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WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
(XI)

Op audiëntie bij de Stadhouder
Op een zomerdag van het jaar 1774 klopte de Groninger Mr.
Lodewijk Muntinghe aan op de deur van de herberg, tevens
brouwerij en boerderij, in De Let. Tegenwoordig noemt men
dat Terlet.
Muntinghe was jurist en bekleedde de ambten van
Gezworene der stad Groningen en Gerichtsschrijver van
Wedde en Westwoldingeland, Hij was in gezelschap van zijn
zuster Henrica Muntinghe. Verwoord in de huidige
terminologie zou men kunnen zeggen, dat zij enigszins
gestresst waren.
Eerst even de achterliggende feiten. Mr. Muntinghe werd
namelijk vanwege zijn hoge functies - en misschien ook wel
om zijn promotiekansen wat op te poetsen - op audiëntie
verwacht bij Stadhouder Willem V op Het Loo. Zij hadden
voor hun reis daarheen ruim de tijd genomen, want hun vader
had 34 jaar eerder, tezamen met drie andere Groningers, op
een reis naar Cleef ook de Veluwe aangedaan en hij raakte
over zijn ervaringen aldaar eigenlijk nooit uitgepraat. (Van
een op onze omgeving betrekking hebbend fragment van hun
breedvoerig reisverslag leze men J.e. Bierens de Haan:
"Rosendael, Groen Hemelt jen op Aerd"). Geen wonder dus
dat zijn nazaten al dat wonderbaarlijke ook wel eens wilden
aanschouwen en de boodschap aan de Stadhouder bood
daarvoor een mooie gelegenheid. Lodewijk en Henrica
gingen daarom op 18 juli vanuit Groningen eerst naar
Utrecht, met de bedoeling, van daar uit over de Veluwe naar
Het Loo te reizen.

Teleurstelling
Op de dag dat ze daar verwacht werden vertrokken ze 's
morgens reeds om drie uur uit Scherpenzeel en arriveerden,
na een korte pauze in De Roskam te Ede, om half elf in het
logement "De Brouwerij" bij Het Loo. Daar zagen zij allerlei
leuke en voor hen opzienbarende dingen, maar tot hun grote
teleurstelling was "Zijn Doorl. Hoogheijd" de vorige dag
naar elders vertrokken. Er is vermoedelijk een nieuwe
afspraak gemaakt, want in plaats van naar huis terug te keren
werd besloten om eerst maar de tocht over de Veluwe voort
te zetten. Het reisverslag maakt melding van Apeldoorn en
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Beekbergen. Men ging dus in zuidelijke richting en jawel,
zij pleisterden in de herberg "De Woeste Hoeve". Daar weer
opgestapt zijnde kwamen zij, na een voor de paarden
vermoeiende tocht vanwege het losse zand van de weg, na
ongeveer een uur aan een temidden van hoge zandbulten
gelegen herberg in De Let; het tegenwoordige Terlet dus.

Op weg naar Rozendaal
Hun oponthoud aldaar had niet de bedoeling iets te
gebruiken. De dochter des huizes, die hun te woord stond,
had dit ongetwijfeld al spoedig begrepen, want zij straalde
geen innemende klant-vriendelijkheid uit. Haar gevraagd
naar de weg naar Rosendael wilde ze, als ze een fooitje zou
ontvangen, de beide reizigers wel voor verdwalen behoeden
door ze een eindje op weg te helpen.
Welke weg zij heeft gekozen vermeldt het verslag niet, maar
ze had een ruime keuze. Het is niet waarschijnlijk dat ze het
tweetal de Deventer Postweg (thans Apeldoornseweg)
zuidwaarts heeft laten vervolgen om daarna de
Wageningsche Allee (thans Schelmseweg) naar Rosendael
te kiezen. De Terletsche Weg komt meer in aanmerking.
Daartoe zou het reizende paar de tot dan gevolgde weg
moeten verlaten om iets oostelijker te gaan. Daar lag (en
ligt nu nog) de Terletscheweg, die vrijwel rechtstreeks over
het Terletsche Veld en de Velperberg naar Rozendaal voert.
Een nadeel van die keuze was dat men, dicht bij het doel,
Rosendael aan de oostzijde gemakkelijk voorbij zou kunnen
gaan en in Velp terecht zou komen. Daarom zou het o.i. voor
de hand liggen dat de jongedochter de reizigers zou hebben
geleid tot het punt waar op korte afstand van Terlet de
Deventer Postweg de Deelensche Weg kruiste. Wie daar
linksaf sloeg en verder maar steeds recht uit zou gaan, kwam
zonder kans op verdwalen uit bij het kasteel Rosendael.
Welke keuze de begeleidster maakte weten we niet. Dat zal
wel van de grootte van de fooi hebben afgehangen.

Geologisch juweel
Het is hier - geologisch gezien - toch wel een bijzonder
interessant gebied. In zijn algemeenheid kan worden gezegd,
dat de meest zuidelijke uitbreiding van het landijs uit het



derde ijstijdperk reikte tot de huidige loop van de Rijn. Van
Terlet, in zuidelijke richting, zien wij echter uit op een
gebied, dat geen ijsbedekking heeft gehad. Dat gebied wordt
begrensd door de Oostelijke en de Zuidelijke Veluwestuwwal
en door die van Ede en Oud-Reemst. Het ijs, dat wel boven
die stuwwallen uitstak maar er niet over heen kwam, heeft
in zijn afsmeltingsfase waterafvoer naar achteren, dus in
zuidelijke en zuid-westelijke richting veroorzaakt.
In de nadagen van het vierde ijstijdperk - en waarschijnlijk
ook wanneer het gedurende die periode tijdelijk iets milder
werd - hebben de hoge rand en de ligging op de zonzijde
een klimaat bewerkstelligd dat het ijs in de bovengrond deed
smelten. De nog bevroren ondergrond belette het wegzakken
van het smeltwater in de bodem, zodat de verweekte
bovengrond van de hellingen ging afschuiven. Dit
verschijnsel noemt men solifluctie. Op andere plaatsen
trokken de afstromende watermassa's diepe slenken in de
bodem die later, door solifluctie of, toen alles droger werd,
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door wind-erosie weer geheel of gedeeltelijk werden
opgevuld. Het uitzicht vanaf het restaurant van het
zweefvliegcentrum roept al deze verschijnselen nu nog, nadat
sindsdien al vele duizenden jaren zijn verlopen, daarvan een
schitterend beeld op.

Grote slenk
Nog manifest aanwezig is de slenk, die vanaf het
Terletseveld, ten oosten van de vroegere nederzetting, in
zuid-westelijke richting voert en nabij de aansluiting van de
Eerbeekseweg de Oude Apeldoornseweg en de A-50 kruist.
Hij wordt opnieuw goed waarneembaar bij het rijden over
het verharde gedeelte van de Koningsweg ongeveer een halve
kilometer ten westen van de A-SO. Hij heeft het smeltwater
afgevoerd naar het huidige Rijndal, waar in de benedenloop
zich de Heelsumsebeek heeft ingesneden.
Alleen bij hoge uitzonderingen voert de slenk, of gedeelten
ervan, nog water. Een dergelijke situatie kan zich voordoen
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Zo zullen de Muntinghe's Terlet hebben gezien. Fragment van de kaart van Terlet van Elshof (l 722).
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bij zware zomerregens of in de nawinter, wanneer aan het
einde van een strenge open winter zich nog een hevige
sneeuwval voordoet, met daaropvolgend een snelle dooi. De
dan nog bevroren ondergrond is dan niet in staat het
smeltwater op te nemen, zodat de slenk weer tot leven komt.
Oude Terlet-bewoners konden zich dergelijke situaties heel
goed herinneren. In het traject van de slenk vormde de
Apeldoornseweg een obstakel voor het ten oosten daarvan
afstromende water, waardoor flinke schade aan die weg
ontstond, in het bijzonder dus bij de aansluiting van de
Eerbeekseweg op de Apeldoornseweg. Op deze plaats
bevonden zich vroeger de Broukuijlen, door erosie ontstane
gaten, als onderdeel van de slenk. Daar is te eniger tijd de
Apeldoornseweg overheen gebouwd. De ingenieurs, die de
A-50 op de tekentafel legden, hebben met dit natuurgegeven
wel rekening gehouden. Zij legden van de oost- naar de
westzijde van die weg, inclusief de parallelweg, een wijde
buis in de grond, zodat bij eventuele waterafvoer dat niet
over de wegen heen hoeft of op andere wijze schade
aanbrengt. Zij kwamen daarmee tevens tegemoet aan de wens
van de natuurbeschermers, omdat de buis in normale situaties
functioneert als veilige oversteekplaats voor kleinwild.
Bij de Broukuijlen vinden we nu nog de Broukuijlenpol, een
zandhoop als vroeger kenmerk van de daar lopende grenslijn
tussen de heerlijkheid Rosendael en het schependom
Arnhem. Later is op die pol een stenen grenspaal geplaatst.
Hoewel door grenswijziging die pol en paal hun functie
hebben verloren zijn beide nog aanwezig.
Hoger op de helling van het Terletseveld heet de slenk de
Wolfsdel, een naam die men omstreeks 1985 heeft
overgebracht naar de tunnel tussen de Oude Apeldoornseweg
en het zweefvliegcentrum. Een staaltje dus van topografische
misleiding.
Nog even terug naar de evengernelde, van noord-oost naar
zuid-west lopende slenk die op het Terletseveld zijn
oorsprong heeft. Dat deze nu droog ligt wil niet zeggen dat
hij geen water afvoert. In ons klimaat valt jaarlijks per
vierkante meter 750 liter regenwater. Nadat directe
verdamping en lokale plantengroei hiervan hun deel hebben
opgeëist zal het resterende deel in de poriën van het zand
dringen en door de helling van de slenk in zuid-westelijke
richting afvloeien. Dat zijn immense - door de weerstand
van de bodemporiën traag stromende - massa's, want niet
alleen geeft dit water in de benedenloop het aanzijn aan de
Heelsumsebeek, maar ook het pompstation "La Cabine" aan
de Amsterdamseweg is in staat jaarlijks 11 miljoen kubieke
meter water aan deze slenk te onttrekken. Ter vergelijking

TerZetsebaan vanaf nabij TerZet, gezien in oostelijke richting.
(Foto van de auteur).

zij vermeld dat de Rozendaalsebeek jaarlijks ongeveer één
miljoen kubieke meter water afvoert!

Ontmoetingspunt van verbindingswegen
Men kan zich afvragen, hoe mensen er toe hebben kunnen
komen zich te vestigen in zo'n woeste desolatie als het daar
geweest moet zijn. Mogelijk waren zij gecharmeerd van de
luwte, welke het gebied genoot van de noordelijk en oostelijk
gelegen stuwrand, een onderdeel van de Oostelijke
Veluwestuwwal.

