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GESCHIEDENIS VAN DE GENEESKUNDIGE BADINRICHTING

BETHESDA IN LAAG SOEREN

DOOR F. VAN HEUSDEN
INLEIDING

In nummer 113 van maart 1996 van Ambt en Heerlijkheid
heb ik mijn herinneringen over de jaren 1936-1942
gepubliceerd, voorzover ze betrekking hadden op de
badinrichting. Daarna is het tot een bronnen- en
literatuuronderzoek gekomen bij het Rijksarchief inArnhem,
het Gemeentearchief van Rheden en de openbare bibliotheek
in Arnhem.
Jarnmer genoeg blijkt er van het archief van de oude Stichting
Bethesda, die tot 1935 eigenaar was van het kuuroord, maar
heel weinig bewaard. Ook elders was de oogst mager!
Er bestaat een klein aantal journalistieke publicaties, maar
de meeste bevatten een mengsel van Wahrheit und Dichtung.
Dat is niet het geval met de uitstekende reeks artikelen van
Ferdinand van Hemmen in de Gelderlander uit juli 1991.
Dit verslag van mijn onderzoek is door zijn werk
vergemakkelijkt.

VOORGESCHIEDENIS

Gegevens over Laag Soeren uit de Middeleeuwen zijn
schaars. De woeste gronden behoorden tot de marke van
Dieren, Ellecom, Spankeren en Soeren. Bij Soeren bevatten
ze het gebied dat nu bos is en eveneens de gronden die nu
vanaf de bronnen van de bovenbeek oostwaarts gaan tot over
het huidige kanaal heen, ofwel het broek.')
Er moet allang geleden een buurtschap bij de Enk geweest
zijn, want in de 17e eeuw behoorde dit bouwland tot de
zogenaamde herengoederen, dat wil zeggen een gebied dat
in de Middeleeuwen hertogelijk bezit was. Er stonden daar
wat kleine boerderijen en rond 1680 bezat de ontvanger-
generaal van de Veluwe, Herman van Deelen, er landerijen. 2)
Tegen het einde van de 18e eeuw was de Arnhemse stede-
bouwkundige CarelOtto van Kesteren eigenaar van het "huis
te Laag Soeren" met de daarbij horende boerenerven en
tiend-rechten. Hij stichtte de drie Soerense papiermolens en
in 1804 de watermolen aan de Harderwijkerweg.')

In die jaren moeten de sprengen en de bovenbeek hun huidige
vorm gekregen hebben en tevens, als "achterland van het
huis", de "Plantagie", het gebied achter het latere hotel
Dullemond tot het laantje dat op de Schaapsallee uitkomt
waar deze bij de "dode spreng" een bocht maakt. Ook het
bos ten zuiden van de Stokvislaan, die oorspronkelijk
Dennenallee heette, hoorde erbij. Het "huis te Laag Soeren"
moet wel het latere hotel zijn. Op een kaart uit 1807 staat
het hotel met de plantage ingetekend.") Uiteraard dateren de
Badhuislaan en de Spanjaards-Iaan (dit is nu de
Winternitzlaan) ook uit die jaren, want anders zouden de
drie papiermolens onbereikbaar zijn geweest! De huisjes van
"de Vijfslag" stonden er, vermoedelijk als woningen voor
arbeiders van de molens en volgens de oudste kadastrale
gegevens van ongeveer 1830 woonde er al een kruidenier
op de plaats waar in de twintigste eeuw de familie Hagen de
"Toko" had.

De Enk gezien vanaf de Dr. Hartmanlaan omstreeks 1939
Foto collectie Familie van Heusden



HET LANDGOED

1. Boerderij op de Enk in 199-
2. Prof Winternitzlaan in 199- met boerderijtje uit begin 19'eeuw
3. De Vijfslag. Hui je eind I 'eeuw aan de Jut van Breukerwaardlaan,

vermoedelijk voor de arbeiders van de papiermolens ansicht omstreeks 1920
4 De Enk vanaf het gedenkteken ri hting "het Huis te Laag Soeren" in 1997

Foto's F. van Heusden



Hier en daar stonden huizen, onder andere langs de
Harderwijkerweg en Oude Eerbeekseweg.")
De eerste leggers van het kadaster uit 1834 maken duidelijk
dat in dat jaar Ralph Dundas Baron Tindal het landgoed Laag
Soeren bezat. Hij stamde uit een Schots militair geslacht dat
in de 18e eeuw in Nederlandse dienst was getreden. Onder
Napoleon had hij het tot divisiegeneraal gebracht en hij was
door de keizer geadeld. Koning Willem I nam dit laatste
over en benoemde hem tevens tot luitenant-generaal. Tindal
werd ook lid van de Provinciale Staten van Gelderland. 5)

Het "Huis te Laag-Soeren" als hotel, met vijver
De oorspronkelijke vorm is hier goed te herkennen
Foto - als ansicht - van c.L. Brendeke Eerbeek 1900

Uit de oudste kadastrale kaart blijkt dat zijn huis het latere
hotel was. Tindals landgoed had een omvang van 207 ha,
bestaande uit een stuk heide aan de noordoostkant van de
Harderwijkerweg, de korenmolen, de volledige enk en het
bosgebied van de Hees daarachter. Uiteraard ook de Plantagie
met weiland aan de noordzijde van de Badhuislaan. Daar
werd in 1850 het eerste deel van de badinrichting gebouwd.
Tindal overleed in 1834 en het landgoed kwam in handen
van Jacobus Bronkhuyzen, burgemeester van Rijnsburg,
wonend in Leiden. Hij vergrootte zijn bezitting tot 226 ha.
Na hem was mevrouw E. Poel-Luden, echtgenote van een
koopman in Amsterdam, de eigenaresse en in 1849 vestigde
Pieter Nicolaas Jut van Breukelerwaard zich als bezitter in
het huis. Het jaar daarna stichtte hij "Bethesda". Overigens

kon hij het landgoed al spoedig met bosgebied uitbreiden,
omdat de marke in 1850 ontbonden werd. In 1853 telde het
al 353 ha.

JUT VAN BREUKELERWAARD

Pieter Nicolaas Jut stamde uit een gegoede Amsterdamse
koopmansfamilie, was doopsgezind en van beroep effecten-
handelaar. Hij bezat een groot vermogen. 6)
Zijn iets jongere broer Dirk vestigde zich in Breukelen op
het huis Vroeglust en is daar ook gestorven. 7) Of Pieter
daar ook woonde, is niet duidelijk, maar het feit dat hij zich
"van Breukeierwaard" noemde, zegt wel iets. Deze waard
was een oude heerlijkheid ten noordwesten van het dorp,
waar nu de A2 en de spoorweg doorheen lopen. 8)
In de jaren veertig van de 1ge eeuw werd hij geplaagd door
jicht en vertrok naar Duitsland om daar genezing te vinden
zoals veel rijke en adellijke Europeanen gewoon waren. Het
geluk was met hem in de badinrichting in het dorp
Gräfenberg in Silezië, waar Vincent Priesznitz de
geneeskunde door middel van koud water bedreef vanaf
1826. Priesznitz was eigenlijk boer en kwam tot zijn methode
toen hij zag dat een buurtgenoot wonden met koud water
genas. Vincent had succes en in 1839 telde de badinrichting,
die hij had opgericht 1700 bezoekers. Daarna kreeg hij
concurrentie onder andere van de pastoor Kneipp.
Gräfenberg lag destijds in het Oostenrijkse deel van Silezië,
dat nu tot Tsjechië behoort. Tegenwoordig heet het Jezenik
Lazné en ligt ongeveer 8 km van de huidige grens met Polen
en 10 km ten westen van de weg Wrocaw-Breslau-Olomouc-
Brno.
Jut werd een bekeerling en tussen 1840 en 1848 publiceerde
hij op eigen kosten propaganda werken voor de
hydrotherapie. Volgens eigen zeggen spendeerde hij er
f 219.000 aan! Vaak verbleef hij in Hanau, maar zocht een
plek waar hij in Nederland een instelling voor water-
geneeskunde kon bouwen. Hij vond Laag Soeren met de
sprengen en kocht het landgoed van mevrouw Luden. Het is
niet onwaarschijnlijk dat hij haar, die ook tot de Amsterdamse
handelskringen hoorde, kende. Door deze aankoop was hij
ineens eigenaar van twee beken, die zuiver Veluws bronwater
konden leveren!
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OPRICHTING VANBETHESDA EN JAREN VOL PROBLEMEN

Op 22 september 1849 werd bij de Arnhemse notaris Taay
de stichtingsakte van Bethesda opgemaakt en getekend. 9)
Volgens artikelI. ontleende men de naam aan die van de
"moederstichting" in Gräfenberg. De volgende heren
vormden het curatorium van de stichting:

P.N. Jut van Breukelerwaard
D. Jut, grondeigenaar te Breukelen
J.N. Bastert,jabrikant te Breukelen
J. de Liefde, em. Predikant doopsgezinde gemeente Zutphen
O.G. Heldring. predikant te Zetten
Th. Pannekoek, papierfabrikant te Heelsum
F.A.S.A. Baron van Ittersum, kantonrechter te Hilversum.

