verhaal kon komen; Haagse dames voor
wie het leven veel problemen opleverde en overwerkte
Amsterdamse en Rotterdamse reders, bankiers en
zakenlieden hoorden tot die groep.

Het voeren van lange therapeutische gesprekken werd al
spoedig een belangrijk onderdeel van de medische
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Keuken met ·.I.T..T. 'iëtis:e, :·0· en onbekend
'foto-orchief Gemeente Rheden).

Personele bezetting
Mijn vader stelde 0 ~·i e ij -een diëtiste in dienst. Zij had
het in het begin oe: moeilij - met de kok, want deze zag de
patiënten toch -00. '~ - een soort hotelgasten. Maar medisch
verantwoord eter , 00•ue nu eenmaal bij een kuur, vond mijn
vader. Toch kreeg ~~_.. kend I tige patiënte bij het diner



wel, als er kip op het menu stond, een heel beest op haar
bord. Dan was de keuken van haar gezeur af; de andere poot
kon nu niet beter zijn! •

Men plaatste ook advertenties in tijdschriften en al in 1937
was het kuuroord het doel van een autorally van artsen, die
lid waren van de vereniging van Artsen-Automobilisten.
Vóór de badinrichting werd een grote tent neergezet, de
medici kregen informatie en zij mochten het kuuroord
bekijken. Toch zal reclame van mond tot mond vermoedelijk
de grootste rol hebben gespeeld bij het bekend maken van
de naam.

De leiding van de hotelkant van het kuuroord was eerst in
handen van de heer Hout, gerant van hotel Hörsting bij het
station van het dorp. Hij was beroemd vanwege zijn krachtige
soep. Zijn visie en die van mijn vader kwamen niet met elkaar
overeen en hij werd opgevolgd door de heer Wentink van
hotel Brinkhorst uit Ellecom. Na korte tijd volgde mevrouw
Sten vers uit Deventer hem weer op. Haar man bezat een
koffiehandel in die stad en hij reisde met een Ford heen en
weer. Zij was een uitstekende directrice en is in die functie
gebleven tot aan het einde van 1942.
Daarnaast waren er de administrateur, de heer Gerritsen, de
portier, de piccolo, de chauffeur, de tuinlieden, de schilder,
de serveersters en de linnenrneisjes; de linnenkamer was van
groot belang. Vervolgens waren er de kamermeisjes, de
verpleegsters en niet te vergeten de badmeester Van Loo en
zijn echtgenote, die grote ervaring met en feeling voor de
patiënten bezaten.

Na ruim een jaar was er al behoefte aan een tweede arts. Het
werk nam namelijk al spoedig alle tijd van mijn vader in
beslag, ook op de zondag. Dat vonden wij, het gezin, maar
matig en ik vertelde dat ook aan een oude meneer, die onze
tuin binnen kwam wandelen en mij vroeg of ik (een net
tienjarig jongetje) het in Soeren naar mijn zin had. Mijn
antwoord was: "Ja, maar ze gunnen mijn vader geeneens
een vrije zondag!" "Zo jongen, ben jij zo socialistisch
aangelegd?", was zijn reactie. Plotseling hoorde ik mijn
moeder zeggen: "Komt u maar door de veranda naar binnen,
meneer Spiele". Ik begreep dat de "oude heer" Spiele was
en verdween snel op mijn fiets naar het dorp. In de buurt
van mijn vriendje Berend Pas man plukte ik maar wat
wilgenkatjes en bracht die na enige tijd mee terug naar huis.

Hoe dan ook, eerst kwam Dr. Stigter als tweede geneesheer,
na hem Dr. Heshusius, een vrouwelijke arts en als laatste
Dr. Coster.

De patiënten
De prijzen voor de verpleging, met inbegrip van de volledige
behandeling varieerden in 1937 van f 9,- tot f 23,- per dag.
De patiënt die f 23,- betaalde beschikte over één van de twee
"vorstelijke vertrekken" in de uitbouw boven de lighal, in
het midden van de achterzijde van het hoofdgebouw. Ze
bestonden uit een zit- en slaapkamer. Daar heeft bijvoorbeeld
de vliegtuigbouwer Fokker een week vertoefd, in de zomer
van 1937. Hij kwam 's avonds om half twaalf aan en wenste
meteen onderzocht te worden. Mijn vader deed dat uiteraard
pas de volgende morgen. Ik mocht hem opzoeken en voor
een jongetje van tien, dat het weekblad "Vliegtuig wereld"
uitspelde, was dat iets geweldigs! Een paar catalogi die hij
me gaf, zijn nog in mijn bezit.

Uit de prijzen is hoe dan ook duidelijk dat een bedrag van
minimaal f 63,- per week destijds alleen door gegoede
mensen was op te brengen. In de 19de eeuw had er al wel
een dependance bestaan, "Sprengenoord" aan de
Harderwijkerweg, naast de watermolen, waar patiënten
konden verblijven tegen een lage prijs, maar vandaaruit naar
het Badhuis konden gaan om behandeld te worden. Mijn
grootvader van moederszijde, een domineeszoon en derhalve
niet bemiddeld, heeft omstreeks 1888 op die manier gekuurd.
In de jaren dertig bestond deze situatie niet meer.
Sprengenoord was toen een kindertehuis en nu is het
afgebroken.

De badinrichting en het dorp
De badinrichting lag, zoals we nu nog kunnen zien, aan de
rand van het dorp aan het eind van de Badhuislaan. Aan het
begin ervan was het station van de Lokaalspoorweg
Apeldoorn - Dieren/Doesburg gesitueerd. Er reden treinen
met wagons, voorzien van balkonnetjes. Ze waren hét middel
voor de patiënten om vanuit het westen in Laag Soeren te
komen. Vanaf 1938 beschikte het kuuroord over een eigen
auto, een Graham Speed, met chauffeur, ten behoeve van de
bewoners ervan.

Het was eigenlijk zo, dat het Badhuis, zoals de Soerinezen
altijd zeiden, in alle opzichten een beetje aan de rand van
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het dorp lag. Natuurlijk vond een aantal mensen er werk,
vooral meisjes, als linnenmeisje of serveerster. Ik meen me
te herinneren dat bestellingen van kruidenierswaren in
Soeren gedaan werden. Het verhaal ging dat de naam van
de winkel van de familie Hagen, de Toko, gesuggereerd was
door patiënten, die de zaak vanwege zijn assortiment vonden
lijken op zulk soort bedrijven in Nederlands Indië. Maar
verder leefde het dorp zijn eigen leven; er waren
landbouwers, pensionhouders, wasserijen, boerenarbeiders
en mensen die in Eerbeek op de papierfabrieken of in Dieren
bij Gazelle werkten. Misschien hebben de pensions voordeel
gehad van de omstandigheid dat het Badhuis aan Soeren
bekendheid gaf.