Terletse Baan
Toch lag Terlet niet zo geïsoleerd als we ons nu soms
voorstellen. Boven - of bijna boven - op de helling loopt van
west naar oost de Terletse Baan. Deze weg laat zich nu nog
volgen vanaf de parallelweg van de A-50 oostwaarts.
Aanvankelijk met het Terletseveld ter weerszijden en daarna
door de bossen kruist hij de Eerbeekseweg op het punt waar
het Rozendaalse Kerk- en Schoolpad daarop uitkomt.
Reeds een eind daarvoor, op ongeveer 3 km vanaf Terlet,
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loopt de Terletse Baan over een hoogte. De naamgeving
daarvan is wat verwarrend. Van Elshof noemt hem op zijn
kaart van 1721 de Palenberg, op een toeristische kaart
kwamen we echter de naam Possenberg tegen, terwijl ook
wel de naam Postberg wordt gehanteerd. Op die hoogte kruist
onze weg de Loener- of Velperweg, die we ook al eerder
tegenkwamen (zie Ambt en Heerlijkheid, nummers 112 en
115, resp, blz. 7 en 15), de vroegere weg tussen Velp en
Loenen.
Nabij dat punt vinden nog de funderingsresten van een
peilstation uit WO 11. Het stond waarschijnlijk slechts
zijdelings in verband met de inrichting nabij het huidige
restaurant op het zweefvliegcentrum die werd aangeduid
met de code-naam "Teerose". Dat was een voor die tijd high
tech inrichting, die later een nevenvestiging (Teerose II)
kreeg in het bosgebied ten oosten van de weg tussen de
Zijpenberg en de Brandtoren. Het speurde overvliegende
geallieerde vliegtuigen op en begeleidde de eigen jagers naar
het vijandige doel. Op deze wijze hebben verscheidene
geallieerde vliegtuigen en hun bemanningen een voortijdig
einde gevonden. Aan één van die crashes herinnert een
monument aan de Eerbeekseweg, niet ver van het Hessengat.
(Zie ook het betreffende artikel in dit nummer).
Maar nu weer terug naar de Terletse Baan, die wij reeds tot
de Eerbeekseweg volgden. Hij laat zich van daar nog over
een korte afstand volgen door het naastliggende bosperceel,
maar gaat dan in de bosaanleg verloren. Aan de andere kant
van dit bosgebied vinden we in de Rhedense en Worth-
Rhedense heide nog een vaag rudiment van een weg, die ten
noorden van de Imboschberg en de Elsberg, in de richting
van de Lange Juffer liep. Het zou ons niets verbazen wanneer
we hier te doen zouden hebben met een vroeger doorgaande
weg van Deelen (en eventueel verder) naar (de omgeving
van) Dieren. Dat vermoeden wordt gesteund door de
vermelding bij deze weg op de kaart van Elshof, waar hij de
Hessenweg naar Dieren wordt genoemd.

Weg naar Deventer
Van noord naar zuid lag langs Terlet de voorganger van de
Apeldoornseweg. Die weg - althans het gedeelte tot Terlet -
vormde een onderdeel van de verbinding tussen Arnhem en
Deventer: de Deventer Postweg. Vanuit Arnhem leidde deze
weg langs de huidige Hommelseweg. De latere
Apeldoornseweg vanuit Arnhem sluit bij de boerderij
Moscowa daarop aan. Bij Valkenhuizen, ongeveer waar thans
het viaduct in de A-12 is, splitste zich de Eerbeeksche Allee
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van die weg af, een onderdeel van de verbinding tussen
Arnhem en Zutphen. Bij Terlet scheidde zich de
tegenwoordige Apeldoornseweg, toen Weg naar Beekbergen
geheten, af. De Deventerweg, ter plaatse ook wel "Weg naar
Loenen" genoemd, liep iets oostelijker bij de helling op. Op
Rozendaais gebied zijn nog slechts enkele sporen daarvan
terug te vinden. Wie bij de Terletse Baan het veld in gaat zal
vlak bij de ingang, globaal parallel aan de Rozendaalse
Ringallee, in de begroeiing ter rechter zijde, een langwerpige
laagte vinden. Daar liep vroeger de Deventer Weg. De laagte
ontstond door uitspoeling, die vrijwel altijd optreedt op, op
hellingen gelegen, onverharde paden of wegen.
Verder in de heide is het tracé overgroeid. Toen de even
verder aanwezige bossen werden aangeplant had dit gedeelte
van de Deventerweg zijn functie als verbindingsweg reeds
verloren, zodat bij de indeling in percelen niet altijd rekening
met deze weg werd gehouden. Behalve de genoemde
restanten is er dan ook op Rozendaais gebied weinig van
terug te vinden. Wel echter aan de andere zijde van de
Ringallee, in de Loenermark. Daar loopt, op iets minder dan
een kilometer vóór "Van Ark", een pad van de Ringallee uit
in noord-oostelijke richting. (Op het kaartje dat we in no
111 van A. en H. afdrukten plaatsten we op dit punt een 5).
Vanaf dat punt tot de Deventer Hoven, tegenover de poort
in de vroegere stadsmuur, is de Deventer Weg, nog volledig
intact terug te vinden. Hij gaat - gedeeltelijk als verharde
weg - over de Loener Mark, tot nabij Loenen: het
wegenkruispunt Eerbeek-Groenendaalseweg-Beekbergen en
Loenen. Vandaar gaat hij over Loenen naar Klarenbeek,
kruist daarbij het Apeldoorns Kanaal, en vanaf Klarenbeek

Oude Hessenweg nabij Lunteren met zijn vele sporen.
Deze weg werd in 1971 geasfalteerd.
(Uit: Jac. Gazenbeek. "Met het oog op de Veluwe").



over Wilp en de Wilpse Dijk naar de Hoven, waar de veerpont
de reiziger tot voor de poort van Deventer bracht.
Vanaf het genoemde kruispunt nabij Loenen vormt deze weg
nog een belangrijke verkeersader. In Wilp heet hij nog de
Oude Rijksweg. Hij moet dus eens - geheel of gedeeltelijk -
onderdeel van een Rijkswegenplan zijn geweest.
Van het gedeelte van Terlet tot het kruispunt nabij Loenen is
te eniger tijd de functie overgenomen door de
Groenendaalseweg, (tussen Loenen en De Woeste Hoeve)
en het gedeelte van de latere Apeldoornseweg tussen De
Woeste Hoeve en Terlet.
Ontwikkeling van het wegenstelsel
De betekenis van dit lokale wegenstelsel wordt pas duidelijk
als we het projecteren op de regionale verkeersafwikkeling.
En dan komen we tot de conclusie dat, toen de Muntinghe's
hun zwerftochten over de Veluwe maakten, de wegen niet
meer waren dan door bos en heide getrokken wagensporen.
Om de problemen als gevolg van een niet uniforme
spoorbreedte van de wagens op te lossen hanteerde men
daarvoor een eenheids-spoorbreedte, het z.g. Hollandsch
Spoor: vier Rijnlandsche voet plus een duim. Reeds in 1691
werd op een "nationaal wegencongres" afgesproken, dat alle
staten van de Vereenigde Nederlanden deze spoorbreedte
zouden aanhouden.
Dat was overigens een moeilijk te handhaven maatregel want
o.a. de Veluwe bood doorgang aan de wagens van Duitse
handelslieden, wel "Hessen" genoemd, die hun goederen
naar Holland brachten. Hun wagens voldeden niet aan de
hier geldende spoorbreedte. Zij veroorloofden zich, hun
wagens naast het bestaande spoor te laten rijden, daarbij het
gewas op de naastliggende gronden niet ontziende. Daardoor
konden karrensporen over wel een "kwartiergaansbreedte"
ontstaan. Wanneer we dan ook de plaats van een weg
beschrijven moeten we er goed rekening mee houden, dat
een bestaande weg wel een richting aangaf. Toen de wegen
echter nog niet verhard waren en het eigenlijke tracé moeilijk
te berijden kon dat gemakkelijk een groot aantal meters
verlegd worden.
Het is ongetwijfeld de langst in stand gebleven Hessenweg
geweest, die in 1823 van de herberg Rosarum, buiten
Arnhem, over de heide naar het grondgebied van Otterlo liep.
Hij ging via de Ginkei naar Ede, vervolgens over de
Lunterseberg naar Barneveld, langs de "roomse" kerk in
Stoutenburg en sloot aan op de weg naar Amersfoort.
Op die tijd was de weg van Utrecht, via Amersfoort en
Voorthuizen naar het Loo, ten behoeve van het comfort van

koning Lodewijk Napoleon - zetbaas van zijn roemruchte
broer Napoleon Bonaparte, de keizer van Frankrijk - reeds
14 jaar bestraat. Toen de aanwonenden het voornemen
daartoe hoorden hebben zij gegniffeld. Zoveel stenen voor
een zo lange weg zouden er in de hele wereld niet zijn te
vinden. Om in de kosten te voorzien werd om de vijf
kilometer tol geheven. In 1821 werd die straatweg naar
Deventer doorgetrokken.
Dat was een tijd, waarin de ontwikkeling van 's lands
economie door koning Willem I stevig werd bevorderd.
Wegen werden aangelegd en kanalen werden gegraven, later
gevolgd door de aanleg van spoorwegen. Handel, nijverheid
en landbouw werden gestimuleerd en welvaart deed zijn
intrede. Een vertraging in die ontwikkeling trad op toen in
1830 de oorlog met België begon, gevolgd door de
afscheiding. De financiële middelen stroomden een andere
kant op, maar later werd de ingeslagen weg naar
ontwikkeling, zij het vertraagd, vervolgd.
Dat is vermoedelijk ook de oorzaak geweest dat de bestrating
van de weg tussen Arnhem en Apeldoorn pas in 1849 gereed
kwam. Ook langs deze weg werden tollen geplaatst en wel
vijf stuks, zodat ongeveer dezelfde onderlinge afstand
ontstond als op de weg Utrecht-Amersfoort-Apeldoorn. Eén
van de daarvoor benodigde tolhuisjes werd op Terlet
gebouwd even ten noorden van de boerderij-herberg, aan
dezelfde kant van de Apeldoornseweg en wel juist op dat
korte stuk dat door de gemeente Rozendaalliep.

Een impressie van de Apeldoornseweg omstreeks de overgang
van de negentiende naar de twintigste eeuw.
(Van een in 1905 gestempelde ansichtkaart).
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Verslag door H.M. Bosland

Wie was J.E Martinet? Om dit aan de weet te komen en bovendien nader kennis te maken met een mooie middeleeuwse stad,
togen zestig leden van de Oudheidkundige Kring medio februari naar Zutphen. Hieronder volgt een relaas van hun
verkenningstocht.

WINTERREIS NAAR J.F. MARTINET EN ZUTPHEN

Op zaterdag 15 februarij.l. spoedden de deelnemers aan "Die
Winterreise" van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal zich - op wijs advies van het bestuur per spoor -
in de vroege namiddag naar het oude Zutphen. Na overleg
met het Stads archief kon het deelnemerstal - dat ten hoogste
40 had mogen bedragen - worden verhoogd tot 60, wat
spreekt voor de belangstelling.

Mooi Zutphen ....
Zutphen naderend kreeg men voorbij Brummen vanuit het
treinvenster een voorproefje: daar lag de middeleeuwse stad
met haar talrijke torens al zo fraai te pronk.
In Zutphen aangekomen op de bovenverdieping van het
archiefgebouw aan de Spiegelstraat - waar eenmaal, in de
tijd van het "Nieuwe Gasthuis", zieken en passanten werden
verzorgd - had men al spoedig alle beschikbare zetels
ingenomen.
Na een kort welkomstwoord van de heer J. de Bruijn - onze
helaas nog zieke voorzitter vervangend - vroeg
stadsarchivaris en gastheer drs. M.R. Hermans aandacht voor
de hoofdfiguur van deze excursie: de Zutphense filosoof en
predikant Johannes Florentius Martinet. Hij leefde van 1729
tot 1795 en is een alom bekend - en tot het eind van de vorige
eeuw nog veel gelezen - representant geweest van de periode
en opvattingen van de Verlichting.
Archivaris Hermans begon met een korte schets van de
historie der stad waar we te gast waren .