Het is duidelijk dat de aanwezigheid van twee predikanten,
onder wie ds. Heldring van de Zettense Inrichtingen, duidt
op filantropie, terwijl de anderen het zakelijk en juridisch
aspect vertegenwoordigden. Th. Pannekoek had als
papierfabrikant misschien een aparte functie in verband met
de papiermolens in Soeren,

Het Badhuis Bethesda omstreeks 1855,
met de oorspronkelijke entree, is later
na een grote uitbreiding en verbouwing
de huidige achterkant geworden.
Houtgravure P. van Groningen
(1822-1888)

De stichting werd daarvan nu immers de eigenaar. Vroegere
leden van de familie Pannekoek hadden daar aan het einde
van de l8e eeuw ook papier gemaakt J.N. Bastert was de
zoon van een zuster van Pieter Nicolaas en Dirk, die
getrouwd was geweest met N. Bastert te Maarsseveen.
Bastert jr bezat een steenfabriek en woonde op Cromwijck.
Vanaf 1853 was hij lid van de Provinciale Staten in Utrecht,
vanaf 1875 maakte hij deel uit van de Tweede Kamer en in
1887 is hij zelfs nog minister in een - kortlevend - kabinet
Heemskerk geweest, 10)Al in 1850 begon men met de bouw
van de badinrichting! Het betrof hier het eigenlijke
hoofdgebouw met begane grond en twee verdiepingen. De
kosten bedroegen f 30.000. De bouwkundige B. Berkhout
uit Zutphen kreeg de leiding. Hij had van te voren in
Duitsland nagegaan hoe men een dergelijk gebouw moest
ontwerpen. Voor het benodigde water maakte hij gebruik
van de sprengen en door het hoogteverschil tussen de
bronnen en het gebouw kon tot op de tweede verdieping
water worden afgetapt.
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Uit: Wederlegging der redenering
van den heer Schimmelpenninck
van der Oije, en van het daarop
gevolgde antwoord van den Minister
van Binnenlandsche Zaken s.s.t.t.
in de zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal van 22 november
1855 (Amsterdam/Arnhem 1856)



WAT WAS JUT VAN PLAN?

Volgens de statuten was het doel van de stichting:
het toepassen van de watergeneeskunde ten behoeve van
de lijdende mensheid, naar het voorbeeld van de
moederstichting te Gräfenberg. Alle winstbejag behoorde
haar vreemd te zijn. Zijn kuuroord mocht géén "huis van
weelde" worden, maar de helft van de kamers behoorde
ter beschikking te worden gesteld van behoeftige lijders.

In het gebouw mochten geen "zogenaamd wijnen of
overgehaalde (dit wil zeggen gedistilleerde) dranken" worden
geschonken of verkocht. In Duitsland had Jut vermoedelijk te
veel dure Kurorte gezien. Hij zag in de natuurgeneeswijze de
beste grondslag voor "alle zedelijkheid, gevolgelijk van alle
praktische godsdienst door een meer bezadigde leefwijze en
afgekoeld bloed". Moord, verkrachting, kindermoord,
brandstichting, onanie enz. zouden daardoor worden
voorkomen.

In Laag Soeren konden lijders gezond leven, in tegenstelling
tot de stad, waar geen fris water was en frisse lucht schaars
met te weinig zuurstof. Het drinkwater was "bezwangerd met
looddelen", spijzen werden in koperen potten bereid, een bad
was zeldzaam en de huid verslapte door wol en flanel en
verstikte bovendien door waterdichte stoffen. Ook met het
voedsel was het mis door het gebruik van wijn, muskaat, foelie,
cayennepeper, gember, koffie, pousse-caf, Lambiek, faro
(zwaar Brussels bier), punch, enz.

Een natuurgeneeskundige uit Duitsland zou de inrichting gaan
leiden. Volgens Jut zou deze man beslist geen allopaath en
ook geen homeopaath mogen zijn. De aanstelling van een
academisch opgeleide arts wenste hij niet. Zowel de allo- als
de homeopathische methodes werkten slechts op enkele delen
van het lichaam. Bovendien waren "chemische" genees-
middelen (en dat in 1850!) hem een gruwel. De allopathie
beschouwde hij als overleefd.

Een zo bevlogen mens kon problemen verwachten. Het was in
Nederland niet mogelijk, en wel op grond van de wet, dat een
natuurgeneeskundige die niet op een Nederlandse academie
een artsexamen had afgelegd, de geneeskunde uitoefende, dit
in tegenstelling tot het koninkrijk Pruisen, waar zoiets wel
mocht. Jut had al een Duits natuurgeneeskundige, een zekere
Erfurth, naar Nederland gehaald. Deze begon in Brummen te

praktizeren, omdat de badinrichting binnenin nog niet voltooid
was. In dat dorp had hij al spoedig patiënten en behandelde
onder andere "une dame de haute société" uit Ellecom, "une
autre dame" uit Arnhem en nog een derde uit de graafschap
met succes. De Franse kwalificaties zijn van de hand van Jut.
De dame uit het Zutphense had volgens "een zeer beroemd
professor" en "een beroemd Doctor" een hoogst gevaarlijke
kanker in de borst, "die zeer wel zou moeten worden
uitgesneden". Erfurth genas haar volkomen met fris-water
omslagen. De papiermaker W.L. te Laag Soeren van de molen
Nagedacht leed aan zeer boze pokken maar was door Erfurths
behandeling na zes dagen weer gezond! Dit alles noemde Jut
in een later te behandelen nota aan de minister van
Binnenlandse Zaken en aan de Staten-Generaal.
Dat was wel nodig ook, want Erfurth had van de rechtbank in
Arnhem een praktijkverbod gekregen, nadat hij in twee, volgens
Jut hopeloze, gevallen misslagen zou hebben begaan. De
situatie bleef zó dat het kuuroord niet kon worden geopend,
want Jut gaf niet toe aan de eis dat er een gewone arts behoorde
te worden aangesteld.

Het curatorium richtte zich in 1852 tot de minister van Binnen-
landse Zaken en in 1853 tot de "Wetgevende Magt van
Nederland" met verzoeken een speciale wet uit te vaardigen
"tot het uitoefenen van de natuurgeneeskunde". Uit dat van
1853 blijkt dat de badinrichting nog niet echt voltooid was;
bovenop de eigenlijke bouwkosten van f 30.000 waren er nog
f 70.000 vereist voor andere zaken zoals de inrichting van het
gebouwen de curatoren wachtten met de besteding daarvan
totdat de gewenste vergunning voor de benoeming van een
natuurgeneeskundige afgegeven zou zijn.
Een en ander gebeurde niet en na de behandeling in de Tweede
Kamer in november 1855 publiceerde Jut in 1856 een
uitgebreide "Wederlegging der redenering van den heer
Schimmelpenninck van der Oye, en van het daarop gevolgde
antwoord van den minister van Binnenlandse Zaken in de
zitting van de Tweede kamer van 22 november 1855". Uit dit
geschrift blijkt dat Jut gebeten was op W.A. Baron
Schimmelpenninck van der Oye, een overigens "verlicht"
staatsman, die al in 1841 minister van Binnenlandse Zaken
was geweest, van 1847 tot 1852 Commissaris des Konings in
Gelderland en vanaf 1852 lid was van de Tweede Kamer voor
het kiesdistrict Zutphen. Hij woonde op De Poll bij Voorst.
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In de periode dat hij commissaris was, had hij Jut in audiëntie
ontvangen en gold voor hem dus als "voorgelicht"; juiste kennis
behoorde aanwezig te zijn. 10) De "dame de haute société" uit
Ellecom moest natuurlijk aan Schimmelpenninck bekend zijn
en de andere dames waarschijnlijk ook.