Badmeester Van Loo met piccolo in dampbad
(foto-archief Gemeente Rheden).
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Een enkele maal concerteerde het gemengd zangkoor van
Soeren in de grote conversatiezaal voor de patiënten en het
kan zijn dat Sempre Crescendo in het park geblazen heeft.
Een niet gering aantal wegen draagt de naam van oude
geneeskundigen b.v. Boerhaave, Priessnitz, Talma en Huet.
Ook Dr. Hartman heeft zijn laan gekregen! Bovendien staat
het Priessnitz-rnonumentje, met namen van 19de-eeuwse
watergeneeskundigen erop, nog steeds aan de gelijknamige
laan door de Enk. (Het oude rudimentaire torentje in het bos
achter het huis van de jachtopziener Peters moet de aanzet
van een kerkje geweest zijn.) Jammer genoeg bevindt het
oude woonhuis van de stichter van het Badhuis, Jut van
Breukelerwaard, het latere goede hotel Dullemond, zich in
zeer slechte staat.

Hoe het werkte
Terug naar het kuuroord en zijn medische kern, de
badafdeling. Om te beginnen hadden de twee artsen daar
hun kamers, mijn vader die met de erker. Vlak daarbij was
de kamer met het Röntgenapparaat, het UKG-toestel (van
ENRAF uit Delft) en de diathermie. Dan waren er de
"badkamers" in rijen lang twee lange gangen. In elk daarvan
was een ingegraven ligbad. goed lang, met terrazzo-bodem
en -wanden. Het voeteneind be rond uit twee traptreden. Men
kon daar b. v. een dennennaaldenbad krijgen. Van Loo heeft
wel eens aan een wantrouwende patiënt met een stok moeten
tonen dat hij niet in het ondoorzichtige dennen water kon
verdrinken.

Bij de z.g. modderbaden ging het anders. De modder, "fango"
genaamd, kwam uit Bohemen. werd in kleine hoeveelheden
verwarmd in een oude braadpan en dan, verpakt in
hospitaallinnen. op he pijnlijk gewricht gelegd. In een grote
badkamer stond een hoog opgernet eld en betegeld bad met
halverwege langs de r en dunne buizen met gaatjes voor
"subaquale douchem -- ge". Tot mijn verbeelding sprak ook
de "wissel traaldou . e". Daarbij moest de patiënt tegen een
muur gaan taan. zi h een stang vasthouden en dan werd
hij afwisselend bes ren met stralen warm of koud water.
Voor de badmees ter lee - me dat leuk om te doen, voor de
patiënt moet hei een andere z - geweest zijn!
Genoten de patiënte eigenlij - wel van het bos? Het leek
wél zo dat in de directe omgeving. achter het park tussen de
Stokvislaan en de Enk, -e dje zo aangelegd waren dat
men een wandelinge ~~ kon maken, maar dat zag je bijna



Standaardbad met piccolo
(foto-archief Gemeente Rheden).

nooit. In het bos naast de badafdeling was tussen de hoge
dennen een veldje, het crocketveld, maar de enige die daar
gebruik van maakte met het spel van het badhuis, was de
familie Van Heusden.

Verderop in het bos, ten noorden van de Stokvislaan, was
een wat meer open stuk dennenbos met een lage omwalling,
dat we "het Paradijs" noemden. Dit was ooit bedoeld geweest
als plek, waar de patiënten op ligstoelen konden genieten
van de genezende dennenlucht. Maar in "onze" tijd was het
al lang niet meer daarvoor in gebruik.

De oorlog begint
Omdat de jaren, die ik tot onderwerp heb genomen, vallen
tussen 1936 en 1942 hoort het verhaal over de oorlogstijd
daar vanzelfsprekend bij. De badinrichting was al
ruimschoots vóór mei 1940 aangewezen als opvangcentrum
voor zieken en bejaarden uit Dieren, wanneer de inwoners

daarvan moesten evacueren. In de nacht van 9 op 10 mei
hoorde ik heel vroeg enkele vliegtuigen en toen bleek al gauw
dat het mis was. Om een uur of zes holden we door het park
naar de inrichting, waar alles in gereedheid werd gebracht
om de evacués te ontvangen. De eerste kwamen al snel en
in korte tijd waren het er zoveel, dat de heel oude mensjes
zomaar op stro moesten worden neergelegd.

De eigenlijke patiënten zaten bij elkaar, luisterden naar de
radio en voerden opgewonden gesprekken. Mijn zusje en
broertje (toen bijna 8 en nog 4) werden bezig gehouden door
een oude dame, wie geen moeite teveel was met voorlezen
en spelletjes doen. Tot en met 9 mei had ze zich te zwak
gevoeld om wat dan ook te ondernemen! Eén patiënt, een
meneer van omstreeks 40, reserve-officier, hield vele
betogen. Schrijver dezes, toen net 13, ging na een paar uur
met vriendje Berend Bosman eropuit om te kijken, welke
bruggen over het kanaal waren opgeblazen. Interessant! We
keken steeds naar de lucht. Zouden we beschoten worden?
Na mijn terugkeer bracht mijn vader me zeer duidelijk bij,
dat hij dergelijke blijken van avontuurlijkheid niet
waardeerde,

Vier oorlogsdagen volgden elkaar op, zonder dat Soeren
direct iets merkte van gevechten. Wel is een groep
Nederlandse soldaten gekomen, die afgesneden was en
richting Utrecht wilde. Mannen uit het dorp gaven
burgerkleren aan hen, de uniformen werden verstopt in het
bos en mijn vader gaf de aanvoerder, een luitenant, onze
goede stafkaarten van de bossen. Ze waren van de
Topografische Dienst uit 1936. De officier had alleen een
oude uit 1926, waar b. v. de Bloemersweg nog niet op stond.
Destijds heb ik er niets van gemerkt, maar ik miste onze
kaarten wel en pas veel later heeft mijn vader me verteld
hoe de vork in de steel zat. De luitenant liet een goede
verrekijker achter, die ik gezien heb. Er stond M.v.D. op
(Ministerie van Defensie). Waar hij gebleven is ligt in het
duister.

Op 14 mei hoorden we in het begin van de middag
vliegtuigen. Dat moeten de toestellen op weg naar Rotterdam
geweest zijn. Tegen de avond kwam het bericht van de
capitulatie. Een oude patiënte barstte in snikken uit en zei:
"Nu hebben we geen Holland meer!" Anderen troostten haar
met de woorden "Holland zal herrijzen".
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Eén van de volgende dagen zag ik voor het eerst Duitse
militairen. Tijdens de lunch, die we nog in de eetzaal
gebruikten, stonden ineens twee officieren met mijn vader
in de deur naar de gang. Ze keken even en gingen weer weg.

Het leven herstelde zich enigszins ...•
Wanneer de Dierense evacués weer terug zijn gegaan naar
hun huizen, weet ik niet meer. Na korte tijd namen wij, het
gezin Van Heusden, ook weer intrek in Vale Ouwe Zate. Eén
van de eerste dingen, die mijn vader deed, was het
verbranden van enkele zeer anti-Hitlerboeken. Een Engelse
vlag, die we van een Engelse patiënte, enige tijd daarvoor,
gekregen hadden onderging hetzelfde lot.