...... met zijn rijke historie ...
Al in de tiende eeuw is er sprake van een nederzetting aan
het strategisch gunstige ontmoetingspunt van IJssel en
Berkel: de Palts, het latere 's Gravenhof. Daar groeit een
aantal dienstgebouwen en woningen rond en omtrent 1290
schenkt graaf Otto I van Gelre Zutphen stadsrechten. Er
ontwikkelt zich tussen stad en houtrijk achterland - maar al
ras ook internationaal - een levendige handel, zowel over
zee als ook via de Rijn tot in de landen rond de Oostzee:
haring, boter, bier en wijn, zomede molenstenen (als
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"En ik zal, uw afbeelding ziende, zeggen: dit, dit is het Gelaat
van Mynen Leermeester (JOHANNES FLORENTIUS
MARTINET), dat en dat heeft hy my geleerd."

Het bekendste portret van Martinet, door Reinier Vinkeles, voor
de Katechismus gemaakt.



retourvracht). In 1285 wordt het jonge Zutphen toegelaten
tot het stedenverbond van de Duitse Hanze. De Deense
koning verleent de stad een eigen nederzetting op Schonen,
het toen tot zijn grondgebied behorende zuidelijke deel van
Zweden. Zutphen beleeft in deze periode - dertiende, eerste
helft veertiende eeuw - de bloeitijd van zijn geschiedenis,
waarvan de nu nog talrijk aanwezige voormalige
koopmanspanden en pakhuizen getuigenis afleggen.

... en centrum van rechtspraak ....
De stad wordt in de Middeleeuwen tevens een centrum van
rechtspraak en is deze functie in de volgende eeuwen blijven
vervullen, nadat een verzandende IJssel roet in het
economische eten begon te gooien en de internationale
handelsactiviteiten van de stad inkrompen tot voornamelijk
de betrekkingen met het achterland. Nieuwbouw en
stadsuitbreiding kwamen tot stilstand, waaraan men vandaag
de dag wel de rijkdom aan nog bestaande middeleeuwse
gebouwen te danken heeft. Een rijkdom die tussen haakjes
wel de verplichting tot onderhoud en restauratie met zich
mee brengt.
Met nagenoeg 6 à 7.000 inwoners heeft Zutphen in de 16de
en 17de eeuw nog vrijwel hetzelfde grondgebied als in de
Middeleeuwen. Sedert de tijd van Prins Maurits is de stad
daarbij wel ommuurd. (De stad telt nu omstreeks 33.000
inwoners.)

Martinetstoren met
theekoepel.
(Foto J. de Bruijn).

.... toont ons zijn rijkbegaafde J.F.Martinet en ...
Wanneer wij nu met de spreker overgaan tot de Zutphense,
in 1765 begonnen tijd van de hoofdpersoon Martinet, dan
bevinden wij ons in een roerige fase van de historie der stad.
Martinet had zich in zijn studententijd behalve op de
theologie - waarin hij in 1751 te Leiden was afgestudeerd-
ook toegelegd op de filosofie en zich - wat spreekt voor zijn
brede belangstelling - ook verdiept in de kosmografie en in
de in opkomst zijnde natuurwetenschappen. Hij promoveerde
in 1753 tot doctor in de filosofie en "meester in de vrije
kunsten". Na enkele vergeefse pogingen tot een beroep stond
hij achtereenvolgens in Gellicum en Rhenoy in de Betuwe
en te Edam als predikant om in genoemd jaar 1765 in
Zutphen als voorganger te worden beroepen.
De stad Zutphen was in die tweede eeuwhelft ten prooi aan
protestbewegingen tegen de steeds verder voortschrijdende
oligarchisering. Voorrechten van de burgerij, via
gemeentelieden en de gilden, in belangrijke beslissingen te
worden gekend, werden in de laatste decennia van de
achttiende eeuw steeds verder ingeperkt en dat wekte verzet.
Dit voerde ook tot verlamming van de activiteiten van een
instelling als de Klasse van de Economische Tak van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, die kort na
zijn komst naar Zutphen door toedoen van Martinet was
opgericht. Het was de periode van de Patriotten en de
Prinsgezinden. De Orangisten wonnen ten slotte van de
Patriotten en de verenigingen van de laatsten werden
gesloten.
Ondanks al deze onrust bleef Martinet, naast zijn predikambt,
culturele activiteiten ontplooien en was hij bijvoorbeeld
mede-oprichter van het natuurkundig genootschap "Nut is
ons doel". En ook sociaal was hij actief werkzaam. Zo liet
hij aan ongeletterde, minvermogende stadgenoten op eigen
kosten onderwijs geven. Enkele tientallen "hupsche jonge
leergierige Juffers" van goeden huize bood hij, naast
catechisatielessen, algemeen vormend onderricht.
Tot ver buiten de grenzen van zijn stad werd Martinet
befaamd door zijn geschriften waarvan hier in het bijzonder
mogen worden genoemd zijn van 1777 tot 1789 verschenen
- en nadien diverse malen herdrukte - vierdelige Katechismus
der Natuur, benevens zijn historische werken Historie van
de waereld (9 delen van 1780 tot 1788 uitgekomen) en Het
Vereenigd Nederland (1788).
In het eerstgenoemde werk was het hem vooral ook erom
begonnen, aan te tonen hoe schoon en doelmatig de
goddelijke voorzienigheid de schepping heeft ingericht. Alles
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heeft zijn nut, zelfs - als klein voorbeeld - de luis (die de
onhygiënische en luie mens aanzet tot propere verzorging
van zijn lichaam).
Met name in het laatstgenoemd boekwerk (uit 1788) kwam
het er voor Martinet op aan onpartijdig te blijven en niet
scherp partij te kiezen voor één van de conflicterende
partijen. Er is hem wel eens verweten, dat hij in het geheel
geen partij koos, maar - aldus de Zutphense archivaris -
Martinet kwam wel degelijk uit voor een eigen
standpuntsbepaling.
Tegen het einde van het gesproken woord zagen wij nog
Martinets portret als lichtbeeld, gespiegeld weliswaar, maar
wij bevonden ons dan ook in de Spiegelstraat.

..... goed bewaarde oudheden
Na de boeiende
voordracht genoot ons
gezelschap in de
ruimten van de
rijkvoorziene biblio-
theek van koffie, thee
en onderlinge conver-
satie, waarna de ook
op het programma
staande stadswande-
ling een aanvang nam.
Hiertoe werden de
deelnemers in enkele
groepen verdeeld, die
onder leiding van
alleszins ter zake
kundige stadswach-
ten, vrijwilligers van
de Zutphense VVV
huns weegs gingen
langs de schatten van
het oude
Zutphen, mede in stand Achterzijde stadhuis.
blijvend dank zij het (Foto J. de Bruijn).
onvermoeibare "Wijn-
huisfonds" .

U begrijpt, dat het te ver zou voeren alle panden en
complexen hier de revue te laten passeren, maar we willen
er toch enkele nader noemen.
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o Het oudste hofje van Zutphen, het Oude Bornhof, dat al
in de veertiende eeuw werd opgericht door Kanunnik
Borro.
Na een verbouwing in 1611 werd in de tweede helft van
de vorige eeuw het toenmalige complex door het
tegenwoordige vervangen, waarbij Borro's huis en de uit
1723 daterende toegangspoort werden gehandhaafd. In
1975 begon een geduchte restauratie. Er zij n nu 47
huurwoningen in de oude woonvleugels.

II
Voorzijde stadhuis Zutphen. (Foto J. de Bruijn).
o Het oudste huis van Zutphen, gelegen aan de

Raadhuissteeg, dat is opgetrokken op de tufstenen muren
van een romaans huis uit omstreeks 1100.

o Het huis "De Munt", aan de Rodetorenstraat, vermoedelijk
uit het begin van de veertiende eeuw: Zutphen heeft
aanvankelijk, op grond van zijn toenmalige economische
positie, het recht van stedelijke muntslag gekend. In vier,
telkens korte perioden (voor het eerst rond 1478-1480 en
het laatst 1686-1692) heeft het stadsbestuur eigen munten
laten slaan.

o De trotse St. Walburgkerk, voor het eerst genoemd in
1105. Ruim een eeuw later werd de nieuwe kerk gebouwd.
Schip en onderbouw toren dateren uit plm. 1250. In 1600
ging de spitse toren uit de Middeleeuwen door brand
verloren. Voorjaar 1948 viel de houten bovenbouw van
de toren aan het vuur ten offer. De toren is nu in 17-
eeuwsestijl herbouwd. Beroemd is de aloude Librije met
tal van kostbare - en dan ook geketende - boeken.



o De Drogenapstoren, aanvankelijk Salt(=zout)poort ge
naamd, uit 1444, later vernoemd naar een in de toren
gewoond hebbende stadstrompetter, Thonis Drogenap.

o Het "Koepeltje van Martinet", een uit 1742 daterende
theekoepel, gebouwd op de Bourgonjetoren, 15-eeuws
deel van de vestingwerken. Hier heeft Martinet kunnen
uitzien over de landouwen rondom Zutphen, wellicht
inspiratie opdoende voor zijn talrijke geschriften.

o Na de uitgebreide rondgang langs nog tal van andere
historische bouwwerken eindigde de excursie op de oudste
historische grond rond een koffie-met-koek in het Zut
phens Museurnhotel (deel van het 's Gravenhof-complex),
waar nog enkele fraaie stijlkamers konden worden
bezichtigd,

Een welgeslaagde Winterexcursie zat er op!

CONTINUÏTEIT
In zijn welkomstwoord in het Zutphens archief maakte
de heer De Bruijn erop opmerkzaam, dat de heer
Baltjes in zijn artikelenreeks over "Wandelen op
Rozendaal" in het maartnummer van ons blad reeds
melding maakte van "dominee-wandelaar J.p.
Martinet", die in zijn Katechismus der Natuur een
mooie slenk nabij de Imbosch beschrijft.
Op de rondwandeling tijdens de Winterexcursie zagen
de deelnemers diverse voorbeelden van het
"Noordelijk Maniërisme", door kunsthistorcus
R.Stenfert in november j.l. in de Velpse Beukenhof
behandeld, zoals men eveneens in ons vorige nummer
in het verslag van mevrouw Zoete kon lezen.
Twee voorbeelden van fraaie continuïteit!

WISSELING VAN DE WACHT
Op 29 april j.l., tijdens de jaarvergadering van de Kring, trad
mevrouw H.Renkema-Homs terug uit haar gedurende acht jaren
beklede functie van secretaris van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal. Zij heeft deze functie met grote inzet
vervuld. Om één aspect daaruit te noemen: zij was onder meer
nauw betrokken bij de organisatie van de vele lezingen, welke
de Kring in die tijd verzorgde. De grote aandacht die zij daaraan
besteedde en haar kritische instelling hebben al deze lezingen
tot een vrijwel vanzelfsprekend succes gemaakt.
Haar plaats werd ingenomen door mevrouw P.J. den Boer-
Pinxter uit Velp. De Kring heeft reeds met haar kennis kunnen
maken. Zij verzorgde het artikel "De Volharding", het gemaal
van het Velpse Broek, in het vorige nummer van Ambt en
Heerlijkheid. Ook was zij betrokken bij de organisatie van de
Open Monumentendag van 1996. Voorts maakte zij een studie
van de Koningswegen op de Veluwe, waaruit een beschrijving
van enkele wandeltochten resulteerde .:
Door het overlijden van de heer H.Wissink, op 31 augustus
1996 moesten wij, naar menselijke gevoelens te vroeg, afscheid
nemen van een markante persoonlijkheid en gewaardeerd lid
van de Redactiecommissie van Ambt en Heerlijkheid en
gangmaker van onze Werkgroep Archeologie. Zijn plaats in de
redactiecommissie zal worden ingenomen door de heer P.J.A.
Kamper te Rozendaal. Vanuit zijn verleden heeft de heer
Kamper een ruime ervaring op het gebied van verslaggeving
en rapportering, zodat goede verwachtingen m.b.t. zijn
functioneren in de Redactiecommissie gewettigd lijken.