In zijn boekje haalde Jut veel citaten aan uit werken over de
watergeneeskunde en precies zo als in het stuk uit 1853 werd
geschermd met getuigenissen van Duitse, Oostenrijkse en
Russische vorstelijke personen die baat hadden gevonden bij
de kuurmethode van Priesznitz. Jut kon evenwel niet over-
tuigen en zijn kuuroord werd dus niet geopend. Misschien uit
de behoefte om "zichtbaar" van zijn ideaal te getuigen, richtte
hij omstreeks 1860 het monument aan de laan door de Enk op;
dit bouwland hoorde tot het landgoed en Jut kon het
gedenkteken vermoedelijk vanuit een achterkamer van zijn huis
zien staan! In diezelfde jaren moet hij het plan opgevat hebben
aan de we strand van de enk een nieuwe dorpskern te stichten.

Het torentje van Jut
Foto collectie F. van Heusden
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Hij begon met de aanleg van een laan en de bouw van een
kerktoren. Er kwam niets van terecht en een kleine onvoltooide
toren, het "torentje van Jut", heeft tientallen jaren in het bos
achter het huis van de jachtopziener gestaan totdat het gebouwtje
in een ruïne veranderde en gesloopt moest worden. Op zichzelf
was het idee om op de droge grond bij het bouwland een nieuw
Laag Soeren te vormen, niet zo ongerijmd. Bovendien lag de
geplande hoofdingang van het kuuroord aan de kant die op de
enk gericht was. Maar juist in die jaren begon het dorp uit te
breiden bij de Harderwijkerweg op terrein dat niet van Jut was!
In zijn laatste levensjaren protesteerde hij als een waar voorloper
van de twintigste-eeuwse milieuactivisten tegen de aanleg van
een spoorweg, namelijk die tussen Arnhem en Zutphen, waardoor
kostbare landbouwgrond verloren zou gaan, die in deze streek
toch al schaars was. Hij zal met zijn behoefte aan en waardering
van zuivere lucht evenmin hebben zitten wachten op de rook
van de stoomlocomotieven. Met de plannen voor de aanleg van
het kanaal tussen Apeldoorn en Dieren kon hij zich evenmin
verenigen. Voor hem is het maar goed dat hij de komst van de
spoorweg tussen die plaatsen niet heeft meegemaakt!

DE OPENING EN MOEILUKE EERSTE JAREN

In 1865 kwam er eindelijk een nieuwe wet op de uitoefening
van de geneeskunde. Maar de eisen met betrekking tot de
zogenaamde hydropathen bleven dezelfde: het Nederlandse
artsexamen was een conditio sine qua non.
Jut en zijn stichting Bethesda moesten eieren voor hun geld
kiezen en in oktober 1868 plaatste men advertenties in dagbladen
met een oproep aan geneeskundigen die zich aan het hoofd van
de badinrichting wilden plaatsen en tevens voldeden aan de
wettelijke eisen. Een Duitse arts uit Berlijn, Lübcke, werd
benoemd en hij legde vlot het Nederlandse artsexamen af. Op
1 mei 1870 werd de badinrichting geopend en direct ontstonder
een behoorlijke toestroom van patiënten, onder andere door de
oorlog die in dat jaar tussen Duitsland en Frankrijk uitbrak. Het
bezoeken van kuuroorden in die landen was toen moeilijk. Men
begon in Laag Soeren in dat jaar ook met de bouw van
Sprengenoord aan de Harderwijkerweg naast de watermolen,
als logement, stalling en koetshuis voor de gasten van het
badhuis, met hun familieleden en rijtuigen. Lübcke kon tevreden
zijn, want in 1870 en 1871 was de inrichting zo goed als volledig
bezet! In 1870 kuurden er 81 "lijders" en 89 in het jaar 1871.



De Jutsberg omstreeks 1880
Lithografie uit "Wandelingen door Nederland"

door J. Craandijk, Haarlem 1888.

De zandduinen in het stuw gebied van de vroegere
marke waren toen nog maar schaars begroeid en van

een echte bebossing zoals die nu in
het gebied van de Jutsberg onstaan is,

was nog geen sprake.
Het is mogelijk dat Jut deze Heuvels van

zijn huis uit heeft kunnen zien.

Mijn foto van de helling bij de top van de
47 m. hoge Jutsberg uit 1997 dient als vergelijking

De foto gemaakt door F. van Heusden in 1997.
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JUT EN LÜBCKE KREGEN ONMIN

De arts Lübcke wenste ook medicijnen voor te schrijven en
Jut bleef daar principieel op tegen. Het gevolg was dat
Lübcke in het najaar van 1872 vertrok. Pas in augustus 1873
begon een nieuwe geneesheer-directeur aan zijn taak, ene
Dr. Molenaar uit Friesland. Maar deze was zelf ziekelijk en
kreeg bovendien met Jut om dezelfde redenen als zijn
voorganger problemen.

Bovendien liep de organisatie van het kuuroord heel slecht.
Er was geen huismeester en de geneesheer moest voor alles
zorgen; verpleging, voeding en verzorging en dat alles voor
eigen rekening en risico. De echtgenote van de arts hielp.
Dr. Molenaar verdween na korte tijd en er kwam geen
opvolger. De vooruitzichten waren slecht. Hoe Jut over de
situatie gedacht heeft, is onbekend. Wilde hij niet van zijn
eigen doodlopende weg af? Hij heeft geen acties meer
kunnen ondernemen, want in mei 1874 stierf hij, in de leeftijd
van 88 jaar, en daarmee was een man van "singuliere gaven"
heengegaan, bezeten van idealen: de watergeneeskunde en
de dienst aan lijdende mensen, niet in het minst de
minstbedeelden. Hij was een polemicus en zou zich bij veel
actiegroepen uit deze tijd hebben thuis gevoeld, mede door
zijn interesse voor gezond leven en milieu. Hij begiftigde
bij testament de stichting Bethesda met het landgoed, een
aanzienlijk kapitaal en een hoeve met landerijen in Ellecom.
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Een probleem kwam voort uit de bepaling dat de stichting
aan de erven (Jut was ongehuwd) moest worden nagelaten,
"als de vooroordelen in Nederland niet te overwinnen
waren".
Het toenmalige curatorium ging met de erven onderhandelen.
In april 1875 zagen deze af van betalingen van rente en de
curatoren mochten de statuten wijzigen. De bezittingen
moesten echter weer aan de erven komen als de filantropische
doeleinden van de stichting niet gehaald konden worden.
Ondertussen was de badinrichting nog steeds gesloten!

Resterende problemen met de erven zijn in 1882 door een
arbitrale uitspraak ten gunste van de stichting opgelost. In
1935 is na de liquidatie van de stichting en de openbare
veiling van alle bezittingen nog een bedrag van ruim f12.000
aan verre erven uitgekeerd. 11)

De Badhuislaan omstreeks 1900.
nog als zandweg
met de spoorwegovergang en
hotel Horsting voor de verbouwing,
Aanzichtkaart van rond 1900,
verzonden naar Zandvoort
op 2 augustus 1902,



HEROPENING EN BLOEI TOT DE EERSTE WERELDOORLOG

Na de transactie met de erven in april 1875 konden curatoren
aan het werk gaan op basis van een exploitatie zonder
winstbejag en voor rekening en risico van de stichting.
Het college bestond in die tijd uit:

M.W. Woldringh van "Hofstetten" te Ellecom
langdurig voorzitter

J.N. Bastert, Maarsseveen
Prof. Mr. J. de Bosch-Kemper
Dr. B.H. Everts, Arnhem,

oud-directeur krankzinnigengesticht Meerenberg
A. Everts,

thesaurier, notaris te Dieren
Mr. P.W.Alstorphius Grevelink,

secretaris, oud-inspecteur generaal der rijkspolitie
en gevangenissen en stichter van "de Kruisberg"
in Doetinchem

Mr. G.J. van Hasselt, Velp,
secretaris der gemeente Rheden

Mr. W. de Sitter, Groningen,
als opvolger van De Bosch-Kemper,
na diens overlijden.