Na drie weken startte mijn school in Arnhem weer en in het
kuuroord begon een bijzonder drukke tijd. De badinrichting
was vanaf de zomer van 1940 bijna steeds volgeboekt,
misschien mede omdat niemand meer buitenlands kon gaan
kuren. In die periode werd ook wel eens iets bijzonders voor
de patiënten georganiseerd. Ik mocht b.v. mee om te kijken
naar de vertoning van een kleurenfilm over een reis met de
Johan van Oldenbarnevelt naar Indië, met een tournee door
Insulinde. Dit maakte grote indruk op me.

Mijn vader hield voor patiënten die daar belang in stelden
literaire avonden bij ons thuis. Al was hij medicus, de
literatuur en de schilderkunst lagen hem zeer na aan het hart
en hij was volledig op de hoogte van de moderne
Nederlandse poëzie. Geregeld werd zijn bibliotheek verrijkt
door cadeaus van dankbare patiënten.

De verbindingen tussen het dorp en de buitenwereld werden
er niet gemakkelijker op, vooral niet in de strenge winter
1941-42. De trein reed maar viermaal per dag en de weg
tussen Soeren en Dieren was in de ochtend nogal eens
onbegaanbaar, zelfs voor fietsers, door gladheid en
sneeuwval, totdat er een ar, die getrokken werd door een
paard, overheen was gegaan. Een stalhouder uit Dieren
vervoerde ook wel eens passagiers met een oud rijtuig.
De badinrichting bleef intussen wel functioneren.

...kwam het einde
In het voorjaar van 1942 begonnen echter kwalijke verhalen
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de ronde te doen en het werd tenslotte bekend dat de
Wehrmacht het gebouw zou vorderen ten behoeve van de
SS, die er een "Erholungsheim" van wilde maken voor
soldaten, die gewond waren of een "shell-shock" hadden
opgelopen aan het oostfront. Dit betekende v.oor ons het
einde van het wonen in Laag Soeren, want een aanbod om
tegen dubbel salaris te blijven werken, nam mijn vader niet
aan. Hij besloot een eigen nieuwe praktijk te beginnen in
Arnhem, waar zijn specialisme niet vertegenwoordigd was
en veel collegae hem al kenden. Het lukte hem om via de
makelaar Van Elten, een oud-patiënt, een goede woning in
de De La Reystraat bij Sonsbeek te huren, waar ook
behandelingen mogelijk zouden zijn.
In de paar weken dat we nog in Vale Ouwe Zate woonden,
zagen we SS-wachtposten over de Stokvislaan patrouilleren
en moest ik langs hen fietsen op weg naar school. De
verhuizers, die op 1 augustus 1942 met een grote wagen op
houtgas kwamen, moesten een speciale Ausweis hebben om
bij ons te mogen voorrijden. Ons koper, dat we als zovelen
achter in de tuin hadden begraven, was ondertussen op een
avond heel laat in het schemerduister opgedolven en reisde
met de auto mee. In Arnhem werd het weer verborgen, maar
in de evacuatiewinter van' 44-' 45 is het toch in vijandelijke
handen geraakt.

Zo was aan het bestaan van het in ons land unieke kuuroord
van Laag Soeren een eind gekomen. De eigenaar vond het
na de oorlog compleet leeg terug en heeft de gebouwen
verkocht aan de toenmalige Amsterdamsche Bank, die er
een vacantie- en conferentieoord voor zijn personeel van
maakte.

Nawoord

Deze herinneringen zijn gebaseerd op mijn geheugen. Men
kan ze beschouwen al een voorlopig verslag van wat er
gebeurd is in die jaren in en met het kuuroord. Eigenlijk had
ik eerst bronnenonderzoek moeten plegen, maar dan was er
misschien nog in lange tijd niets in druk verschenen en dat
heeft ook weer zijn nadeel. Hopelijk kan dit verhaal te zijner
tijd gedocumenteerd worden aangevuld en waar nodig
gewijzigd.



KONINGIN WILHELMINA IN
WOORD EN BEELD

Verslag door H.M. Bosland

Hoewel de avond reeds ruimschoots achter ons ligt, willen
we niet nalaten hier aandacht te wijden aan de lezing die
mevrouw Catharina ter Laan uit Alphen aan de Rijn op
woensdag 11 oktober j.l. in "De Beukenhof' te Velp voor
ons hield over "Wilhelmina, Koningin der Nederlanden 1898
- 1948, Oranjevorstin in een bewogen tijdperk".
Zoals ook in de convocatie stond vermeld, is de
"levensgeschiedenis (1880 - 1962) van Koningin Wilhelmina
in vele boeken en gedenkschriften beschreven". Edoch een
wetenschappelijke biografie ontbreekt tot dusverre. Prof.
Manning, KUN, die met het schrijven hiervan was belast,
overleed helaas in 1991. Mevrouw Ter Laan kon tot haar -
en ons - genoegen meedelen dat prof. Fasseur,
Rijksuniversiteit Leiden, bereid werd gevonden deze taak
te voltooien, waarbij het de opzet is dat het werk in de loop
van 1998 zal verschijnen. In dat jaar zal het honderd jaar
zijn geleden dat Wilhelmina als koningin werd ingehuldigd.
Voor de pauze lichtte onze spreekster op levendige wijze de
bekende feiten uit het leven van Wilhelmina toe. De nadruk
viel daarbij - zie de titel van de voordracht - op de
regeerperiode van de koningin. "Vorstin te zijn, dat was de
zin van mijn bestaan."
Maar ook de jeugdjaren van Nederlands eerste koningin
werden belicht: hoezeer zij gesteld was op haar vader en
over de gestrenge, maar liefdevolle opvoeding door
Koningin-regentes Emma.
Bepaalde episoden uit de bewogen halve eeuw van
Wilhelmina"s regering kregen extra aandacht, waaronder
vanzelfsprekend de donkere jaren 1940-1945, waarbij ook
werd stil gestaan bij verdere jaren, die voor de vorstin
persoonlijk ingrijpend waren. Het jaar 1934 bijvoorbeeld,
toen in maart haar moeder Emma en in juni haar gemaal
Prins Hendrik overleed.
Na de pauze werd in een boeiende reeks dia's niet slechts
een beeld gegeven van het leven van Koningin Wilhe1mina,
maar ook van de tijd en belangrijke gebeurtenissen
gedurende haar regeringsperiode. Tal van bekende figuren
passeerden de revue, ook uit de vrouwenbeweging - zoals
Wilhelmina Drucker - en het socialistische kamp - zoals P.J.

Troelstra.
Uit de woorden van mevrouw Ter Laan en de beelden die zij
ons toonde blijft velen zeker bij het granieten standbeeld
dat Charlotte van Pallandt in 1968 van haar maakte, waarbij
de kunstenares als uitgangspunt verkoos "haar uit te beelden
zoals het volk haar zag".
Op deze goedbezochte avond van onze Oudheidkundige
Kring werd het onderwerp van de interessante lezing van
mevrouw Ter Laan verder geïllustreerd door een aantal
boekwerken over en rond Wilhelmina,door een der
kringleden uit eigen bezit meegebracht.