INFORMATIE GEZOCHT
Op 13-12-97 wordt nabij de Rozendaalse Emmapyramide
een monument onthuld voor 8 gefusilleerde personen. Voor
een samen te stellen expositie en boekwerk worden nog
gegevens gezocht. Welkom zijn krantenknipsels, foto's van
NSB-politiekorpschef Kuyper en SD-chef Huhn, informatie
over gevangenen (periode 10-' 44 tlm 2-' 45) in Woudoordl
Rotterdamsche Bank in Velp alsmede uitbraakpogingen,
gegevens over kamp Avegoor (periode 12-' 44 tot bevrijding),
etc. Zeer welkom is het pamflet dat na de executiedatum
13-12-'44 in Velp heeft gehangen. En vooral: wie weet iets
over de "ongeregeldheden" (beschieting van Duitse
schildwachten) in de dagen vooraf aan deze represaille-
maatregel in de omgeving van Velp. J.O. van der Wal, Tjaarda
104,9202 KP Drachten. Tel. 0512-543526.
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Verslag van mevrouw G.Zoete-van Blitterswijk

DE LEBBENBRUGGE

Tijdens onze jaarvergadering op 29 april j.l. hield de heer
Gerrit Hazewinkel uit Eibergen een lezing over
bovengenoemd onderwerp, één van de doelen van onze
zomer-excursie, op vrijdag 29 augustus a.s.

Maar eerst de jaarvergadering .
Bij afwezigheid door ziekte van onze voorzitter, de heer W.J.
Meijerink, heette de heer J. de Bruijn alle aanwezigen
welkom.
Er volgden enige mededelingen, o.a. betreffende de door
ziekte beperkte openstelling van het gemeentearchief. Om
daarin te voorzien zal voor de tijd van een half jaar door B.
& W. een tijdelijke kracht worden aangesteld. Hierna
ontstond een pittige discussie door vragen van de heer
Nieuwenhuizen over het brugwachtershuisje aan het
Apeldoornskanaal in Laag Soeren. Door het bestuur werd
uiteindelijk toegezegd alsnog aandrang uit te oefenen op de
provinciale of landelijke besturen om dit - tegen de
bedoelingen van B. & W. van Rheden - als monument aan te
merken.
De financiën werden, na uitgebreide toelichting van de
penningmeester en na goedkeuring van de kascommissie, in
orde bevonden.
Mevrouw Van Dijk-Abbink gaf een overzicht van de
activiteiten van de verschillende werkgroepen en daarna
volgden lovende en welgemeende woorden van de heer De
Bruijn aan het adres van mevrouw H.Renkema-Homs, die
na 8 jaar afscheid nam als secretaresse en daarvoor de
gebruikelijke enveloppe en een prachtig boeket kreeg
aangeboden. In haar dankwoord vertelde zij o.a. dat zij altijd
zeer prettig met de overige leden van het bestuur heeft
samengewerkt. Haar plaats werd, als gebruikelijk,
onmiddellijk na haar woorden letterlijk en figuurlijk
ingenomen door mevrouw P.J. den Boer-Pinxter uit Velp.

..... en na de koffie de lezing
Tijdens de pauze bood de Kring een lekker kopje koffie aan
en tenslotte begon - veel later dan velen gedacht en gehoopt
hadden - de lezing van de heer Gerrit Hazewinkel uit
Eibergen over "De Lebbenbrugge", een boerderij-museum
in Borculo (Gld.). Deze hoeve stond aan de Hessenweg en
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was oorspronkelijk een "los hoes". Rond 1550 is er een stuk
aangebouwd in Z.g. kloostermoppenbouw. Het zou dienst
hebben gedaan als een soort van jachthuis voor de heren
van Borculo, die in de onmiddellijke nabijheid hun wildbaan
hadden. In 1726 was er reeds sprake van "de olde wildbaan".

Hessenwegen
Hessenwegen zijn oude brede zandwegen, die in Gelderland,
Utrecht en Overijssel van oost naar west liepen en waarlangs
sinds de middeleeuwen kooplieden uit Hessen zijn
getrokken. Het kenmerkende van zo'n weg is, dat ze steeds
buiten de steden en dorpen lopen en vaak een rechtlijnig
karakter hebben, terwijl de buurtwegen een meer slingerend
verloop hebben, dat historisch is gegroeid tussen bestaande
eigendommen door, rekening houdend met de belangen van
de boeren uit die streek. Een Hessenweg was dus een
handelsweg, een verbinding tussen oost en west, van
Duitsland naar Holland.
De Hessen waren kennelijk geen lieverdjes want er
ontstonden uitdrukkingen als "etten as ne Hesse" en "vleuken
as ne Hesse" en als een voerman zich wat onbehoorlijk
gedroeg typeerde men hem al gauw als "ne Hesse" .
De Hessenweg langs de Lebbenbrugge was gericht op
Zutphen en Deventer.

Zijgevel met
dwarshuis en
hondenkarn van "de
Lebbenbrugge ".
(Tekening van Piet
te Lintum uit
Winterswijk).~------------------------~

BOERDERIJ-MUSEUM
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Lebbenbeek
In het voorgaande schreven we al over de aanbouw in 1550,
de oorspronkelijke hoeve moet dus dateren van daarvóór.
Reeds uit de 14de eeuw is de Lebbenbeek bekend,want in
1318 verkreeg de stad Zutphen het recht om langs de Berkel
en de Lebbenbeek een vaart aan te leggen voor de afvoer
van turf. De mensen uit de streek spreken enkel van "de
Bekke". Men vermoedt, dat de boerderij oorspronkelijk uit
de 14de eeuw stamt. Interessant is dan ook de vraag, of de
boerderij haar naam heeft gegeven aan de beek of andersom.
In het pachtcontract van 1811 wordt de Lebbenbrugge een
katerstede genoemd, hetgeen een klein boerderijtje betekent,
overigens toch nog 12 ha groot.
De Lebbenbrugge was behalve boerderij en herberg ook nog
tolhuis. Het recht om tol te heffen werd door de Staten van
Gelderland in 1679 verleend aan de heer van de Heerlijkheid
Borculo, de graaf Van Limburg Stierum.

Geldsanering en toltarieven
In 1853 werden de duiten afgeschaft en moest het toltarief
in centen worden uitgedrukt. Men stelde de waarde van de
oude "deuyt" op één cent, Een mager schaap en een vet kalf
mochten voor één cent onder de tolboom door, maar voor
een vet varken of schaap moest anderhalve cent worden
betaald. Rond 1910 werd nog incidenteel tol geheven, maar
omstreeks 1930, al was het niet officieel, was het toch met
het tolheffen afgelopen.
Toen in 1925 de Oudheidkundige Vereniging "De
Graafschap" werd opgericht met als doel "de beoefening de
geschiedenis, letterkunde en recht van de Graafschap",
alsmede "het verzamelen van voorwerpen hierop betrekking
hebbende" was de gedachte aan het verwerven van een
Saksische boerderij al aanwezig. Dit was vooral de hartewens
van het bestuurslid Hendrik Willem Heuvel. In juni 1926
besloot men de "Meester H.W.Heu·velstichting" op te richten

ter nagedachtenis aan de
man, die in datzelfde jaar
was overleden. Het zou
nog tot 1931 duren,
voordat de stichting de
hand kon leggen op de
Lebbenbrugge. Met deze
late aankoop kon ze de
liefste wens van meester
Heuvel, die in deze hoeve
nog met de bewoners rond
het haardvuur had gezeten,
in vervulling doen gaan.
De hoeve is geen museum
in de eigenlijke betekenis
van het woord, maar een
boerderij zoals die zo'n
pakweg 100 jaar geleden
reilde en zeilde. Alles staat
er nog op de plaats waar
het werd gebruikt.

Woonkeuken met beddenkasten en keitjesvloer.
(Tekening van Piet te Lintum uit Winterswijk).
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Goede vooruitzichten
De heer Gerrit Hazewinkel (dat Gerrit moest er van hem
echt bij) is een ras verteller, die jammer genoeg door gebrek
aan tijd niet al zijn smeuïge verhalen aan ons kwijt kon, maar
we kregen door zijn dia's zeker een indruk, van wat ons straks
bij de jaarlijkse excursie te wachten staat.
We gaan bij deze excursie ook de grens nog even over om
een mooi barokkerkje in Duitsland te zien en onze
nieuwsgierigheid naar de Lebbenbrugge moeten we tot zo
lang nog even in toom houden.
Tot slot was er zelfs nog een leerzame kwis met prijzen,
waarbij we van oude voorwerpen de juiste benaming. met
keus uit drie mogelijkheden, moesten aangeven.
Al met al, vooral dankzij de lezing toch nog een genoegelijke
avond.

Voorgevel van "de Lebbenbrug ge",
(Tekening van Piet te Lintuni uit Winterswijk).
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VERSLAG
MONUMENTENCOMMISSIE

Besproken door J. Baltjes

Knipperende ogen, flapperende oren en gevoelens van
onbehagen treden vaak op bij het vernemen van obscuur
vergaderen in duistere en soms achteraf liggende locaties.
Wanneer de Monumentencommissie van de gemeente
Rheden haar dergelijk optreden openhartig opbiecht in het
jaarverslag over 1995, dan prikkelt dat toch tot verder lezen.
Het blijkt dan dat de omschreven wijze van vergaderen een
onderdeel vormt van de selectie-procedure, waarmee de
objecten worden geselecteerd voor een voordracht aan B.
en W. om te worden geplaatst op de gemeentelijke
monumentenlijst. Het obscure en de duisternis van de locatie
duidt dan op het hulpmiddel - de diaspot - die geen
overvloedig kunstlicht verdraagt en de achteraf liggende
lokaliteit is het zaaltje, waarheen moet worden uitgeweken
als de officiële vergaderruimte niet beschikbaar is.
De selectie vindt plaats uit voorgedragen en reeds beschreven
objecten, waarvan er in het verslagjaar 750 werden geteld,
maar waarvan om financiële redenen maar 350 werden
geselecteerd. Het schema volgens hetwelk dit plaats vindt
kent veertien meerwaarden, met stede bouwkundige,
architectonische, historische en cultuurhistorische kriteria,
zoals die zijn omschreven in de Gemeentelijke
Monumentenverordening. En nadat de commissieleden langs
meer dan honderd huisadressen in Velp waren gestuurd om
alle merites van de onderhavige objecten te noteren en deze
waren samengevat is nogmaals een deskundig duo op stap
gegaan om te controleren of de verwerking van de gegevens
inderdaad correct was.
Natuurlijk draait alles om de pecunia. Voor een aantal
objecten gold dat de restauratiewerkzaamheden snel moesten
worden begonnen om grotere schade te voorkomen. Daarvoor
zou in een begroting over vijf jaren een bedrag van 1,8
miljoen gulden nodig zijn, terwijl het jaarbudget voor alle
reparaties slechts f 106.000 toelaat. Hoopvol in dit geval is
een extra door het Rijk getroffen voorziening van 275 miljoen
gulden voor de komende vijf jaren.
Dreigend voor een bepaalde sector van de monumentenzorg
was een besluit om de provinciale gelden alleen aan te
wenden voor restauratie van grote monumenten die veel werk



regenereren. Na daartegen ingebrachte bezwaren zijn die
voornemens herzien.
Dat de gestelde eisen streng worden gehanteerd geldt ook
voor de in slechte toestand verkerende tuinmuur in de
Tramstraat in Velp. Deze is in 1883 door de toenmalige
eigenaar van kasteelOverbeek geplaatst om het door hem
niet gewenste uitzicht op de daar rijdende paardentram af te
schermen. De Monumentenverordening schrijft voor dat een
object slechts beschermingswaardig is als de bouwkundige
hoofdstructuur nog aanwezig is. Voor herstel is het echter
nodig de muur eerst geheel af te breken, met als gevolg dat
de hoofdstructuur verdwijnt. De muur mag dan ook wel
worden gerestaureerd, maar er wordt geen subsidie voor
verleend.
De Commissie werd ook betrokken bij de ontwikkeling van
het bouwplan op het Hanskampterrein in het op de
Monumentenverordening gebaseerde en gevoelige gebied
in Dieren-Zuid tussen de Hagenstraat en de Kerkstraat. Dit
geldt ook voor het bouwplan op het VNB-terrein tussen de
Middelhovenstraat, de Spoorstraat en de Prinsenstraat. In
de aanloop van het verslag wordt herinnerd aan de
bestuursmutaties, die in de loop van het verslagjaar plaats
vonden. De heren A.Venema en W.J.A.N.Collette maakten
plaats voor de heren R.J.A.Crols (specialist
architectuurgeschiedenis) en K.J.G.ten Broeke (architect).