Het is duidelijk dat het college zich met zorg samenstelde.
Elk lid beschikte over kennis en ervaring, nodig voor het
bestuur en beheer van de stichting. Een belangrijk besluit
was de instelling van een college van vijf honorair-curatoren,
allen medici, op voorstel van De Bosch- Kemper. Deze
bijzondere groep diende te adviseren onder andere bij
benoemingen van geneesheren; de eersten waren:

Prof. C.B. Tilanus
Prof. S. Rosenstein

Prof. G.J. Louck
Dr. J.J. Woltersom
Dr. H.W. van Rhijn

Amsterdam
Leiden
Utrecht
Arnhem
Zutphen.

In april 1876 stelde men een huismeester en huismeesteres
aan. Het huis van Jut van Breukelerwaard werd hotel. De
gasten ervan konden ook kuren in het badhuis. Ook aan de
filantropie gaf het college een praktische vorm. Het ging
ervan uit dat de gezondheid - voor allen een grote schat -
voor de werkende stand een voorwaarde voor
levensonderhoud was.

Een verblijf van enige weken in Laag Soeren kon "ene
geschokte gezondheid herstellen". Hiervoor ging het nieuw
gebouwde Sprengenoord dienen. Het bevatte tien kamers,
naast de eetzaal, het koetshuis en de stalling.

Sprengenoord
Lithografie uit het boekje Bethesda Omstreeks 1878

De daar opgenomen patiënten betaalden öf een laag tarief
of niets. Zij werden behandeld in het hoofdgebouw, maar
kregen hun maaltijden in hun eigen eetzaal op Sprengenoord.
Daarmee kwam een soort sociale scheiding tot stand; het
huishoudelijk reglement van de stichting schreef namelijk
voor dat gasten hun plaats in de eetzaal van het badhuis
moesten innemen in de volgorde van hun aankomst, dus
volgens het systeem van de täble d'höte. Zelfs op een foto
van omstreeks 1930 staat in de zaal nog een lange tafel die
voor een dergelijk gebruik geschikt was! Voor de welvarende
gasten van het hoofdgebouw was het kennelijk onverteerbaar
te dineren met een "beperkt- of minvermogende", zoals de
terminologie luidde, naast zich als tafelheer of tafeldame.
Overigens konden de beperkt vermogenden op Sprengenoord
een aparte tafel krijgen als zij dat wensten.

De honorair-curatoren adviseerden als geneesheer-directeur
Dr. W. Dammann te benoemen, hetwelk geschiedde. Deze
was geboren in Eisenach, had gestudeerd in Göttingen en
was in dienst getreden bij de Nederlandse Koninklijke
Marine als officier van Gezondheid. Na zijn pensionering
praktizeerde hij in Amsterdam. 12) Zo kon de badinrichting
in mei 1876 opnieuw gaan functioneren.
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Al spoedig wees men een arts uit Dieren, W.c. van Lokhorst,
aan als tweede geneesheer, ter eventuele vervanging van
Dammann. De geneesheer-directeur beschikte over een
woning die tegen de korte oostkant van het badhuis
aangebouwd was.

In deze periode was het gebouw als volgt ingericht:
.Begane grond: 6 badkamers, spreekkamer arts,

laboratorium, keukens en woon vertrekken
voor de huismeester en zijn echtgenote.

Eerste verdieping: eetzaal met balkon met glas besloten en
een klein balkon aan de achterkant, (dat
wordt later de voorkant,) een damessalon
en samen met de tweede verdieping
32 kamers voor gasten.

De patiënten en hun begeleiders hadden de mogelijkheid tot
kegelen, croquet, biljard, piano, gymnastiek met toestellen
en de jacht!

De Sprengen bij hun oorsprong
Ansichtkaart omstreeks 1930
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Prijzen in het hoofdgebouw:
bij entree f 10,00 voor geneeskundige behandeling
• voeding en logies van f 3,50 tot f 5,00 per dag,

in de maanden juli en augustus resp. f 4,00 en f 6,00
zuiver logies f 2,50 per dag,
in de maanden juli en augustus f 3,00
vuur en licht op de slaapkamer f 0,25 per dag
logies meegebrachte dienstbode f 2,00 per dag

Prijzen in Sprengenoord:
• half vermogenden

minvermogenden
f 2,50 per dag

f 1,25 per dag of gratis.

Apart werd in rekening gebracht: geneesmiddelen, minerale
wateren, melkkuur, dennenaalden-, zwavel- of andere kunst-
baden, galvanische behandelingen en bijzondere bandages.
Voor de baden beschikte men over een badmeester en een
badvrouw. Daarnaast waren er een portier of huisknecht en
dienstbodes in functie.

Het is overigens aardig om te vermelden dat de kegelbaan
naast het koetshuis in de jaren dertig van deze eeuw nog
steeds bestond, al was deze dan dik onder het stof en
vervallen. Het croquetveld kon men nog steeds gebruiken
in die tijd en er stond in de toenmalige rustafdeling zelfs
ook een kist met spelmateriaal.

De dagindeling was naar de toenmalige regels als volgt:
I e ontbijt van 8 tot 10 uur; thee, koffij of melk met brood,

eijeren of vleesch
2e ontbijt om 12 uur; koffij, brood of beschuit met

vleesch of groenten
middagmaal om 3 uur; soep of visch, 2 soorten van

vleesch en groenten, nu en dan
een toespijs of dessert

avondmaal van 7 tot 9 uur; thee, koffij, melk, zure- of
karnemelk met brood, eijeren,
vleesch en vruchten.

In tegenstelling tot wat men zou verwachten na deze
opsomming, behandelde men ook vetlijvigheid, maar dan
wel volgens een speciale kuur, de zogenaamde Bantingkuur
van een Prof. Vogel.



WELKE ZIEKTEN BEHANDELDE DE ARTS IN 1877?
In de prospectus van dat jaar staan genoemd: "zenuwziekten,
tussenpoozende- en moeraskoortsen en hare naziekten,
darmverzweringen na dysenterie, verouderd milt- en lever-
lijden, aambeien, rheumatismus en jicht, verschillende
huidziekten, slepende catharren, beginnende knobbelzucht der
longen en darmen, beginnende carcinomen, hoest enz."Het valt
op dat rheuma niet de eerste plaats innam, maar dat er een
grote hoeveelheid kwalen die we nu rangschikken onder de
interne ziekten, behandeld werd. De moeraskoortsen ofwel
malaria kwamen niet alleen voor bij oud-indischgasten, maar
waren in het westen van ons slotenrijke land ook inheems.De
opzet zoals deze hierboven is weergegeven moet van de hand
van de eerste geneesheer-directeur van deze periode,
Dammann, geweest zijn. Mede door zijn toedoen staan er in
de Gemeenteverslagen - dit zijn beschrijvingen van alle
aspecten van een gemeente, die elk jaar vervaardigd moesten
worden - nogal gedetailleerde gegevens over het kuuroord.
Dammann vermeldde bijvoorbeeld over 1877 dat patiënten Of
genezen Ofverbeterd Ofniet verbeterd vertrokken. Als oorzaak
voor het voortijdig stopzetten van de kuur noemde hij financiën
of het einde van de vakantie. Twee patiënten hadden overigens
Laag Soeren verkozen boven kuuroorden in Kleef en Bad
Neuenahr! Het aantal lijders dat niet geheel hersteld vertrok,
was miniem, in 1878 bijvoorbeeld één. In 1877 bezochten 68
patiënten de badinrichting, 26 Sprengenoord en 18 het hotel
Laag Soeren. 37 maal betrof het ziekten van ruggenmerg,
hersenen, sympathische en andere zenuwen. Naast de reeds
genoemde vetlijvigheid waren er gevallen van bloedarmoede,
milt- en leververgrotingen en darmzweren na dysentrie in de
tropen. In 1878 was het beeld ongeveer hetzelfde, maar bij de
groep zenuwlijders specificeerde Dammann: psychische
stoornissen, neuralgieën, gevoelloosheid en overgevoeligheid.
Bij verlammingen gebruikte men als therapie massage en
thermotherapie met of zonder galvanotherapie.
Keelontstekingen en "stoel opstoppingen" behaalden een hoge
frequentie. In dat jaar verbleven er in het badhuis 69 patiënten,
die 27 familieleden meebrachten.
Het hotel huisvestte 19 gasten en Sprengenoord 22.