"Koningin Wilhelmina was een heel bijzondere
persoonlijkheid; ik heb nooit iemand ontmoet die
op haar leek en in geen duizend jaar zal er iemand
geboren worden die haars gelijke zal zijn."

J.F. Loois, van 1957 tot haar overlijden Prinses
Wilhelmina's vaste chauffeur (in Koningin
Wilhelmina", A. W. Sijthoff, 1981).

TOEKENNING ISSN
Onlangs heeft het ISSN Centrum Nederland ons blad Ambt
en Heerlijkheid geregistreerd en van een ISSN nummer
voorzien. U zult dit nummer: 1384-3362 voortaan in het
colofon aantreffen.

Wat is een ISSN? Naast de algemeen bekende en op grote
schaal toegepaste nummering van boeken met het
internationaal Standaard Boekennummer (ISBN) is er nu ook
een internationaal gestandaardiseerd nummeringssysteem
voor seriële publikaties: het Internationaal Standaard
Serienummer (ISSN). Onder seriële publikaties worden o.a.
begrepen alle periodiek verschijnende publikaties. Het ISSN
heeft geen andere betekenis dan een unieke identificatie van
een titel van een seriële publikatie.
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ARCHEOLOGISCHE
TOEVALSVONDSTENIN

RHEDEN
Door H. Wissink

Af en toe geeft ons bodem archief wat geheimen prijs. Zo
werden er de laatste maanden twee vondsten gemeld. Dat
gebeurde dank zij de oplettendheid van twee inwoners van
onze gemeente.
Aannemers staan vaak op gespannen voet met de activiteiten
van archeologen. Men is bang voor "hinder bij het werk".
In het ergste geval zou het dan gaan om voor wetenschap en
cultuur inzake onze voorgeschiedenis uitermate belangrijke
vondsten. Men vreest dan stillegging van het werk.
Behalve misschien één op de 30.000 toevalsvondsten is die
angst overbodig. De handhavers van de wet hebben samen
met de archeologie-beoefenaars een heilig ontzag voor de
economische belangen van de bedrijven, die schade zouden
lijden door tijdelijk en abrupt stilleggen van
grondverzetwerkzaamheden op een bouwplaats. Zo weet een
ieder dat de huur van een dragline en dergelijke behoorlijke
bedragen kost, of het nu om een uur of om een dagdeel gaat.
Daarnaast kosten medewerkers ook veel geld als ze
onvoorzien enige uren moeten "niksen", omdat een vondst
ter plekke moet worden bestudeerd en uitgegraven.
Het aantal malen echter dat in Nederland
grondwerkzaamheden werden stilgelegd wegens
archeologische vondsten is de laatste 15 jaar op de vingers
van één hand te tellen. Ik vraag me zelfs af of in onze
archeologisch toch niet oninteressante streek ooit een
aannemer met zijn werk een dagdeel heeft moeten stoppen
om archeologische bijzonderheden te bergen vanwege hun
wetenschappelijke en bijzondere waarde. Dat de aannemers
spreken!

Vondst te Dieren
Aan de Kruisstraat in Dieren wordt al enige tijd gewerkt.
De beeldhouwer-docent, de heer Rambonnet krijgt daar een
atelier om daar binnenkort workshops etc. te organiseren.
Uiteraard was hij geïnteresseerd bij het "schonen" van zijn
toekomstige werkterrein.
Op een dag (april] 994) zag hij bij het dieper worden van de
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uitgraving van het terrein, waar ooit een boerderij stond,
aardewerk-scherven bij de naar elders af te voeren
grondmassa's van de bouwplaats. Daarbij hoorde hij kreten
als: "Jan, een pot!" En het antwoord was dan (gekscherend):
"Zit er geld in?" Het antwoord daarop was dan weer: "Nee",
waarop Jan zonder blikken of blozen reageerde met: "Dan
doorwerken! "
Gelukkig heeft de heer Rambonnet historische
belangstel1ing. Het lukte hem om van de aardmassa in de
laadbak van de vrachtwagen enige scherven te redden. Hij
nam ze mee naar huis en waste ze af.
Inmiddels ging het afgraven van het terrein door. Er kwam
nog meer tevoorschijn. Zo bleken op het terrein van de
voormalige boerderij ..... drie waterputten onder het zand te
zitten. Twee daarvan hadden een diameter van circa 80 cm.
De diepte bedroeg ongeveer acht meter en de twee onderste
meters waren gevuld met water. Waarschijnlijk
correspondeert het waterniveau dus met de waterhoogte van
de IJssel. Beide putten zijn dicht gegooid met schoon zand.
Jammer dat de (amateur)archeologen niet de gelegenheid
kregen één en ander exact op te meten en het formaat van de
stenen na te gaan. Daaruit had wellicht kunnen worden
vastgesteld hoe oud deze stenen waren. Dat zou dan een
aanduiding hebben kunnen geven voor de maximale
ouderdom van de putten. Eén ervan bleek nog aan de top
tuitachtig te zijn opgemetseld. Dat verkleinde dus de kans
van vervuilen van het drinkwater onder in de put van boven
af.
Een derde put had een grotere diameter, ongeveer twee meter.
Deze was bij het blootleggen tot circa twee meter vol gestort.
Menig archeologisch geïnteresseerde zou hem graag hebben
uitgegraven. Immers,wat men vroeger aan kapot huisraad
etcetera kwijt wilde gooide men graag in diverse putten om
er van af te zijn. Het afval uit vroeger eeuwen is voor het
bestuderen van de leefwijze in die periode waaruit het afval
stamt, nu zeer belangrijk!

Nonchalance of onbekendheid?
Ook hier bleef exacte observatie van de inhoud achterwege.
Aannemer en zijn personeel deden of hun neus bloedde en
men trok niet te bestemder plaatse aan de bel, noch bij de
gemeente, noch bij de gemeenteearchivaris, die wel1icht
documentatie over de vroegere bebouwing in het archief
bewaart.
Wat hier aan bodemarehief inzake vroegere leefwijzen werd



weggewerkt blijft dus een vraagteken. Alles is nu onder een
dik pakket zand verborgen. De door de heer Rambonnet
zorgvuldig schoongewassen scherven bleven hem
interesseren. Hij heeft bovendien historische belangstelling.
Daarom besloot hij enige maanden geleden aan de secretaris
van de Oudheidkundige Kring, mevrouw Renkema, advies
te vragen. Deze verwees hem naar de auteur van dit artikel.
Welnu, we hebben de scherven gezien. Volgens ons zijn het
de resten van een bewaarpot. Wat er in gezeten kan hebben?
Gezien de opbouw denk je in de eerste plaats aan een
vloeistof, maar gedroogde erwten of bonen zijn evengoed
mogelijk hierin geborgen geweest.
Wellicht heeft de daar vroeger gevestigde smid later de pot
in zijn bedrijf gebruikt want de bovenzijde van het grootste

Kruik uit de Kruisstraat te Dieren, bij de heer Rambonnet,
Zutphensestraatweg 46.