De korenwatermolen in
Laag-Soeren gebouwd
in 1805. Een gaaf
monument. (Foto
E.J.Muis).

In mei trad de nieuwe secretaris, mevrouw M.Sonderman
aan. Zij volgde "vrijwel naadloos" mevrouw Ingenhou op,
die wegens benoeming in een andere functie aftrad.

De muur in de Tramstraat in Velp. Helaas geen monument.
(Foto E.l.Muis).
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Door drs. WH. Tiemens

TEEROSEN

Meldcentrale van Teerose Il, de 'Auswertung '. (Foto van de
auteur).

In het vroege voorjaar van 1942 konden rond de Galgenberg
bij Terlet drukke bouwactiviteiten worden waargenomen.
Aan de voet van de heuvel werd een barakkenkamp uit de
grond gestampt, op de top verrees een stenen gebouw dat
wel wat van een boerderij weg had en her en der schoten
lompe torens met een houtskelet als paddestoelen uit de
grond. Het duurde niet lang, of de eerste soldaten van de
'Luftwaffe' en 'Luftnachrichtenhelferinnen' (ook wel
'Blitzmädel' genoemd), namen hun intrek in de barakken.
In de loop van datzelfde jaar startten ook op de Worth-
Rhedense Heide, rond het hoogste punt van Gelderland,
bouwactiviteiten. Op deze afgelegen plaats bleken
bouwwerken te worden opgericht, die als twee druppels
water leken op die welke eerder op Terlet waren opgetrokken.
Het fijne wist niemand ervan. En dat is tot lang na de oorlog
zo gebleven.

Inleiding
Nadat de 'Luftwaffe' in het voorjaar en het begin van de
zomer van 1940 een doorslaggevende rol had gespeeld bij
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de overrompeling van vrijwel geheel westelijk Europa,
slaagde het keurkorps van rijksmaarschalk Hermann Göring
er niet in de Britse 'Royal Air Force' op de knieën te
dwingen. Omdat die zonder luchtoverwicht geen kans van
slagen had, was Hitler genoodzaakt de voorgenomen invasie
van Engeland uit te stellen. Het uitstel zou afstel blijken.

Voor de jagerstrijdmacht van de 'Luftwaffe' bracht het einde
van de veldtocht in het westen de ingrijpende omschakeling
met zich mee van een offensief optreden, dat sterk gericht
was op de ondersteuning van de grondtroepen, op een zuivere
defensieve taak - de verdediging van het luchtruim. Deze
nieuwe taak stelde geheel andere eisen aan de organisatie
en infrastructuur. Zo namen de Duitsers met grote
voortvarendheid de opbouw van een nachtjagerstrijdmacht
ter hand, die het hoofd zou moeten bieden aan het in omvang
en kracht toenemend aantal nachtelijke aanvallen door de
bommenwerpers van 'Bomber Command' van de 'Royal Air
Force'.
Voor de dag- en nachtjagers werden goed geoutilleerde
vliegvelden aangelegd. Via een dicht netwerk van uitstekende
verbindingslijnen voorzag de 'Flugmeldedienst'
(luchtwachtdienst) de commandoposten van de vliegende
eenheden van informatie over de activiteiten die de

De houten barakken van Teerose Il waren ter bescherming tegen
kogels en scherven omgeven door een z.g. 'Splittermauer',
gestapelde holle betonblokken, die met zand waren opgevuld.
Op de achtergrond is een peiltoren te zien. (Foto van de auteur).



tegenstander in het door de 'Luftwaffe' gecontroleerde
luchtruim dreigde te ondernemen en ondernam. Om tijdig
voldoende jagers in de lucht te kunnen brengen bij grotere
aanvallen overdag, richtten de Duitsers drie centrale
commandoposten in, die het bevel over de jagers overnamen,
wanneer daar meer dan één 'Geschwader' (eskader) bij
betrokken was.
Het spreekt voor zichzelf, dat het voor de
bevelhebbers op de grond van groot belang
was, onafgebroken op de hoogte te zijn van
de plaats waar hun jagers zich bevonden.
Lang niet altijd konden piloten zelf
aangeven waar ze vlogen. Vlogen ze
bijvoorbeeld in of boven de wolken of boven
zee, dan waren ze vrijwel niet in staat hun
positie aan de hand van herkenningspunten
op de grond te bepalen. Nu beschikte de
'Luftwaffe' wel over een systeem van
zogenoemde driehoekspeiling als
navigatiehulpmiddel. Daarbij werd vanuit
drie verschillende en op flinke afstand van
elkaar verwijderde plaatsen de richting
bepaald waaruit ter plekke het radiosignaal
van een vliegtuig werd ontvangen. Dit
gebeurde handmatig. De vastgestelde
richtingen werden naar een centrale post
doorgegeven, waar ze met lijnen in kaart
werden gezet. Op het snijpunt van de drie
lijnen bevond zich het vliegtuig. De methode
van driehoekspeiling had als nadeel dat ze
een geringe capaciteit had, storingsgevoelig
was, betrekkelijk veel tijd vergde en slechts
een beperkte actieradius had.

Ten behoeve van de Duitse veldtocht in
Rusland werden in het voorjaar van 1941
veel jagers aan de luchtverdediging in het
westen onttrokken. Het was dus te meer
zaak, dat de weinige vliegtuigen die daar
achterbleven, zo werkzaam mogelijk zouden

Een soldàat bedient het 'E-Meszgerät'. Duidelijk
herkenbaar zijn twee kathodestraalbuizen (witte
rondjes) en daaronder twee metertjes voor de
grove en de fijne afstandsbepaling.
(Foto van de auteur).

kunnen worden ingezet.
Een efficiënter en betrouwbaar peil systeem was één van de
middelen die daartoe een grote bijdrage konden leveren.

Nieuwe peilmethode
In het Onderzoek- en Ontwikkelingscentrum van de
'Luftwaffe' te Rechlin, wierp een groepje wetenschappers
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onder leiding van 'Oberleutnant' Dr. J.A. Schaeder zich op
de ontwikkeling van de vervanger van de driehoekspeiling.
Schaeder en zijn mannen ontwierpen een systeem, waarbij
een radiozender op de grond gelijktijdig twee signalen met
een verschillende frequentie (300 Hz en 3000 Hz) uitzond,
die door een radio-ontvanger in een vliegtuig werden
ontvangen en werden doorgegeven aan een zender in het
vliegtuig, welke de signalen vervolgens weer uitzond.
Vanaf de grond kon niet alleen de richting worden vastgesteld
(peiling) waaruit het retoursignalen kwamen, maar kon ook
de tijd worden gemeten die lag tussen het uitzenden van de
'toontjes' en de ontvangst van de retoursignalen. Omdat
radiogolven zich met de - bekende - snelheid van het licht
verplaatsen, kon uit het gemeten tijdsverschil worden
berekend welke afstand de signalen hadden afgelegd. Door
de berekende afstand door twee te delen vond men de afstand
tussen het vliegtuig en het meetpunt (afstandmeting of 'E-
Messung'). Aan de hand van het signaal met een lage
frequentie werd een grove afstandbepaling uitgevoerd (op
een schaal van 0 - 500 km), het signaal met de hoge
frequentie maakte het bepalen van een nauwkeurige
aanvulling (schaal van 0 - 50 km) op die grove afstand
mogelijk. Nadat eerst nog een correctie op de aldus gemeten
afstand was uitgevoerd wegens de hoogte waarop de jager
vloog, leverde de combinatie van peiling (tot op een halve
graad nauwkeurig) en afstandmeting de geografische positie
van het vliegtuig op.
Schaeder en zijn ploeg stelden voor om de peil- en
meetapparatuur onder te brengen in 'hutjes' die op
eenvoudige houten torens waren geplaatst. Op de top van de
toren stond een achthoekig hutje met een grote peilantenne
erop. De 'E-MeBhütte' was doorgaans tussen de poten van
de toren op de grond geplaatst. De radiozender moest om
technische redenen op enige afstand van de toren worden
geplaatst. De radioverbinding die aldus er tussen het
vliegtuig en 'de grond' tot stand werd gebracht, werd tevens
benut voor spraakverkeer tussen de vlieger en 'de toren'.
Zo ontstond wat de Duitsers noemden een 'Y-lijn', een
faciliteit van geïntegreerde positiebepaling en communicatie.
Nu kon één toren in beginsel slechts één positiebepaling
tegelijk uitvoeren. Er bestond dus nog steeds een
capaciteitsprobleem. Dat werd echter al voor een flink deel
opgelost, indien in een formatie (en de dagjagers vlogen
vrijwel altijd in formaties) zich slechts één jager doorlopend
'in de peiling' liet nemen. Bovendien zouden meer torens
bij elkaar kunnen worden gezet om meer 'Y-lijnen' in
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werking te houden.
Omdat de veldsterkte die de radiozenders opwekten, de
nauwkeurigheid van de peilingen nadelig beïnvloedden, was
het nodig de torens met de bijbehorende zenders een flink
eind uit elkaar te plaatsen. Het aantal 'Y-lijnen' dat in één
radiopeilstation in bedrijf zou worden gehouden, werd
bepaald op vijf. De peil- en meetgegevens die een 'Y-lijn'
opleverde, zouden in de meld centrale van het station (de
'Auswertung' of het evaluatiegebouw) worden vertaald in
kaartcoördinaten, die aan andere instanties werden
doorgegeven. Ook zou van hieruit een piloot die in
moeilijkheden was geraakt, naar het dichtstbijzijnde
vliegveld kunnen worden geloodst.