In 1880 kreeg het badhuis zelfs meer aanvragen tot opname
dan het kon verwerken. In dat jaar beschikte de inrichting
overigens al over de ijskelder die tot in de jaren veertig van de

twintigste eeuw in het dennenbos achter het park, dichtbij de
koepel Casa cara heeft gestaan.

De restanten van de ijshut.
Rechts de ronde stenen muur van de put en
links het eind van het gangetje naar de put.

Foto F. van Heusden

Na de reeds vermelde gunstige arbitrale uitspraak in het
geding met de erven Jut kon de stichting overgaan tot
uitbreiding, hoewel juist omstreeks 1882 het aantal patiënten
afnam. Het contract met Dr. Dammann liep af in 1883 en
het werd niet verlengd. In 1884 breidde men het
hoofdgebouw uit met een eetzaal, rustafdeling en badvleugel.
De inrichting daarvan kwam in handen van een firma uit
Berlijn, Rietschel und Hennenberg. Ook het doktershuis Vale
Ouwe Zate dateert uit die jaren. De bouwstijl ervan komt
overeen met die van sommige panden aan de Hoflaan in
Dieren.
.'Als opvolger van Dammann benoemde men Dr. D. Hulst uit
Brummen. De naam Dammann leeft voort in de
Dammannsberg, een heuvel bij het Witte Zand even na het
einde van de beukenlaan die begint bij de Stokvislaan en
dwars daarop langs de tuin van het doktershuis het bos
ingaat.
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De Dammansberg 29 meter hoog "teruggegeven aan de natuur" in 1997,
van het met bomen omzoomde plateau en de paden is niets meer over.
Foto F. van Heusden

De badinrichting met dokterswoning omstreeks 1890
De entree is verplaatst naar de andere zijde van het gebouwen verbouwd tot lighal.

De verandering is duidelijk te zien in vergelijk met de houtgravure op pagina 4.
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Jammer genoeg bieden de gemeenteverslagen na het vertrek
van Dr.Dammann nog maar summiere gegevens. Men noemt
dan alleen nog de aantallen patiënten en gasten, de namen
van curatoren en artsen en soms vestigt men de aandacht op
vernieuwingen en andere zaken.
Na 1914 houden de mededelingen op.

Het curatorium vulde zich met zorg aan, wanneer er leden
afvielen door overlijden of bedanken. Typerend is
bijvoorbeeld dat als opvolger van Bastert, de laatste verwant
van Jut in het college, T.P.Viruly uit Leiden, lid van de Eerste
Kamer der Staten Generaal, gekozen werd. Hij bezat de
buitenplaats "Rhederpark". In plaats van B.H. Everts kwam
na diens overlijden een adjunct-inspecteur van het
Geneeskundig Staatstoezicht uit Arnhem, Dr. A.E. Post. In
1884 werd Jhr. A.A.E.J.R. Brantsen, lid van de Gelderse
Staten en van de gemeenteraad van Rheden, curator. In 1902
aanvaardde F.J.W. Baron van Pallandt te Rozendaal een
functie als curator; hij was toen al burgemeester van
Rozendaal en vanaf 1906 lid van de Provinciale Staten van
Gelderland; hij volgde de inmiddels overleden Viruly op.
F.W.J. Loudon, jagermeester van H.M. de Koningin op het
Loo, maakte in 1904 zijn entree. Hij was een broer van de
echtgenote van F.J.W. Baron van Pallandt. In die jaren
verschenen R.J.Chr. Baron van Pallandt, de oudste zoon van
F.J.W. Baron van Pallandt, A.M.A. van den Wall Bake,
gepensioneerd majoor der rijdende artillerie te Velp,
P.J. van Burgsteede, gepensioneerd kapitein-ingenieur te
Velp en J.H. Lüps van Biljoen te Velp als curatoren. Het
college veranderde van karakter: Gelderse adel en
krijgsmacht gingen domineren.



Bij de honorair-curatoren, vinden we eind 1ge begin 20e De gemeenteverslagen geven het volgende beeld van de
eeuw de hoogleraren Rosenstein, Stokvis en Talma die aantallen patiënten tussen 1876 en 1914:
eveneens vereeuwigd zij in namen van lanen in Laag Soeren.

Vanaf 1888 fungeerde C.L. van der Burg als geneesheer- HOOFDGEBOUW SPRENGENOORD

directeur, terwijl Dr. Van Loekhorst uit Dieren de tweede
verpleeg gemidd. verpleeg gemidd.geneesheer bleef tot 1901. Van der Burg (1840-1904) was

Aantal dagen verblijf Aantal dagen verblijfevenals zijn voorgangers oud-officier van gezondheid en had
1876 68 3076 45 55 1038 69jarenlang na zijn dienstperiode in Batavia als burgerlijk arts
1877 86 3390 39 26 1626 62

gepraktizeerd. Hij was een autoriteit op het gebied van 1878 115 4398 38 22 927 42
tropische ziekten, waar hij veel over publiceerde. 13) 1879 138 4837 35 24 1202 50
Veel oud Indië-gangers zullen zich zeker ertoe aangetrokken 1880 159 5271 35 27 1500 55
hebben gevoeld in Laag Soeren onder zijn leiding te kuren. 1881 165 4639 28 37 2362 63
In 1902 volgde Dr. G.W.S. Lingbeek Van der Burg op. De 1882 157 5790 37 41 3029 73
laatste zag zich benoemd tot honorair-curator. Lingbeeek liet 1883 108 33
een nieuwe stoomketel en dynamomachine installeren, 1884 184 30
introduceerde licht als geneesmiddel en gebruikte tevens een 1885 228 (114 mnl, 99 vr en 14 kind) 29
röntgen-apparaat. Hij breidde het instrumentarium voor 1886 geen gegevens t/m 1890
elektrische heilgymnastiek uit onder andere met een 1891 168 56
elektrisch wisselstroombad. Op het gebied van de "physisch- 1892 133 (incl. 2 onderwijzeressen) 62
diaetetische" therapie en de medicinale baden was de 1893 268 108
inrichting volgens het verslag van 1905 de modernste in het 1894 172 117
land en veel patiënten verkozen Laag Soeren boven 1895 189 84
buitenlandse sanatoria. 1896 210 97
In 1905 trad Dr. J.CM. Hartman als tweede geneesheer in 1897 218 gasten 104
dienst en in 1907 volgde hij Lingbeek op als geneesheer- 1898 108 222 69
directeur. Hij zou deze functie blijven uitoefenen tot in 1936! 1899 159 115 62

1900 167 109 (3 onderw/8 verpl) 66
Voorgevel van de badafdeling in 1997, 1901 68 89 (2 onderw/8 verpl) 60 gasten
de erkervormige partij was de spreekkamer van de geneesheer-directeur. 1902 88 92 55 15
Foto F. van Heusden

1903 102 40 86
1904 102 86 15 10
1905 146 145 55 26
1906 118 112 (30nderw) 50 7
1907 110 137 44 2
1908 112 80 49 4
1909 98 116 49 2
1910 99 109 51
1911 98 135 40
1912") 98 97 56 16
1913 126 275 (30nderw) 67 20
1914 168 145 (30nderw) 45 5