scherfstuk toont brandresten. Is er dan (regelmatig?) een
vuurtje bovenin gestookt?
We hebben getracht de voornaamste afmetingen te bepalen.
De scherfdikte varieert van 8 tot 15 millimeter, de totale

hoogte is circa 35 centimeter geweest. Op het smalste punt,
boven de voet, kan de omtrek 40 centimeter hebben bedragen
en op basis van de kromming van de scherf is de berekende
diameter daar 13 centimeter.
De voet van de kruik is een "geknepen" standvoet (na het
vormen op de draaischijf werd er dan door stevig knijpen
met duim en wijsvinger een extra stevige rand onder aan de
kruik aangebracht om de standvastigheid te verbeteren).
Aannemende dat een stuk scherf dat bij de grotere scherven
in de buurt lag bij de rest van de stukken hoorde, moet de
bovenopening beduidend kleiner zijn geweest. De "kraag"
van de pot was circa 4 centimeter hoog. Er zit nog een stevig
oor aan. Dat oor heeft de dikte van een flinke duim. De ribben
daarop dienden wellicht minder tot versiering dan tot een
steviger aangrijp-mogelijkheid. Een aanwijzing dat men een
relatief zware vulling in de pot verwachtte?
Het materiaal is grijs-rose van kleur. De werkelijke
ouderdom van de pot is ons nog onduidelijk. Vergelijkingen
met diverse afbeeldingen van Nederlands gebruiksaardewerk
uit voeger eeuwen brengen ons geen oplossing. Gezien de
forse uitvoering denken wij m.b.t. de ouderdom aan
omstreeks 1700-1725. De heer Rambonnet ging bij het
Archeon te Alphen aan de Rijn vormen vergelijken en op
grond daarvan kwam hij in het begin van de Middeleeuwen
uit. Wij achten op grond van de regelmatigheid van het
materiaal op de scherfbreuken de constructiedatum van veel
latere tijd.

Gemiste kans
In ieder geval een schrijnend voorbeeld van een gemiste kans
voor Dierens bewoningshistorie! Had de aannemer tijdig
initiatief genomen om de gemeente of de Oudheidkundige
Kring tijdig te waarschuwen, dan hadden we na kunnen gaan
in welke bodemlagen de putresten etc. lagen. De heer
Rambonnet realiseert zich dat er tevens diverse andere
scherven, en wie weet wat nog meer, tevoorschijn kwamen,
die met de overige aarde "ergens naar een stortplaats"
verdwenen.
Tijdige en deskundigen tevens nauwkeurige waarneming ter
plaatse kan veel meer waardevolle zaken en feiten aan het
licht brengen dan de leek vermoedt! De aannemer en zijn
personeel zullen er wel om lachen, maar wij troffen
recentelijk een bericht aan over enige stukjes tandglazuur
uit een Drents hunebed. Ze zijn zorgvuldig en voorzichtig
verzameld. Deze voorouderlijke resten lagen er al eeuwen
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en worden zorgvuldig bestudeerd. Wellicht vertellen ze ons
nu of later - de wetenschap maakt snelle vorderingen, ook
in de archeologie - nog iets over onze voorouders van voor
het begin van onze jaartelling.

Toevalsvondst te Velp
De heer Visser keek dit voorjaar (1995) naar werkzaamheden
in het trottoir op de hoek van de Bosweg en de Ringallee,
Daar werden leidingen gelegd. Er werd een behoorlijk diepe
sleuf gegraven, dieper dan er tot dusver voor waterleiding
en andere nutsvoorzienigen was gegraven, De gravers staken
amper met hun hoofd boven de sleuf uit. Plotseling zag hij
dat één van de heren een smal voorwerp, ongeveer 20
centimeter lang, naar zijn collega gooide. Gezien de

Jacobakannetje, hoek Ringallee-Bosweg te Velp.
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afmetingen dacht de heer Visser aan een granaathuls. Daar
de gravers het voorwerp lieten liggen ging hij naar de sleuf
toe en vond een Jacoba-kannetje, 20 centimeter hoog en
met een grootste omtrek van 7,5 centimeter. Een kleine, maar
zeer scherpe ring bevond zich 15,6 centimeter boven het
grondvlak. Het deksel is grijs-geel van kleur en de top mist
wat scherfjes aan de bovenrand. Gezien de verse breuksporen
is de veronderstelling acceptabel dat die scherfjes er bij het
opgraven van de grond zijn afgestoken. Deze kannetjes
dateren uit het einde van de dertiende eeuw met Siegburg,
ruim 20 kilometer beoosten Bonn, als plaats van herkomst.
Jacobakannetjes werden als drinkbekers gebruikt. Ze horen
tot het zogenaamde steengoed. Dit ontstaat als de klei grote
hitte kan verdragen. Daarbij dient de pottenbakker een oven
te hebben, die het mogelijk maakt hoge temperaturen - van
circa 1200 graden - te bereiken. Daarbij wordt de scherf bij
het bakken zo dicht, dat hij practisch geen vocht meer
doorlaat.
Dit steengoed werd via de Rijn in ons land geïmporteerd.
Jacobakannetjes zonder oor zijn zeldzamer dan met oor,
waarschijnlijk zijn de kannetjes met oor wat jonger. De
ouderdom van het gevonden kannetje kan worden gesteld
op het eind van de dertiende eeuw.
Ook hier blijven we zitten met vragen. Hoe kwam dit
kannetje zo diep in de Velper bodem terecht? We weten wel,
dat men deze keer dieper groef dan voorheen. Bestudering
van het bodemprofiel in de zijwanden van de sleuf had ons
wellicht iets over de ormingsgeschiedenis van de bodem
ter plaatse kunnen leren. Wellicht is deze na het "verliezen"
van het kannetje opgehoogd. Liggen er in de buurt nog meer
van dergelijke kannetjes of is er vroeger een soort herberg
in die omgeving geweest? We weten het niet.
Wellicht weet één van onze lezeressèn of lezers iets over de
bouwhistorie etcetera van het stuk hoek Ringallee/Bosweg?

Aanbevolen studiemateriaal:
Dr. J.G.N. Renaud: Middeleeuwse Ceramiek.
J. de Kleyn: Volksaardewerk in Nederland sedert de late
Middeleeu wen.
J.H.F. Bloemers e.a.: Voeten in de aarde. (Een kennismaking
met de moderne Nederlandse archeologie).
Vooral de beide eerstgenoemde werken geven veel
illustraties inzake bodem vondsten van aardewerk en
steengoed.



KASTELEN EN LANDHUIZEN
IN DE IJSSELSTREEK

Verslag van J. de Bruijn

Onder bovenstaande titel verzorgde de heer J. Harenberg
uit Zutphen een boeiende lezing op 22 november j.l.
In de convocatie was reeds aangekondigd dat "ruim dertig
huizen voorbij zouden trekken" en dat het begrip "aan de
IJssel" ruim genomen zou moeten worden.

Welnu, aan deze beide elementen werd in de lezing
ruimschoots voldaan. De IJssel hebben we niet veel gezien
en het aanbod van huizen liet niets te wensen over. Toch
heeft in de loop der geschiedenis de IJssel een belangrijke
rol gespeeld bij het tot stand komen van bewoning en
bebouwing. Denk hierbij maar aan de Hanze, strategische
ligging, vruchtbare bodem, aanwezigheid van water
(vervoer) en drinkwater (kwel).