De radiozenders die voor de 'Y-lijn' waren bestemd, waren
geen andere dan de gangbare vliegtuig boordradio's. Het
bereik daarvan was beperkt. Dit gegeven, gevoegd bij de eis,
dat op een jager die 'waar ook boven eigen gebied' op 50 m
hoogte vloog, een positiebepaling moest kunnen worden
uitgevoerd, bracht met zich mee, dat een fijnmazig netwerk
van radiopeilstations over Europa gelegd zou moeten
worden. Bovendien begon de tijd te dringen. Eind december
1941 waren de Verenigde Staten formeel in de oorlog
betrokken en het lag in de lijn der verwachting dat zij zich
ook daadwerkelijk in de strijd in Europa zouden gaan
mengen. Er begonnen zich voor de 'Luftwaffe' donkere
wolken aan de Noordzee-horizon samen te pakken ...

Eerste van zijn soort
Als vestigingslocatie voor het allereerste radiopeilstation van .
het nieuwe soort 1), lieten de Duitsers hun oog vallen op de
Galgenberg bij Terlet. Dit punt had veel voordelen. Het lag
hoog (+104 m N .A.P.), hetgeen het bereik van de zenders
ten goede kwam. Het lag dicht bij een belangrijke vliegveld
voor jagers (vliegveld Deelen) en in de directe omgeving
van Schaarsbergen, waar vanaf januari 1942 het zeer
belangrijke gevechtsleidingscentrum van de
nachtjachtdivisie (later jachtdivisie) van de 'Luftwaffe' was
gevestigd, in welker organisatie het radiopeilstation zou
worden opgenomen. En niet in de laatste plaats viel de keuze
op Terlet, omdat het gunstig onder een door de 'Royal Air
Force' veel gebruikte aanvliegroute naar het Ruhrgebied lag.
Verder bood de nabijheid van Arnhem het personeel van het
station goede mogelijkheden tot ontspanning; een welkome
afwisseling op het verblijf in de heide.
Het installeren van de peil- en meetapparatuur in de torens



en van de zenders, het inrichten van de meldcentrale van het
station, het uittesten, ijken en verbeteren van de meet- en
peilapparatuur, geschiedde allemaal onder auspiciën van een
groepje technici dat onder leiding stond van de al genoemde
Dr.J.A.Schaeder. Dit 'ingenieursbureau' tooide zich met de
naam 'Y-Arnheim' en vond - na een verblijf in de
Karthuizerstraat en Bovenbrugstraat in Arnhem - uiteindelijk
een vast onderkomen in het gebouw van het Christelijk
Lyceum aan de Utrechtseweg in Arnhem.

Vanaf juni 1942 stroomden de mannen en vrouwen het
peilstation bij Terlet, dat de codenaam Teerose kreeg, binnen.
(Binnen de 'Luftwaffe' leek men een voorliefde voor
codenamen te hebben. Die werden dan zo gekozen, dat de
eerste letter van de codenaam dezelfde was als de eerste letter
van de plaats waarbij het object lag. Voor de radiopeilstations
koos men daarbij uit plantennamen, de radarstations kregen
dierennamen, terwijl de commandocentrales van de
jachtdivisies de namen van wijsgeren droegen).
N aast haar operationele taak, deed het radiopeilstation
Teerose ook dienst als opleidingsstation en modelstation.
Vanwege deze laatste hoedanigheid, bezochten in de loop
der tijd heel wat prominente officieren van de 'Luftwaffe'
het station.

De be-'manning' van Teerose bestond uit naar schatting 120
personen, een 80 mannen en ca. 40 vrouwen. De meesten
waren zo rond de twintig jaar oud.
De meisjes vormden een eigen peloton, aan het hoofd
waarvan 'Kameradschaftsführerin' Erika Kälke stond.
In tegenstelling tot hetgeen Nederlandse 'boze tongen'
indertijd maar al te graag beweerden, probeerde de leiding
van het station door handhaving van strenge regels de
omgang tussen het jonge volk van beiderlei kunne in goede
banen te leiden. Hetgeen echter het opbloeien van menige
romance niet heeft kunnen voorkomen; diverse Duitse
huwelijken vonden hun oorsprong op de Terletse heide!
De eerste commandant van de compagnie was 'Oberleutnant'
Dr. Ende. Hij werd opgevolgd door 'Oberleutnant' Wilhelm
God, die afkomstig was van het hoofdkwartier van de
jachtdivisie in Schaarsbergen.
Vanuit operationeel oogpunt gezien, werd het belangrijkste
werk in het peilstation verricht door de ploegen die dienst
deden op de torens en die in de 'Auswertung' de informatie
van de torens verder behandelden.

Vooruitlopende op de verwachting dat de escalerende
luchtoorlog een toenemende vraag naar 'Y-lijnen' tot gevolg
zou hebben, besloot de 'Luftwaffe' eind 1942 de capaciteit
van het nieuwe peil systeem verder uit te breiden. Zij deed
dat door in de nabijheid van reeds bestaande stations een
tweede station op te richten. Wat Teerose aangaat, viel de
keuze op de locatie ongeveer ten noord-oosten van de weg
tussen Zijpenberg en Brandtoren, het gebied rond het hoogste
punt (+109 m N.A.P.) van Gelderland, ook wel bekend als
Signaal Imbosch. In maart 1943 was dit station zover gereed,
dat de eerste militairen het konden betrekken. In de praktijk
had een verandering van de werkwijze van de radarstations
overigens tot gevolg, dat zelfs minder vaak een beroep op
de radiopeilstations werd gedaan. Nee, overwerkt raakten
ze daar op de heide niet, er bleef voldoende tijd over voor
de aangenamer zaken in het leven.

Op 13 juni 1992, 50 jaar na ingebruikneming van Teerose bij Terlet,
bracht een groep voormalige Teerose-Duitsers nog eenmaal een
bezoek aan deze omgeving. Op de plaats waar eens Teerose 11lag,
lichtte Eugéne Terwindt de gedachte toe achter de twee tekstplaten.
die nabij het laagste en het hoogste (de Teerose 11Zocatie) punt in
de gemeente Rheden liggen. (Foto van de auteur).
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Medio 1943 was het station operationeel. Het kreeg de
codenaam Teerose II, het oorspronkelijke Teerose ging
Teerose I heten. Chef van Teerose II werd 'Oberleutnant'
Karl Hamberger, die afkomstig was uit Teerose I.

Teerose I, dat een belangrijke rol speelde in het
berichtenverkeer aan Duitse zijde tijdens de cruciale eerste
uren van de Slag om Arnhem, werd op 29 september 1944
door een geallieerde jachtbommenwerper onder vuur
genomen. Die takelde het zo zwaar toe, dat de Duitsers er
weinig anders restte dan het station te sluiten.
Een deel van de mannelijke bezetting kwam in Teerose II
terecht en bleef daar tot kort voor de bevrijding.
De meisjes waren nog op 17 september 1944 in verband met
de dreigende militaire situatie in deze streek overhaast naar
Duitsland afgereisd en keerden niet meer terug.
Overigens vervulde ook Teerose II een belangwekkende
functie tijdens de Slag om Arnhem. Het fungeerde als
verbindingsstation tussen de Duitse grondtroepen en de
formaties van de 'Luftwaffe' die hun luchtsteun verleenden.

Na de oorlog
Na de oorlog werden Teerose I en Teerose II ontmanteld. Van
Teerose I is alleen het stenen administratiegebouw
overgebleven. Het dient nu als kantoor- en woonruimte.
Van Teerose II kan men in het terrein nog slechts de verweerde
fundamenten van enkele peiltorens terugvinden. Bij één ervan
is enkele jaren geleden een gedenksteen geplaatst met een tot
nadenken stemmende tekst van de bekende Velpse beeldend
kunstenaar Eugène Terwindt. In wat eens de waterkelder van
Teerose II was, huizen nu vleermuizen 2)

Noten:

1. De andere stations in ons land verrezen bij: Brielle
('Brennessel') met een tweelingstation bij Nieuwenhoorn
(niet operationeel geweest);

- Franeker (dat de Duitsers vereenzelvigden met Leeuwarden
('Löwenzahn') met een tweelingstation te Menaldum (niet
operationeel geweest);

- Schagen ('Schneeglöckchen'), geen tweelingstation bekend.

2. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de beide Teerose
stations, dan raad ik u aan het rijk geïllustreerde boek
TEEROSEN OP DE VELUWE er eens op na te slaan. Helaas
is dit boek, evenals het boek FACETTEN VAN DE SLAG
OM ARNHEM, niet meer via de boekhandel verkrijgbaar.
Wel zijn ze via de bibliotheek te leen.
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MENSEN OM NOOIT TE
VERGElEN

Boekbespreking door J.Baltjes

Op slechts luttele kilometers van elkaar wonend was er een
groot verschil in maatschappij-beleving tussen de inwoners
van De Steeg en die van Rheden. De eersten waren voor een
groot deel nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de
grafelijke bewoners van kasteel Middachten. De inwoners
van Rheden waren overwegend arbeiders op de
steenfabrieken, steenzetters aan de oevers van de Ijssel,
grondwerkers enzovoort. Was het hoog water en de
fabrieksterreinen onder water stonden of geheel door het
water waren omringd, als het regende, als het vroor of andere
door de natuur gegeven ongemakken het werken onmogelijk
maakten werden zij zonder beloning te ontvangen naar huis
gestuurd, waar de komende tijd niet veel anders dan armoede
wachtte.
In De Steeg waren in ieder geval ongeveer 60 mensen
betrokken bij Middachten als hoveniers, huisknechten,
koetsiers, paardenknechten, kamermeisjes, chauffeurs,
wasvrouwen, jachtopzieners, voerlieden, een rentmeester,
een houtvester, een machinist, een huishoudster, een
kamenier enz. Zij hadden vast werk, een geregelde werkdag,
weliswaar niet een hoog, maar wel een vast, van weer en
seizoen onafhankelijk loon.

Boek over De Steeg
Dat alles lazen we in het in mei j.l. uitgekomen boek van
Hans Rijnbende, dat hij de titel meegaf van "Mensen om
nooit te vergeten". Zonder Rijnbende's aandeel tekort te
willen doen kan men zeggen dat hij daarmee een makkie
heeft gehad. Hem werden de door de weduwe van de in 1904
geboren George de Bruin de door haar man geschreven
verhalen over de situatie en belevenissen uit het begin van
deze eeuw op Middachten en de Steeg ter hand gesteld.
Rijnbende vond deze verhalen dermate interessant - een
oordeel dat slechts valt te beamen - dat hij ze na actualisatie
in een boekje onder bovenstaande titel heeft samengebracht
en uitgegeven.
De Schrijver - George (Sjors voor de intimi) de Bruin dus -
is er uitstekend in geslaagd in een aantal korte verhalen over
het leven op en om Middachten en de vele daaraan verbonden



facetten in ruime mate inzicht te verschaffen. Vooral de
maatschappelijke aspecten kregen daarbij een ruime plaats.