') 6 weken gesloten in verband met roodvonk
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Het is duidelijk dat Dammann het meest consciëntieus is
geweest met het insturen van gegevens. Alleen uit zijn ambts-
periode zijn de aantallen verpleegdagen overgeleverd.
Opvallend is dat in de betrokken jaren de verpleegduur in
het badhuis zelf beperkt bleef tot 4 7 weken maar dat de
patiënten van Sprengenoord daar 8 tot 10weken vertoefden.
De ziektegevallen van de half- en minvermogenden waren
misschien ernstiger. Het kan ook zijn dat juist in het
hoofdgebouw het verschijnsel "medische zomervakantie"
nogal eens voorkwam, wat overeenkomt met hier eerder
genoemde redenen van vertrek in die jaren. Dat een verblijf
in het badhuis niet alleen aan zieken was voorbehouden,
blijkt overduidelijk uit de gegevens van 1898-1914. Het
aantal "gasten" in het hoofdgebouw was bijna steeds groter
dan dat van de patiënten.
Vermoedelijk werden deze vergezeld door echtgenote,
kinderen eri personeel! In Sprengenoord kwam dat veel
minder voor. De financiële situatie van de daar verpleegden
maakte waarschijnlijk zoiets onmogelijk voor de meesten.
Overigens was het ook in de jaren 1936~1942 geen
uitzondering dat familieleden van patiënten logeerden in de
badinrichting. Jammer genoeg weten we niet hoeveel zieken
gratis werden verpleegd, zoals de statuten mogelijk maakten.
Wél valt het op dat een klein aantal onderwijzeressen en
verpleegsters apart in de verslagen genoemd wordt. Zij
konden worden opgenomen dankzij een fonds, dat apart

1 - 2 -
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gesticht was door de heer en mevrouw van Anrooy-Presburg
uit Kampen. In 1890 bezat het een kapitaal van f 14.000.
Het hoofdgebouw beschikte na de uitbreiding met de
rustafdeling over 86 bedden, verdeeld over 43 1-persoons
slaap-kamers, 20 2-persoons slaapkamers en 3 1-persoons
kamers met zitkamer.
Het is niet onwaarschijnlijk dat het "kuren" vooral tussen april
en november plaatsvond, want anders zou de bezettingsgraad
wel heel mager zijn geweest! Een advertentie in de "Gids
voor Ellecom, de Steeg en Rheden" noemt een verlaagd
kuurtarief voor de winter. Men was dus kennelijk geopend in
die maanden, maar de annonce spreekt voor zich. 14)
Over de sfeer waarin de patiënten in die periode in het
badhuis leefden, is praktisch niets bekend, op een wat wollige
beschrijving na in het tijdschrift Eigen haard uit 1888. Zeker
voor schrijver dezes was het grappig daarin te lezen dat de
toenmalige arts in zijn nieuwe doktershuis muziekavonden
gaf voor de patiënten, die dan wel om 11uur weer door het
park terug moesten om naar bed te gaan. Omstreeks 1940
gaf Dr. van Heusden literaire avonden in dezelfde suite,
waar de auteur van dit artikel als jongen van 13 jaar bij
aanwezig mocht zijn.

Om het beeld van de badinrichting op de juiste manier te
zien, is het noodzakelijk de aandacht te vestigen op de
omstandigheid dat de Stichting in die jaren eigenaresse was

3 -

Gezicht vanaf de
Badhuislaan in 1997

Ex-pension Gerbrands,
gesticht door de oud-
huisknecht van Jut.

2 De voormalige
kruidenierswinkel
begin 19' eeuw

3 De watermolen

Foto F. van Heusden



van een landgoed ter grootte van circa 460 ha. De drie ex-
papiermolens, in de 20e eeuw wasserijen, behoorden ertoe,
evenals het bos in de driehoek Harderwijkerweg - Oude
Eerbeekse weg, een terrein ten oosten van de Harderwijkerweg
en de watermolen. De brongebieden van de twee beken, de
Spanjaardslaan en de Winternitzlaan en van zelfsprekend de
Badhuislaan maakten er eveneens deel van uit. Zij vormden de
begrenzing van het aaneengesloten gebied aan de noordkant.
De landerijen en huizen aan de Rozensteinweg, de Huetlaan en
aan de westzijde van de Harderwijkerweg vielen er buiten. De
grens in het westen werd gevormd door de Soerense Zandweg,
die dwars op het einde van de Stokvislaan staat. De bosweg
van de Soerense zandweg naar het Leihuis vervulde die functie
in het zuiden. Het bosgebied omvatte onder meer de Zeven
Heuvelen, de Hooge Hut en het grillige complex van de Jutberg
met de oostelijke stuwwal en stuifzandduinen. Tenslotte noemen
we de oude kern van het landgoed, de Enk, met de plantage en
het hotel. Het inkomen dat de stichting uit jacht en bosbouw
verwierf, moet aanzienlijk geweest zijn. 15)

PERIODE 1914 -1935
Wat het effect van de eerste wereldoorlog op het aantal patiënten
in de badinrichting is geweest, kunnen we niet meer te weten
komen omdat de gemeenteverslagen daarover geen gegevens
meer bevatten. Toch moet de stichting een goede tijd hebben
beleefd, want in die jaren is de nieuwe vleugel met keuken, eetzaal
en conversatiezalen gebouwd. Hierdoor kreeg het oude badhuis
zijn definitieve vorm. Een hypotheek uit 1917, verstrekt door de
Hypotheekbank voor Nederland uit Amsterdarn ten bedrage van
ruim f 230.000 zal gediend hebben voor de fmanciering ervan.
De bank was gevestigd aan de Keizersgracht 482 en in 1930
waren Dr. Mr. A.S. van Nierop en P. Peelen jr directeuren. De
rente bedroeg 5,3% en in 1930 was de stichting nog 160.500 en
in 1933 150.000 guldens verschuldigd aan de bank. 16)

Het curatorium dat in die jaren in functie was, bestond uit:
EJ.W. Baron van Pallandt Rozendaal

EWJ. Loudon Luitenant-kolonel bij het
Vrijwillig landstorrnkorps "de
Veluwezoom" te Rozendaal

FJ. van Burghsteede gepensioneerd kapitein-
ingenieur te Velp

RJ.Chr. Baron van Pallandt Rozendaal, zonder beroep

lH. Lüps
A.M.A. van den Wall Bake

grondeigenaar te Velp
gepensioneerd majoor der
Rijdende Artillerie te Velp
notaris te Velp. 17)Jhr. A.E.H. Roëll

Bij een kleine herziening van de statuten uit 1917 blijkt dat de
doelstelling van de stichting dezelfde gebleven was en alle
winstbejag uit den boze. 17)

Nog steeds deelde men de patiënten in drie groepen in:
1e klasse of zelfbetalenden
2e klasse of minvermogenden

met gedeeltelijk kosteloze verpleging
3e klasse of onvermogenden

. met geheel kosteloze verpleging.

De curatoren werden nog steeds voor het leven benoemd.
Duidelijk stelde het college dat de badinrichting als
herstellingsoord in aanmerking wenste te komen naast de
"bevordering van de watergeneeskunde overeenkomstig
wetenschap en ervaring".
Al zijn er dan geen gegevens beschikbaar over de mate waarin
het kuuroord in trek was bij de drie "doelgroepen", wèl geeft
een ongedateerde brochure - vermoedelijk uit de jaren 20
stammend - een beeld van de badinrichting en de wijze van
behandelen in die periode. 18)

De badinrichting eind jaren veertig in gebruik
als Vacantie- en Herstellingsoord van de

Amsterdamsche Bank onder de naam
Amsterda

Vooraanzicht - ansicht omstreeks 1950 '
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Dr. Hartman schreef er een theoretische verantwoording over
de physische therapie in. Zijn uitgangspunt was als volgt: "De
physische therapie maakt gebruik van de energie binnen de
natuur ten behoeve van den zwakken, verzwakten en zieken-
mensch. De natuurlijke energiebronnen zijn warmte, licht,
electriciteit, mechanische en scheikundige krachten". In een
historisch expos noemt hij de invloed van de Griekse arts
Hippocrates, de Romeinse Thermen, het verval daarvan in de
Middeleeuwen en de herleving van de badkuren vanaf de
16e eeuw, toen men ontdekte dat soms geneeskrachtige
mineralen in bronwater waren opgelost. Hartman zag ziekte
als een stoornis tussen de lichaamskrachten en die van de
natuur. In zo'n situatie moeten dan sommige verrichtingen van
het lichaam ter genezing worden geactiveerd, maar andere
geremd op basis van het natuurlijke reactieve
aanpassingsvermogen van het levende organisme. Van
medicijnen mag men gebruik maken, zoals bijvoorbeeld extra
vitaminen door middel van doelmatige voeding, insuline bij
suikerziekte en leverinjecties bij zware bloedarmoede. Onder
de chemische energie vallen ook de toevoeging van zouten,
gassen (koolzuurgas), dennenaalden en terpentijn aan baden.
Als mechanische krachten beschouwde Hartman massage,
drukverbanden, sport, warmte in baden en douches. Hartman
legde er de nadruk op dat de klimatologische omstandigheden
in Laag Soeren gunstig waren: bossen, geen malaria en geen
grote steden in de nabijheid, waardoor de atmosfeer er niet
beladen was met "het stof van de industrie en het moderne
verkeer".