Een uitermate boeiend element, dat in de lezing steeds weer
naar voren kwam, was de wijze waarop de bewoners van
deze "Huizen" door de tijd heen met hun eigendommen
omgesprongen hebben. Deskundig werden wij voorgelicht
over de vele bouwstijlen, die op deze woonsteden losgelaten
werden. Over smaak viel hier wel te twisten en het gezegde:
"zoveel hoofden zoveel zinnen" was eveneens van
toepassing. Het uiteindelijk resultaat echter bestaat uit een
grote verscheidenheid aan kastelen en landhuizen, die als
een waardevol cultuurbezit gekenschetst mogen worden. Een
meerwaarde, die hier niet onvermeld mag blijven, is de vaak
lommerrijke omgeving waarin deze huizen gelegen zijn, een
waardevol element in een gevarieerd cultuurlandschap. Dit
alles neemt niet weg, dat eveneens veel schoons van een
rijk geschakeerd palet verdween.

Het voert in dit verslag te ver een opsomming te geven van
alle huizen die behandeld werden. Als geheugensteun kan
bijgevoegd kaartje wellicht één en ander in uw herinnering
terugbrengen. Het zal u daarbij opvallen, dat de behandelde
huizen gelegen ten oosten van de IJssel ontbreken, vandaar
ter aanvulling enkele namen: Baer en Lathum, daar waar de
bannerheren in de middeleeuwen de scepter zwaaiden,
Vredenburg (havezathe) bij Westervoort, Bingerden bij

Fragment van een kaartje met daarop een aantal van de
behandelde kastelen en huizen.
(Bron: Evert Zandstra c.s., Kastelen en Landhuizen op de

Veluwe. 's Gravenhage-Rotterdam).

Angerlo en niet te vergeten Bronkhorst, u weet wel, de Heren
van Bronkhorst, die het vaak aan de stok hadden met de Van
Heeckerens.

Nu ik dan enkele namen van bewoners genoemd heb, sluit
ik dit verslag af met een greep uit een aantal namen, die u
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zich ongetwijfeld zult herinneren uit de lezing van de heer
Harenberg. Familie Lüps (Biljoen), familie Wurfbain
(Heuven, Gelderse Toren),familie Brantsen (Rhederoord),
familie Van Reede, Bentinck (Middachten), familie
Schimmelpenninck van der Oye (Engelenburg, De Poll, De
Rees, Voorstonden), familie Van der Capellen (Engelenburg,
Lathmer, De Poll), familie De Vos van Steenwijk
(Voorstonden). familie Van Löben Seis (Spaansweerd),
familie Van Dedem (Vosbergen).
"What 's in a name".

Italiaanse zaal in kasteel Biljoen.
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EEN NIEUW BLAD
Bespreking door H.M. Bosland

Begin december heeft Diap V.O.F. te Velp onder de naam
"Rheder Spreng" het eerste nummer uitgebracht van een
nieuw blad, dat volgens de aankondiging bedoeld is
maandelijks te verschijnen. Dit eerste nummer,
geannonceerd als "O-nummer'', biedt een indruk van hetgeen
de redactie als haar terrein ziet: "Het nieuwe maandblad laat
u kennis maken met de geschiedenis, de kunst en de natuur
van uw eigen gemeente" (Rheden en Rozendaal).

Desgevraagd verleent ook onze Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal medewerking aan het blad, met als
voornaamste oogmerk bij hen die nog geen lid zijn van de
Oudheidkundige Kring belangstelling voor het historische
aspect van hun woonplaats te wekken en te versterken, in
de hoop en verwachting ook dat dit hen over de drempel zal
helpen, lid van onze Kring te worden.

Daarnaast is toegezegd, dat de huidige leden van onze
Oudheidkundige Kring zonder kosten hunnerzijds het nieuwe
blad toegezonden krijgen. (De in dit opzicht geconstateerde
onvolkomenheden zullen, zo is beloofd, worden
rechtgetrokken.) Zij treffen er onder meer in aan eertijds in
Ambt en Heerlijkheid opgenomen artikelen die - waar nodig
- met assistentie van de redactie van het blad geactualiseerd
worden.

Een en ander kan worden gezien als een verrijking aan
informatie van de inwoners van Rheden en Rozendaal op de
gebieden van historie, cultuur en natuurschoon. De talrijke
advertenties maken een kleurrijke uitvoering mogelijk.

Voor de verdere feitelijke inhoud van de Rheder Spreng zij
verwezen naar het genoemde O-nummer en het kort na
Nieuwjaar verschenen I-nummer, dat er eveneens goed
uitziet. Ongetwijfeld zullen er ten tijde dat de lezer deze
"Ambt en Heerlijkheid" ontvangt reeds volgende nummers
van Rheder Spreng zijn verschenen.



WANDELEN Op·ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
(VII)

Door J.Baltjes

We kwamen de vorige keer met de beschrijving van onze
wandeling rondom Rozendaal tot even voorbij de
zuidwestelijke helling van de Imboschberg. De afstand van
hier naar de huizen van de Imbosch is ongeveer I km. Het
terrein aldaar ligt op ca 45 meter +NAP. Deze maten geven
een globale indruk van de golvingen in het veld. Een en ander
zet zich voort in het heideveld ter linkerzijde, dat door een
vrij open karakter zijn grilligheden goed prijs geeft. Deze
culmineren o.a.in een dal dat we, ongeveer halverwege het
deel met de westelijke strekking, passeren (11). (Voor de
cijfers 0 verwijzen wij naar het kaartje op blz. 17 van A. en
H. no 111).

"..... tegen de steile Terletseberg in het Noorden kruipt een
zandweggetje met zilverwitte berken naar boven. "
H.Kerkkamp in: "Rozendaal een Heerlijkheid" 1963.
De Ringallee van Rozendaal vlak bij Terlet.

(Foto van de auteur).