Maatschappelijke gelaagdheid
Met Rheden en Ellecom erbij betrokken geeft hij een beeld
van de maatschappelijke gelaagdheid, met de Graaf van
Middachten aan de onbestreden top en geheel onderaan het
"klootjesvolk". En tussen beide nog veel tussenlagen, met
de nodige strijd om toch vooral meer te zijn dan de ander. In
de bovenkant van die tussenlaag hoorden ook de
schooljuffrouwen de bovenmeester thuis. Althans dat
meenden zij, maar in hun geworstel om status en aanzien te
verwerven legden zij een catastrofaal gebrek aan
pedagogisch inzicht bloot.
Natuurlijk hoorde ook de dominee tot de bovenlaag, maar
hij bleef toch op een niveau beneden de top, want hij was
voor meer dan de helft van zijn niet onaanzienlijk salaris
van de graaf afhankelijk. Zijn leiding van de eredienst had,
zoals dat hoort in een grafelijke kerk, een hoog gehalte aan
decorum. Wij zouden graag hebben vernomen of dat rustte
op eigen initiatief of dat het "van hogerhand" was
voorgeschreven. Daarbij werd hij als dienaar des Heren
eigenlijk nog overtroffen door de koster, die als dienaar des
heren meesterlijke staaltjes van formaliteit aan de dag legde.
Heel typerend brengt de schrijver dit tot uitdrukking in de
wijze waarop de koster, na afloop van de preek, het deurtje
van de preekstoel voor de dominee opende. Neen, dan was
de plaatsvervanger van de koster toch maar een dilettant.
Als hij het deurtje opende was het net of hij het kippenluikje
open trok.
Natuurlijk kwam ook in de kerk de maatschappelijke
gelaagdheid van de bevolking goed tot uitdrukking, mede in
de hand gewerkt door de verpachting van de plaatsen.
Vooraan zaten de voornaamste medewerkers van het kasteel,
tussen de welgestelde burgers en de rijke boeren. In het
midden was de plaats voor de gewone man en achterin, op
de vrije plaatsen, zat het klootjesvolk. De rangorde kwam
ook bij het zingen tot uitdrukking. Ging het lied over het
vrezen of eren des Heren, dan zong het klootjesvolk niet
mee. Zij hadden al alle dagen de heer te eren en te vrezen,
zij konden er gewoon niet toe komen dat op zondag ook nog
eens te doen. Ongetwijfeld zullen velen later, zich de
verworpenen der aarde voelend, wel hebben mee gezongen
met de veel vlotter verwoorde en getoonzette liederen die
hun een betere wereld beloofden.

Scheiding in onderwijs
In het prille begin van de twintigste eeuw was de
maatschappelijke verdeeldheid heel gewoon. Het werd nog
ondersteund door de indeling van het onderwijs dat in
christelijke, roomse en openbare scholen, de laatste ook wel
heidense scholen genoemd, werd gegeven.
Het leven in De Steeg werd beheerst door het kasteel. Wie
er werkte had geen vet, maar wel een vast en verzekerd
inkomen, dat hij genoot tot zijn dood toe. Behalve in extreme
gevallen was van ontslag geen sprake. De zorg, welke vanuit
Middachten aan de omgeving werd besteed, maakte deze
zeer aantrekkelijk voor pensiongasten, wat het ontstaan van
pensions, met daaraan verbonden financiële voordelen in de
hand werkte. Het was er dus goed leven, zulks in
tegenstelling tot Rheden met veel arbeiders, die een
wisselvallig bestaan leidden. De Bruin had grote eerbied voor
deze mensen. Hij noemt ze mannen van formaat. Ze hadden
stroken jute om de benen gewikkeld en 'droegen opgeklampte
klompen. Op hun hoofden droegen ze petten als klapbessen
of afgedankte gleufhoeden, enorme Manchester-broeken,
geel of bruin. Sommigen waren van mollenvel en allemaal
in blauwe kielen waarvan nog enkele rode biezen hadden,
afdankertjes van de één of andere spoorwegman.
Na deze lieden nog enkele andere uitingen van enorme
stoerheid te hebben aangemeten constateert de schrijver dat
het mannelijk deel van de spes patria zich graag met deze
mensen vereenzelfdigde. Hij vindt verklaringen voor het
onderdanige karakter van het Steegse en het gevoel van
vrijheid dat het Rhedense volk (de Rejussen) typeert. De
eersten hun verzekerd bestaan in grote afhankelijkheid, zelfs
overgaand in beperkte vrijheid, de anderen hun vrijheid, die
evenwel wel in armoede moest worden genoten.
Mensen om nooit te vergeten. We hebben ze allemaal voorbij
zien komen: de graaf, de tuinlieden, de boswachters, de
stropers, de dominee en de koster, de bovenmeester en de
schooljuffrouw, de opper, de kapper en de commandant, de
dorpsgek en niet te vergeten de rentmeester en nog enkele
anderen. Geschreven door George de Bruin, samengesteld,
bewerkt en uitgegeven door Hans Rijnbende.
Het boek werd in de plaatselijke boekhandel aangeboden
voor f 25.- Voorlopig zal het nog moeilijk zijn te verkrijgen,
maar naar men ons meedeelde is een tweede druk in aantocht.
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kon de mens beter in zijn levensbehoefte voorzien. De
voorwaarde daarvoor was een vaste woonplaats aan te
nemen. Deze ontstond, met akkers en veekralen, op een
daarvoor geschikte plaats. Voor het maken van onderkomens
voor mens en dier was hout nodig en om dat te kunnen vellen
en verder bruikbaar te maken deden (stenen) bijlen hun
intrede.
Deze geleidelijke overgang, die omstreeks 4000 voor
Christus begon, noemt men het Neolithicum.

NEOLITHISCHE BIJL

Vondstmelding van een Neolithische gepolijste bijl in het
Nationaal Park Veluwezoom, gemeente Rheden.

Enige jaren geleden vond de heer H. Marinus uit De Steeg
tijdens werkzaamheden in het Nationaal Park Veluwezoom
een kleine gepolijste bijl van vuursteen.
De vondst is te plaatsen in het Neolithicum of jonge steentijd
(5000-1700 v.C.)

Neolitische gepolijste bijl gevonden in het Nationaal Park
Veluwezoom. (Foto L. ten Hom)

Door G.Slagter

Beschrijving van de bijl
Het hierbij afgebeelde exemplaar is een
Neolithische gepolijste bijl van het type
Buren, vervaardigd van grijze, zeer
fijnkorrelige vuursteen, van
waarschijnlijk noordelijke herkomst. De
bijl is in de prehistorie gebroken en
opnieuw gepolijst in kleinere vorm.
Hierbij is een deel van het breukvlak niet
geraakt. De oorspronkelijke bijl kan wel
15-18 cm lang geweest zijn. De
zijvlakken zijn in facetten geslepen.
De bijl is in de prehistorie voorzien
geweest van een steel van b.v. taxus-,
esdoorn- of meidoornhout.

Enige maten van de bijl
Grootste lengte 97 mm grootste dikte
24mm
grootste breedte 53 mmgewicht 47 gram

Prehistorie
Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de
geschiedenis van de mens wordt wel de overgang van jager-
verzamelaar naar een bestaan van landbouwer-veehouder
genoemd. Immers door het overnemen van de uit het nabije
oosten tot ons gekomen gewoonte om graankorrels uit te
zaaien en om bepaalde dieren aan zich dienstbaar te maken,

Bent u ook geïnteresseerd in de prehistorie van onze
omgeving?
Vraag dan inlichtingen en meldt u zich aan bij de
archeologische werkgroep van onze Kring:

p/a de heer G. Slagter,
Kolonieweg 26
6952 GX Dieren.
tel 0313 422469
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PLATTELANDS ONTWIKKELING OP DE VELUWE

Nederzettingen als woonplaats ontstonden globaal in de
periode van 800-1000 na Chr., toen de bevolking van een
nomadisch bestaan overging naar een vaste vestigingsplaats,
met landbouw als bron van bestaan.
Willen we weten, hoe de omgeving van de vestigingsplaats
er uit heeft gezien dan vinden we daarbij steun in de
plaatsnamen. Deze geven die informatie, omdat ze
aanduidingen bevatten die op lokale omstandigheden slaan.
Zo hebben de plaatsen waarin "apa" voorkomt aan water

Hoofdstroomrichtingen

••••. van de Maas
~ van de Rijn
c::;> van de Noord Duitse rivieren

Voornaamste stroomrichtingen van de grote rivieren vóór de
komst van het ijs in Nederland. (uit De Bodemkaart van
Nederland).

Verslag door J. Baltjes

gelegen: (Velp = Fellepa Fellapa). Plaatsen met "haar"
duiden op een veenachtige vestigingsplaats en "100" duidt
op een bosrijke omgeving. Evenzo wijzen de
samenstellingen met horst, donk, heem enz. op bepaalde
situaties van de vestigingsplaats. Dat leerde Prof. Drs.
J.A.J.Vervloet van de Landbouwuniversiteit uit Wageningen
ons in zijn lezing voor de Kring op 9 aprilj.l. in de Beukenhof
te Velp. Zijn gehoor had al spoedig begrepen, dat wie iets
van de ontwikkelingsgeschiedenis van deze omgeving wil
verstaan weliswaar diep moet graven, maar niet voor een
hopeloze taak staat.

Het begin
Wat het diepe graven betreft, de inleider begon zijn
uiteenzetting met een kaart van ons land uit het Midden-
Tigliën, een geologisch tijdperk waarin verschillende
bodemafzettingen plaats vonden. Het Tigliën omvat een
periode van ongeveer 700.000 jaar en het midden van die
periode, waarvoor het getoonde beeld gold, viel ongeveer
twee miljoen j aar geleden. Ons land maakte toen bijna geheel
deel uit van het Noordzeebekken. Alleen in het oosten en in
het zuiden lagen binnen onze huidige landsgrenzen enkele
delen droog. Niet alleen de rivieren uit het zuiden mondden
in dit bekken uit, maar ook de Duitse rivieren, die nu in
Noord-Duitsland in de zee uitmonden. Zij voerden grote
hoeveelheden sedimenten aan, die het bekken opvulden.
Daardoor en mede door de daling van de Noordzeespiegel
lag het gebied dat nu ons land beslaat 400.000 jaar later, aan
het einde van het Tigliën, droog. Het kaartbeeld toonde
afzettingen van de Duitse rivieren in het noorden en van de
zuidelijke rivieren in het zuiden. De Veluwe valt grotendeels
onder dit zuidelijke - in het algemeen wat schralere -
gedeelte.

Het ijs komt
Veel later, ongeveer 200.000 jaar geleden, in wat wij het
derde ijstijdperk plegen te noemen, het Saaliën, naar de
Duitse rivier de Saale, was de temperatuur zo laag, dat de
neerslag in Scandinavië zich ophoopte in de vorm van
sneeuw dat in ijs over ging. Het bereikte daarbij een dermate
hoogte, dat het naar het zuiden ging afglijden en via de
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beddingen van de grote rivieren tot ook in ons land, tot de
lijn van de huidige plaatsen Haarlem, over Nijmegen naar
Kleef, doordrong. Hierdoor werd de afwatering naar het
noorden belemmerd en werden Rijn en Maas gedwongen
hun loop naar het westen, door de huidige Betuwe, te
verleggen. Ook de Duitse rivieren, die toen reeds hun weg
naar het noorden hadden gevonden, moesten hun afwatering
weer in westelijke richting verleggen. Het Saaliën duurde
ongeveer 70.000 jaar.