Vacantie- en Herstellingsoord Amsterda
Vooraanzicht - ansicht omstreeks 1950
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De bovenbeek met omgevallen boom
omstreeks 1930, ansicht

Hij besloot aldus: "Het moderne leven met zijn haast en zijne
ingewikkelde economische structuur stelt hooge eischen aan
het individu; de moderne geneeskunde, vooral door de fijnere
diagnostiek en subtiele therapie, houdt zwakke organismen
ook in het leven en werkt dus indirect mee aan een
verzwakking van het geslacht. Deze beide factoren zouden
voeren tot een afname van de levenskracht en levensmoed
der beschaafde menschheid als niet de physische therapie met
hare bewaking en herstelling der zwakke en verzwakte
organismen deze algemeene inzinking tegenwerkte."
Na driekwart eeuw kan men Hartmans beschouwing over de
moderne geïndustrialiseerde samenleving plaatsen tussen veel
uitingen van dergelijke aard in die jaren. Men kan denken aan
een stroming al het vitalisme en de "Untergang des
Abendlandes' van 0 wald Spengler. Het geloof in de
mogelijkheden van de physische therapie heeft bijna iets
mystieks; de pretenties ervan worden niet op rationele wijze
waargemaakt.
Uit de brochure blijkt dat alle behandelingen
"individualiserend" waren. Men behandelde niet: psychosen,
epilepsie, tbc en besmerrelijke ziektes, maar wel: ziekten
der ademhalingsorganen. bloedziekten, malaria en andere



De bovenbeek in 1997
Foto F. van Heusden

tropische ziekten, maag-, darm-, lever-, nier- en lichte hart-
ziekten, stofwisselingsstoornissen, rheuma, jicht, diabetes,
vetzucht, aanleg voor catarrhen, lichaamszwakte en
noodzaak tot reconvalescentie.
Anno 1997 heeft men voor een goede behandeling van zoveel
ziekten van verschillende aard een behoorlijk aantal
specialisten nodig en de vraag is: in hoeverre maakte het
kuuroord omstreeks 1920 zijn pretenties waar?
Welke therapieën paste men destijds toe?

Er bestonden de volgende mogelijkheden:

• dieetkuren
• luchtkuren op een ligstoel bij of in een lighuisje

in het park achter het badhuis of in
het "openluchtpark" , bijgenaamd het
paradijs (foto pagina 26)
hete lucht en fango, dit is modder uit
Bohemen, die na verhitting in een
oude braadpan, verpakt in hospitaal-
linnen op pijnlijke gewrichten gelegd
werd

thermotherapie

• medicinale baden koolzuur, zuurstof, zwavel enz.
arbeidskuren tuinarbeid, boswerk, timmeren en

fotograferen
• Zweedse gymnastiek
• massage
• electrovibratie
• electriciteit faradisatie, galvanisatie, diathermie,

hydro-electrische baden zoals het
4-cellenbad, hoogtezon en electrisch
licht -behandeling

• psychische behandeling

Het is jammer dat serieuze medische gegevens volledig
ontbreken. Ziektegeschiedenissen van patiënten bestaan niet
meer: vandaar dat een te gemakkelijke intellectualistische
kritiek moet uitblijven, maar ook een evenmin ter zake
kundige vage gevoelsmatige adhesie. Het is trouwens zo dat
de toenmalige physische therapie gebaseerd was op ervaring
en dat een wetenschappelijke kennis over de oorzaken en
aard van veel van de hier genoemde kwalen eigenlijk nog
niet bestond; hetzelfde kan men zeggen over de werking
van de toenmalige methoden van behandelen.
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Door een beschrijving van het hoofdgebouw zoals die is
opgemaakt in 1935, weten we nauwkeurig hoe het gebouw
in de laatse decennia van zijn functioneren ingericht was;
tot 1942 is het ook zo gebleven. Het telde:

Het woongedeelte
3 2-persoons slaapkamers met zitkamer

20 2-persoons slaapkamers
3 1-persoons slaapkamers met zitkamer

43 1-persoons slaapkamers
5 dienstkamers (portiers-, ontvang-, huishoud-,

linnen- en kapperskamer)
6 zalen (eetzaal, 3 conversatiezalen, biljartzaal en

lees- en schrijfzaal)
23 dienstbodenkamers (vermoedelijk op de zolder)
2 garderobes
3 keukens
1 verblijfkamer voor het personeel
1 lighal
1 electrische lift

De badafdeling
1 conversatiezaal
1 wachtkamer
2 dokterspreekkamers
2 laboratoria
3 onderzoekkamers
1 omslagkamer
1 kamer voor.electrische apparaten
1 gymnastieklokaal

13 badkamers
13 rustkamers
2 linnenkamers
1 archiefkamer

Installaties
3 centrale verwarmingsketels
1 badwaterketel
1 lage druk stoomketel
4 koudwater reservoirs
1 warmwater reservoir

middels pijpleidingen aangesloten op
het water uit de sprengen,
waar men het recht op bezat.
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Sprengenoord
begane grond:

1 eetzaal met zitkamer en ontvangkamer
1 bilj artzaal
3 kamers

verdieping:
9 kamers
3 dienstbodenkamers

Het gebouw was voorzien van waterleiding en centrale
verwarming.

Men berekende de volgende tarieven per dag:
• Hotelkosten en medische behandeling f 9,00
• De kamer vanaf f 1,00 tot f 6,50
• Vergezellende volwassenen op dezelfde kamer f 6,50
• Een bediende f 4,50
• Gast aan diner f 3,00
• Gast 2e dejeuner f 1,50
• Gast 1e dejeuner of souper f 0,75
• Bediening aan afzonderlijke tafel in de eetzaal f 0,25
• Buitengewone bediening van een maaltijd f 0,25

De kleine kamers op de tweede verdieping kostten f 1,00
per dag, de grote tweeperseons suites f 6,50.
Door deze lijst blijft men een beeld houden van een kuuroord
waar niet alleen patiënten behandeld werden, maar dat ook
een hotelfunctie had voor hun begeleiders en personeel.

In Sprengenoord ko ne een kamer, met de maaltijden en de
medische behandeling f 5.00 per dag.
Het is mogelijk dat de functie van Laag Soeren als
herstellingsoord in de zin van wat in Duitsland een Luftkurort
heet, niet onbelangrijk was' de vermelding van het "licht-
luchtpark" en de geheel "rook- en stofvrije boschlucht" is
daarvoor een aanwijzing.
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Mr. S. Baron Creutz te Amhem en R.J.G. Baron van Pallandt
te Laag Keppel.
Het college kende in die jaren twee commissies, de huis-
houdelijke voor de werkzaamheden van de stichting als
geheel, het badhuis, Sprengenoord, het hotel, de wasserij
(de ex-papiermolens), woningen, watertoevoer enz. en de
landgoedcommissie voor de boerderijen, bouw- en
weilanden, bosgronden, kwekerij, wegen, aanplantingen en
onderhoud van de beken.
Van de landgoedcommissie zijn de notulen vanaf 1923
bewaard gebleven. ~I)Zij behandelen zo goed als uitsluitend
kleine kwesties met de pachters en zaken over het onderhoud
van de beken. Vermeldenswaard is dat het hotel, gedreven
door de heer Dullemond. aan hem verkocht werd op 18 mei
1925 voor f 27.500. Daardoor miste het landgoed het oude
kerngebouw, waar zijn eerste bezitters gewoond hadden.
De notulen van de huishoudelijke commissie zijn behouden
vanaf 1931 tot en met de liquidatie van de stichting in 1936
en een "post mortem'<vergaderiug van het curatorium in
1938 in hotel Naeff in Velp. _I) De oude curatorenkamer in
het badhuis was toen namelijk de leeszaal geworden van het
in andere handen gekomen kuuroord.