Watergeweld
Wanneer we, staande in dat dal, naar de heikant kijken, dan
zien we hoe alle geulen zich daar verenigen. Kijken we het
bos in, dan zien we hoe dit dal uitloopt in een vrij smalle
opening tussen twee heuvels. We bevinden ons nu in één
van de dalsystemen, die tezamen het voedingsgebied vormen
van de Imboschbeek. We kwamen die beek al eerder tegen
als merkteken van het aansluitpunt van de grens tussen
Brummen en Rheden tegen die van Rozendaal en ook zagen
we hem de Lange Juffer passeren. Wij kunnen ons moeilijk
voorstellen dat dit eens een geregeld en rijkelijk stromende
beek is geweest. Het oerdal werd gevormd, toen aan het eind
van het Saaliën (het enige ijstijdperk dat het landijs. tot in
ons land bracht) het ijssmeltwater over de bevroren
ondergrond afstroomde naar het huidige IJsseldal. Ook in
het volgende ij stij dperk, het Weichseliën heeft hier water
gestroomd, maar toen de bodem niet meer bevroren was,
was deze door zijn zandige karakter veelal wel in staat het
water op te nemen. Bovengrondse afstroming vond nadien
alleen plaats onder zeer extreme omstandigheden, zoals bij
zeer intensieve zomer(onweers)buien en als na zware
sneeuwval op een diep bevroren bodem een plotselinge dooi
inviel, gepaard gaande met hevige regens. Dergelijke
omstandigheden kunnen zich ook nu nog voordoen en
brengen dan de Imboschbeek weer tot leven.
Het uit het heideveld afstromende water zal hier
geconcentreerd naar beneden lopen en dat vindt plaats langs
en door het bewoonde gebied van de Imbosch. Er treden
dan overstromingen op en het is dan ook niet verwonderlijk
dat de vroegere en huidige bevolking maatregelen tegen dit
ongemak heeft genomen. Eén daarvan zien wij hier. Men
heeft de ruimte tussen de twee heuvels, waardoor het water
kon afstromen, afgedamd. Helaas is de opzet niet geheel
gelukt, want aan één van de uiteinden, waar de dam aansluit
tegen de betreffende heuvel, is hij weggespoeld, waardoor
hij zijn functie heeft verloren.

IJstijdenlandschap in optima forma
In feite zijn wij in deze omgeving getuige van wat iets meer
dan 170.000 jaar geleden gebeurde, toen het landijs begon
af te smelten. Behalve uit de hier reeds vermelde richting
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droeg ook het ijssmeltwater uit de richting van de huidige
Posbank bij tot de vorming van het oerdal van de
Imboschbeek. De slenk die door dat water werd gevormd
begint aan het boveneinde van de huidige Burgemeester
Bloemersweg, kort nadat we deze vanaf de Beekhuizenseweg
zijn opgegaan. Door opstuiving valt hij niet direct op, maar
zijn aanwezigheid verschaft ons het gemak, waarmee we per
fiets over het eerste gedeelte van deze weg rijden. Ongeveer
halverwege zien we links hoe de waterstroom het af moest
leggen tegen de stabiliteit van de Elsberg. Hij vormde daar
het dal tussen deze berg en het gebied van het Rhedense en
Worthrhedenseveld. De Imboschberg bepaalde hoe dat dal
verder zou lopen en opgesloten tussen deze berg en de
Elsberg bereikte het de reeds eerder vermelde tak van het
oerdal van de Imbosbeek.

De samenloop van de beide takken zien we weerspiegeld in
de beide aparte strengen, waarmee de beek de Lange Juffer
passeert.

Kerk- en Schoolpad
We naderen nu het kruispunt van de Ringallee (12) met het
Rozendaalse Kerk- en Schoolpad, een weg van 7 à 8 km
lengte, waarlangs de volwassen bewoners van de Imbosch
voorzagen in hun geestelijke verzorging, die beperkt zal zijn
geweest tot de wekelijkse kerkgang. De spes patria had deze
weg echter twee maal daags te gaan om te voorzien in de
ontwikkeling die ze nodig hadden om de latere stormen des
levens te kunnen weerstaan.
Het typerende van dit pad is de recht-toe recht-aan richting,
met dien verstande dat begin en einde zich op enige afstand
van Rozendaal, respectievelijk het bewoonde gedeelte van
de Imbosch bevinden. In vergelijking met andere over
Rozendaals gebied lopende historische wegen is dit een vrij
jonge weg, waarvan de aanleg reeds enige rationaliteit
uitstraalt. Naast het rechte verloop is er duidelijk rekening
gehouden met de topografie van het terrein: de moeilijkst
begaanbare gedeelten zijn vermeden!
Bij een andere gelegenheid hopen we nog wel eens op deze

weg terug te komen. Nu blijven we de Ringallee
volgen en dat is recht door. Rechts, in het
struweel, vinden we weer één der voedende droge
dalen van de Imboschbeek. Zouden we het Kerk
en Schoolpad in de richting van de Imbosch zijn
gegaan, dan hadden we direct al de
samenvloeiïng van dit dal met dat, hetwelk wij
even daarvoor passeerden - en waarin wij de
resten van een dam signaleerden - aan onze
linkerzijde gevonden. Indien we het Kerk- en
School pad nog verder Imbosch-waarts zouden
zijn gegaan, dan zouden we ook links van dat
pad ook een (doorgebroken) dam hebben
gevonden. Een duidelijke aanwijzing dus, dat -
ondanks dat hier sprake is van droge dalen - af
en toe enorme hoeveelheden water richting
Imbosch afstromen. De periodieke, kortstondige
maar hevige wateroverlast in de Imbosch is dan
ook bekend en gevreesd.
Maar goed, we hadden besloten de Ringallee te
volgen en dan valt hier het verval en de
ondergang op van deze eens zo bewonderde en
gekoesterde aanleg, die de gast jagers van de

Rozendaalse adel moest imponeren en duidelijk moest
aangeven, hoe ver de verleende gastvrijheid gold.

Het huis "bij van Ark", met rechts de aan de tuin "gean-
nexeerde" Ringallee (foto van de auteur).

14



Groene Vlek
We komen dan al spoedig aan de z.g. Groene Vlek (13). Deze
laat zich gemakkelijk herkennen aan de hier geplaatste
ANWB-paddestoel no 21063. De bank, die hier staat, in
combinatie met het fraaie uitzicht, noodt heel veel van de
huidige toeristen tot een wijle rust, al of niet - mede -
gedreven door de (historische) karakteristieken van dit punt.
Daar is in de eerste plaats de Ringallee, die hier als het ware
caramboleert tegen de Eerbeekseweg en van een westelijke
richting met een hoek van iets minder dan 90 graden in een
zuidelijke (zuid-zuidoost) overgaat. Voorts zien we, dat de
Eerbeekseweg hier een knik vertoont. Maar letten we goed
op, dan herkennen we in het bosperceel, dat zich in de
zuidwest kwadrant van het kruispunt bevindt, een bijna
overgroeide bosweg. Deze ligt precies in het verlengde van
dat deel van de Eerbeekseweg, dat hier richting Eerbeek
loopt. Vroeger heette deze recht uit lopende weg Eerbeekse
Allee. Hij kwam uit op de huidige Apeldoornseweg,

De met SM "Silvense Marke" gemarkeerde grenssteen, op
de plaats waar Rozendaal. Apeldoorn en Brummen aan
elkaar grenzen

(foto van de auteur).

ongeveer op het punt, waar zich nu het viaduct in de A12
bevindt.
Van die weg zijn enkele delen nog terug te vinden. Steken
we op het punt, waar het fietspad langs de westzijde van het
Rozendaalseveld vanuit Velp en Rozendaal bij ANWB
paddestoel 21059 aansluit op de Koningsweg, die weg over,
dan vinden we, aan de noordzijde rechts, nog enkele
restanten richting Imbosch gaan. Aan de zuidzijde van de
Koningsweg, enkele tientallen meters westelijk, vinden we
nu nog - maar niet lang meer - een ander restant, uiteraard
precies in het verlengde van het zojuist aangeduide deel. De
bosbeheerder heeft het nodig geoordeeld, dit deel van de
historische weg te elimineren. Hij heeft het met zwaar
materieel en grof geweld omgeploegd. Wie het waagt. met
het risico nek en benen te breken, dit vroegere tracé te volgen
- op enige afstand biedt het naastliggende fiets(grind)paadje
ongeveer dezelfde en minder risicovolle mogelijkheid - zal
constateren dat deze afbraak heeft plaats gevonden tot aan
de Terletseweg. Daar vinden we de Eerbeekse Allee weer -
zij het door vergevorderde dichtgroei weinig imposant -
terug. We kunnen hem dan volgen tot aan de Deelenseweg,
nabij de Plagdel (zie A. en H. no 110, blz.lO) om dan te
moeten vaststellen, dat hij voor de rest ten onder is gegaan
in de herpercelering, die bij de bosaanplant tussen Plagdel
en Apeldoornseweg heeft plaats gevonden. Eens was deze
Eerbeekse Allee een deel van de verbindingsweg tussen
Arnhem en Zutphen.