Alles doorelkaar gemengd
Het ijs had niet alleen grote invloed op de stroomrichting
van de rivieren. Ook werd bij het binnendringen van de
ijsmassa's de ondergrond weggeperst en opgestuwd. Langs
de randen van de ijslobben ontstonden hierdoor langgerekte
heuvels, de stuwwallen. Op enkele plaatsen in ons gebied
reiken ze tot 90 à 100 meter hoogte en aangenomen mag
worden dat ze nog hoger zijn geweest. De oorspronkelijk
horizontaal gelaagde rivierzanden zijn, omdat ze in bevroren
toestand verkeerden, in de stuwwallen schuin en soms zelfs
verticaal omhoog geperst. De richting van waaruit werd
gestuwd stond loodrecht op de stuwrichting. De diepte tot
waar de stuwing plaats vond was afhankelijk van de druk
van het ijs. Deze was in het voormalige dal van de Rijn het
grootst, zodat daar zelfs diepliggende, door oostelijke
rivieren aangevoerde witte zanden werden gestuwd. Zoals
reeds opgemerkt werd het betrokken materiaal verplaatst in
grote hard bevroren schollen, die langs en over elkaar heen
schoven, waarbij klei of leemlagen dikwijls als glijvlak
dienden. Het resultaat was, dat die lagen vaak dakpansgewijs
op elkaar kwamen te liggen. Bij het verschuiven werden de
lagen gekraakt, wat op veel plaatsen barsten en scheuren
veroorzaakte, die later weer met ander materiaal werden
opgevuld.
Waar de gestuwde lagen aan het oppervlak kwamen
(dagzoomden) vindt men in de stuwrichting, dus loodrecht
op de strekkingslijnen (of met andere woorden: bij de helling
oplopend) op korte afstand een grote afwisseling in
korrelgrootte en leemgehalte, dus in vruchtbaarheid en
geschiktheid voor bepaalde teelten en uiteraard in
gebruikswaarde.

Onder het ijs werd een grondmorene afgezet, bestaande uit
materiaal dat door het ijs in het gebied van oorsprong
(Scandinavië) en gedurende het transport naar deze streken
uit de ondergrond werd opgenomen en fijn gewreven
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(keileem). Waar dit materiaal nog aanwezig is speelt het een
rol in de waterhuishouding van de bodem. Door erosie is de
grondmorene op de hellingen van de stuwwallen echter
grotendeels verdwenen.
Toen het ijs begon te smelten stroomde een groot deel van
het smeltwater over de laagste plaatsen van de stuwwallen.
Aan de achterzijde daarvan werd grof, kris kras gelaagd
materiaal afgezet: de smeltwaterafzettingen. In onze
omgeving vinden we een duidelijk dal, dat ongeveer van
Terlet naar Heelsum loopt. Dat gebied heeft geen
ijsbedekking gehad, maar het is een belangrijke afvoergeul
van smeltwater geweest.

De ligging van de droge dalen en hun uitspoelingswaaiers aan
de Zuid- Veluwe tussen Arnhem en Dieren. (uit toelichting bij de
Bodemkaart van Nederland).

Vierde ijstijdperk, het Weichseliën
In de warmere periode tussen het derde en het vierde
ijstijdperk veranderde er niet veel in de bodemopbouw.
Hoewel het zeeniveau door het smelten van het ijs was
gestegen drong het zeewater niet door in het sterk uitgediepte
IJ sseldal. Hier en daar verdween door winderosie de
kleiafzetting van de flanken van de stuwwallen en trad, door
toegenomen vegetatie en stremming van waterafvoer, op
verschillende plaatsen vorming van veen op. In dit ijstijdperk
bereikte door een beperkte neerslag in Noord Europa het
landijs ons land niet. Wel was het erg koud. Er heerste een
toendraklimaat en de bodem was vrijwel permanent
bevroren. In het voorjaar, wanneer de temperatuur - in het.



bijzonder overdag - korte tijd boven het vriespunt kwam
moesten, door het smelten van de sneeuw, grote
hoeveelheden water worden afgevoerd. Daarbij werd veel
sediment verplaatst en werd plaatselijk een dik pak grove
rivierzanden afgezet. En als in de zomermaanden de
bovenlaag van de diep bevroren ondergrond ontdooide kwam
vooral op de hellingen van de stuwwallen veel materiaal als
een modderbrij in beweging. Daar treft men dan ook veel
een ongeveer één meter dik solifluctiedek aan het oppervlak.
Dit materiaal onderscheidt zich van de overige afzettingen
door het ontbreken van gelaagdheid en een meestal hoger
leemgehalte en dus een wat grotere landbouwkundige
bruikbaarheid.

Eerste bewoners
Sinds de vorming van de bodem had ook de natuur haar werk
gedaan. Aldus ont-stond de biotoop van de eerste bewoners.
Zij moesten hierin niet alleen leven maar ook hun voedsel
vinden. Aanvankelijk heeft de jacht veel aan het bestaan
bijgedragen, maar allengs raakte men afhankelijk van wat
men zelf verbouwde. Eerst bleef men ook daarvoor van plaats

tot plaats trek-ken, steeds zoekende naar gunstige levens-
omstandigheden, maar uiteindelijk heeft men dit nomadisch
bestaan moeten inruilen voor een vaste vestigings-plaats. Dat
gebeurde groepsgewijs en zo ontstonden de nederzettingen
die wij in de aanhef van dit verslag reeds noemden en
waarvan de namen veelal een karaktertrek van de
vestigingsplaats weerspiegelen. Zo'n keuze was wel aan
beperkingen onderhevig. Uiteraard moest de vestigingsplaats
bestaansmogelijkheid bieden. Een zeer belangrijke eis
daarbij was de aanwezigheid van water en natuurlijk een
bodem die voldoende voedsel zou opleveren. In hellende
gebieden vond men die veelal op plaatsen waar in het lage
deel water aanwezig was. Men vestigde zich op een punt
dat door hoge waterstanden juist niet werd bereikt. Het
lagere, soms overstroomde, gedeelte gebruikte men voor
weiland en het nog lagere, vaker overstroomde, gedeelte voor
hooiland. Boven de overstromingsgrens ontstonden de akkers
en nog hoger lagen de woeste gronden, aanvankelijk bos en
later ook heide, waar onder bepaalde omstandigheden ook
vee werd geweid. In onze streken werd in principe dit schema
ook gehanteerd, maar met zijn wisselende bodemopbouw
en -samenstelling en dito kwaliteit was het schema minder
strak

IWi Stuwwall

_ Gestuwdeafzettingen in de ondergrond

A Montferland stuwwal

B Stuwwal Nijmegen-Kleef

C Zuidoost-Veluwe stuwwal

D Oost- Veluwe stuwwal

E Stuwwal van Oud Reemst

F Stuwwal van Ede
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Door de gestuwde afzettingen in de ondergrond vallen de door het water van de grote rivieren weggespoelde gedeelten van de stuwwallen
te reconstrueren. Links boven het gedeelte van de Veluwe, dat als gevolg van de afscherming door de vier omringende stuwwallen geen
ijs bedekking heeft gehad.



Een neder-zetting vond op de Veluwe vaak zijn oorsprong
in een bos. Aldus ont-stonden daarin in cultuur gebrachte
plekken, waardoor de vegetatie zich wijzigde. De enkele
bomen die bleven staan namen een grotere omvang aan,
waardoor hun zaadproductie toenam. Daar werd dan weer
gebruik van gemaakt b.v. door varkens het bos in te jagen
om zich met eikels te voeden. De toename van de bevolking
en de daarmee gepaard gaande grotere voedselbehoefte
veroorzaakte een overbelasting van de productiecapaciteit
van de bodem met als gevolg het verdwijnen van het bos en
het ontstaan en ook op verschillende plaatsen het weer
verdwijnen van de heide. Soms werd de niet gewenste
begroeiing weggebrand en als de bodem, na enige tijd zijn
vruchtbaarheid had verloren werd een andere plaats
opgezocht. Het oorspronkelijke bouwland bleef kaal liggen,
blootgesteld aan zandverstuiving en in het gunstigste geval
aan de ontwikkeling van heide.
Het laat zich wel verstaan dat in deze streken, als gevolg
van de processen bij de stuwing, de slechte stukken land de
overhand hadden en de minder slechte stukken en de
akkergronden zeer klein waren. Het ligt dan ook voor de
hand dat de bedrijfsvoering - in het algemeen toch al
kleinschalig - door de geringe perceelsgrootte en de enorme
spreiding een extra moeilijkheidsfactor ontmoette.

De gebruiksmogelijkheden van de gronden langs de IJssel
beperkten zich, wegens hun overstromingsgevaar, in het
algemeen slechts tot wei- en hooilanden. Ook hier is sprake
van een zeer diverse bodemsamenstelling. Toen de rivier nog
onbedijkt was koos hij zijn weg langs de laagste gedeelten.
Dit had de vorming van veel bochten tot gevolg. Doordat de
stroming de neiging heeft steeds recht uit te gaan schuurden
de buitenbochten uit. De geringere stroomsnelheid in de
binnenbochten veroorzaakte aldaar afzetting van fijnkorrelig
zand of een zandige klei. Bij overstroming was er sprake
van traag stromend en vaak stilstaand water, waarin zich de
fijnste deeltjes afzetten, aldus een zware klei achterlatend.
Bij verzanden van bestaande geulen werd de stroom verlegd,
waardoor bovenstaande processen op een andere plaats
werden herhaald en de variatie in de bodemsamenstelling
nogmaals werd vergroot.

Organisatie van de plattelandssamenleving
De samenleving kende uiteraard ook een aantal personen
die niet aan het land werk deelnamen. We noemen de
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geestelijkheid, de ambtenaren en het krijgsvolk. Zij moesten
echter wel gekleed en gevoed worden. In een maatschappij,
waarin het geld schaars was gebeurde dat met behulp van de
hoforganisatie. Dat is een vorm van groot-grondbezit. In de
hoforganisatie werd veelal het groot-gondbezit in twee
stukken verdeeld. Eén stuk behield de eigenaar - ook wel
een kerk of een klooster - in eigen beheer. Soms ook liet hij
het beheer over aan de hofmeijer. Het overige land werd in
hoeven uitgegeven aan de horigen, die hierop een eigen
bedrijf voerden. Zij waren verplicht producten in natura en
diensten aan de hof te leveren. Die horigen waren aan
beperkingen onderworpen ten aanzien van huwelijk en
vererving en zij waren oorspronkelijk erfelijk gebonden aan
de grond. Door het ontbreken van geld was handel met
verder af gelegen gebieden niet goed mogelijk en ook op
andere wij ze heeft deze geldloze maatschappij een
ongunstige invloed op de economie gehad.
Het hofstelsel werd in ongeveer 800 ingevoerd, maar na 1000
begon het al aan betekenis in te boeten. In afnemende mate
heeft het stand gehouden tot ca. 1500, maar wij hebben wel
eens de indruk dat in de oostelijke en zuidelijke streken van
ons land sommige elementen ervan nog tot in deze eeuw in
stand zijn gebleven.

Kaartmateriaal
Tegen het einde van zijn causerie maakte de inleider een
analyse van enig kaartmateriaal uit deze omgeving. Het
betrof een kaart van 1807 en de eerste kadastrale kaarten,
dus van omstreeks 1830. Hij kwam tot de conclusie, dat Velp
een welvarend dorp geweest moet zijn, wat vooral te danken
was aan de omvang van de puinwaaier, het erosiemateriaal
dat de Rozendaalse en de Beekhuizensebeek aan hun
uitmondingen in het IJsselgebied hadden neergelegd. Ook
Worth-Rheden ligt op zo'n puinwaaier, ook goede grond,
maar de samenleving aldaar heeft het niveau en de omvang
van Velp niet bereikt. De puinwaaier waar Rheden zijn
bestaan aan dankt schiep ook goede mogelijkheden, zij het
dan met minder perspectief dan in Velp.
Het op de stuwwallen aanwezige löss verschafte de eigenaar
van Middachten de mogelijkheid tot aanleg van bossen met
opgaand geboomte, zoals eiken en beuken. De plaats waar
kasteel Middachten werd gebouwd verraadt weer de
afhankel ijkhei d van water, hier ook als middel tot
verdediging. Het werd daarom juist op de grens van het hoge
en het lage gebied geplaatst.



Foto schilderij St. Walburgiskerk van Martinetsingel gezien, 19de eeuw