Velperweg
Maar we zijn behoorlijk afgedwaald en snellen dus weer
terug naar de Groene Vlek. We zijn er even bij gaan zitten
op de bank en zien dan de weg, die recht voor ons, aan de
overkant van de Eerbeekseweg,het bos in loopt. In de
Kadastrale Atlas komen we deze weg tegen als Brandweg,(?)
maar op verschillende andere plaatsen heet hij Velperweg.
Dat klopt ook wel, want eens was dit de weg van vanuit
Loenen en andere richtingen naar Velp. Vanuit Loenen gezien
was het dus inderdaad de Velperweg, dezelfde dus, als die
welke wij reeds bij Van Ark passeerden.
Als we nu achterstevoren op de bank plaats nemen zien we
een weg - met fietspad - in zuidelijke richting lopen. Dat is,
zoals we boven reeds constateerden, de Ringallee en we
herhalen het: de scheidslijn loopt "drie voeten Rijnlandsch",
dus ongeveer een meter, buiten de buitenste bomenrij van
de Ringallee.
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Merkwaardigerwijs voor onze tijdgenoten liep de Velperweg
niet langs de Ringallee. De eigenlijke weg liep onder een
hoek van ongeveer 30 graden vanaf de Groene Vlek, vrijwel
pal zuidwaarts. Op de Kadastrale Kaart van 1832 vinden we
hem onder de naam van "den ouden weg van Rosendaal naar
den 1mbosch". Klaarblijkelijk bestond het Kerk- en
Schoolpad toen nog niet, althans deze weg komt op
genoemde kaart niet voor.
Deze oude weg kruiste de Koningsweg op dezelfde plaats
als waar nu het Kerk- en Schoolpad dat doet. Ten noorden
van de Koningsweg is van die oude weg in het terrein niets
terug te vinden, maar aan de zuidzijde is hij nog duidelijk
herkenbaar. Dat geldt ook - zij het in mindere mate voor de
aftakkingen naar de richtingen Velp en Rozendaal in het
zuidelijk deel van het Rozendaalseveld.

Afwatering
De Groene Vlek dus: een uitstekende plaats om de gedachten
ruim baan te geven. We zitten nog steeds achterstevoren, op
de bank. We kijken uit op de in zuidelijke richting lopende
Ringallee, hier nog gemarkeerd door forse, maar aan hoge
ouderdom lijdende beuken. Iets meer naar links de
noordoostelijke helling van de Beerenberg, tevens het
noordwestelijke deel van de Rhedense en Worthrhedense hei,
vroeger veel welluidender het Reedse Veld genoemd.
Beerenberg, het noordoostelijke gedeelte van het
Rozendaalseveld en het aansluitende deel van het Reedseveld
vormen tezamen een plateau met hoogten tot 90 meter en
zelfs 100 meter (bij de brandtoren) boven NAP. De
afwatering, voor zover die bovengronds plaats vindt, gaat
in hoofdzaak in andere richtingen, maar een klein gedeelte
vloeit in de richting waar wij ons bevinden. Dit manifesteert
zich in een ondiepe slenk, die langs de Ringallee in onze
richting loopt en daar afbuigt naar het droge dal van de
Imboschbeek. De kans om hier water te zien lopen is uiterst
klein, want we bevinden ons nog altijd op een hoogte van
80 meter +NAP. Maar dat is wel anders geweest. Hiervoor
werd reeds aangegeven hoe aan het einde van het derde
ijstijdperk het afvloeiende ijssmeltwater het later weer
opgevulde oerdal van de Irnboschbeek vormde. Gezien de
ligging heeft het smeltwater in noordoostelijke richting
moeten afvloeien. Dat heeft het dan ook inderdaad gedaan.
In het begin echter werd de afvoer in die richting belemmerd
door het zich aldaar nog bevindende ijs. Dit heeft ter plaatse
afvoer in tegengestelde richting, die vrij van ijs was
gebleven, bewerkstelligd. Dat betekent dat dit punt de
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scheiding vormt tussen de afwateringsgebieden van de Rijn
en de IJssel. Ter plaatse merken we daar niet veel van omdat
de waterafvoer overwegend ondergronds, dus door het
opgestoven zandpakket, plaats vindt. Een deel van dat water
wordt dan weer zichtbaar in de beken, die zich vormden in
het benedenstroomse deel van de beide slenken. Aan de
zuidwest zijde is dat de Heelsumsebeek en aan de noordoost
kant de Coldenhovensebeek. Alleen een kleine verhoging
in de weg, ietsje westwaarts van de plaats waar wij ons
bevinden is een ongeveer 120.000 jaar oud restant van het
geweld dat toen de basis legde voor de vormen van het
huidige landschap.
Degeen die de bank heeft geplaatst heeft daar stellig geen
weet van gehad, maar laat hij hem nu juist op die historiche
plaats hebben gezet!

Verschuivingen
Tot de verscheidenheid van vormen in dit landschap heeft
nog een ander verschijnsel bijgedragen. In gedachten moeten
we ons daarvoor verplaatsen naar het laatste ijstijdperk, toen
het hier wel ijzig koud was, zonder dat er echter landijs werd
aangevoerd. In een zekere periode was de eerder aanwezige
sneeuw zo goed als geheel verdwenen en lag de bodem er
kaal bij. Bij een stijgende temperatuur ontdooide de
bovenlaag terwijl de ondergrond nog tot grote diepte was
bevroren. Dat betekende dat het dooiwater uit de zachte
bovenlaag niet in de bodem kon doordringen, met als gevolg
dat op de hellingen deze laag ging afschuiven. Door dit
proces, dat men solifluctie noemt, werd het oerdal, dat in
een eerder stadium door het afstromende ijswater was
ontstaan, weer werd dichtgeschoven.
Aan de verdere vormgeving werkten zandverstuivingen mee
en door waterafvoer ontstonden weer nieuwe, z.g. secondaire
insnijdingen, waarvan de Imboschbeek een voorbeeld is.
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Luchtfoto Geneeskundige Badinrichting in Laag Soeren:
Woonhuis arts midden-boven

(foto-archief Gemeente Rheden).