De Spanjaardslaan omstreeks 1930
nog in volle glorie, ansicht

Van twee patiënten is iets over hun verblijf in Laag Soeren
gepubliceerd. De eerste was de grote pedagoog Jan Ligthart.
Deze bezocht de badinrichting vanaf 1914, zonder echt te
genezen, hoewel zijn gezondheid verbeterde toen hij op aan-
raden van Dr. Hartman begonnen was aan het schrijven van
een verhaal "In de Lente des Levens", waarbij het badhuis
als decor diende. Een goed voorbeeld van individualiserende
behandeling! 19)
De tweede was de Amsterdamse reder en bankier Ernst
Heldring die in zijn door het Historisch Genootschap
gepubliceerde dagboeken vermeldde: "De leiding is altijd
nog bij Dr. Hartman, een niet onbekwaam, maar niet
zorgvuldig Gelderschman, die door veel patiënten geroemd
wordt, maar mij met rust laat. Zijn sanatorium is niet kwaad,
maar kon veel beter, veel exacter in de verpleging zijn." 20)

Heldring had Laag Soeren overigens al in 1916 bezocht,
terwijl het hier gebruikte citaat uit 1930 stamt. Een
vermoeden dat het instituut in dat jaar niet meer helemaal
met zijn tijd meeging, kan men niet uitsluiten.

In de jaren twintig traden twee heren toe tot het curatorium:
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Dankzij deze notulen en enkele andere stukken is het mogelijk
de gang naar het einde van de oude stichting te reconstrueren.
Op 26 juli 1932 deelde Dr.Hartman het curatorium mee dat de
vooruitzichtenongunstigwaren en de kans op sluitingaanwezig
was. Op 23 augustus herbergde het badhuis 18 patiënten en
Sprengenoord 5. Wanneer men bedenkt dat een aantal jaren
later de badinrichting in die maand volledig bezet was, zegt dat
wel het nodige. De situatie van 1932 op het conto van de
economische crisis alléén schrijven, lijkt me niet juist; in 1938
en 1939 bestond er ook nog geenszins hoogconjunctuur. Het
collegebesloot tot adverterenen (weereens!) een verlaagd tarief
in de winter aan te bieden, maar 1932 leverde toch een verlies
op van f 16.361 bij een exploitatiebedrag van het badhuis van
f 33.751en van Sprengenoordvan f 3.508.Om debadinrichting
te helpen sprongDr.Hartmanbijmet f 8.180uit eigenmiddelen!
Eind maart 1933 waren er 3 patiënten en het hoogste aantal in
de zomer van dat jaar bedroeg 23. In december had het badhuis
3 patiënten en Sprengenoord één, die uitbesteed werd,
waarschijnlijk in een Soerens pension. Het verlies over 1933
bedroeg f 6.807,65.
De laatste tweede geneesheer, van Mastrigt, vertrok medio
januari 1934. In diezelfde maand werden de lonen van de
werknemers met 10% verlaagd. Er was toen één patiënt in het
badhuis en één op Sprengenoord. Dr. Hartman stelde in maart
voor tot 1 september open te blijven. Er kwam nog een kleine
opleving, want in mei telde men 12, in juni 10 en in augustus
zelfs 21 patiënten! Maar toen was al besloten per 15 september
te sluiten.De exploitatiewas onmogelijkgeworden.De stichting
had de hypotheekrente over 1933 niet betaald en in juni 1934
berichtte de bank dat de lening f 150.000 opvorderbaar was.
Op 9 augustus eiste de bank liquidatie, zo spoedig alsmogelijk.
De balans van de afdeling landgoed over 1933 toont aan dat
het totale bezit aan gebouwen, landerijen en bossen geboekt
stond voor f 510.471,765. Als belangrijke passiva voor 1933
golden:

lening Dr. Hartman
lening erven VanPallandt
lening erven Vanden Wall Bake
hypotheekbank
afschrijvingen
VanAnrooyfonds
kapitaalrekening

Het is treffend te zien dat de twee curatoren en Dr. Hartman
kennelijk al vroeger de stichting met aanzienlijke bedragen
gesteund hadden. Men kan slechts de conclusie trekken dat
de malaise van de badinrichting niet pas in 1932 of 1933
begonnen was. Een taxatie door rentmeester Kroese uit
Dieren in mei 1934 kwam op een totale waarde van bossen,
landerijen, woningen en badhuis van f 298.000.
Uiteraard werd ook in de gemeente Rheden en zeker in het
dorp Laag Soeren bekend dat de situatie bedroevend was.
Dit had tot gevolg dat de ondernemer Slijkhuis zijn wasserij
kocht en de smid Blankenspoor zijn smederij (de oude wel
te verstaan, gelegen in de punt van de driehoek tussen de
Harderwijkerweg en de Oude Eerbeekseweg). Daar had
Ds. Ortt al eerder grond voor het nieuw te bouwen kerkje
aangekocht. B en W van Rheden stelden in juni 1934 voor
195 ha bos te kopen. In hun argumentatie voor de
gemeenteraad stelden zij dat door de tijdsomstandigheden
de inkomsten van de badinrichting verminderd en de tarieven
verlaagd waren, het aantal patiënten desondanks afgenomen
en de exploitatie van de bossen niet lonend was. Ook achtten
zij de badinrichting en de bossen van het grootste belang
voor Laag Soeren. Bij een taxatie van de 195 ha werd hun
waarde op f 53.000 geschat. In de vergadering van 26 juni
1934 keurde de gemeenteraad met 12 tegen 2 stemmen het
voorstel goed. Burgemeester Zimmermann verklaarde dat
de stichting nu voorlopig uit de moeilijkheden was en dat
de gemeente een waardevol bezit had verworven dat niet
onmiddellijk maar in de toekomst voor de gemeente van
veel belang kon worden. Het hout van de Soerense bossen
had namelijk op de houtmarkt een goede naam omdat de
grond een goede houtbodem was. De Gemeente zou f 25.000
direct betalen en dan gedurende tien jaren f 3.000 per jaar.

f 25.000
f 25.000
f 15.000
f 150.000
f 63.605
f 14.005
f 211.527

Een merkwaardige poging om van koers te veranderen werd
gedaan toen het curatorium in juni 1934 contact opnam met
de exploitant van hotel Beekhuizen in Velp om van de bad-
inrichting een groot hotel te maken, zij het dan met genees-
kundige verzorging. Hoe de heren zich dat precies
voorstelden, is onduidelijk, maar van het plan kwam door
de liquidatie niets terecht.
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In augustus bleek dat over de eerste zeven maanden van 1934
een verlies van f9.000 geleden was. Wonderlijk is dat op 13
augustus, terwijl de inrichting nog in bedrijf was, de
curatoren in hotel Naeff in Velp vergaderden. Daar werd
voorgesteld Dr. Hartman tot curator te benoemen en op' 4
september trad hij als zodanig in de vergadering op; Over
de restanten van een verder onbekend fonds, naar hem
genoemd, kreeg hij de vrije beschikking. Het ging over een
bedrag van f 2.000. Het personeel werd uiteraard ontslagen.
Op een niet gedateerde lijst waarop de vermindering van
10% uit januari 1934 staat, worden alle personeelsleden
genoemd en als volgt gerubriceerd:

Het personeel ten tijde van de sluiting in de zomer 1942
Foto ter beschikking gesteld door de heren H. Timmerman en
R.H.A. Markus te Arnhem, die de periode 1942-1945, waarin
het kuuroord een Erholungsheim was, onderzoeken.

Personen:
Uiterst links

de kok de Leur
• Zittend van links naar rechts

Mevrouw Sten vers, directrice
E.G. van Heusden, geneesheer directeur
en zijn echtgenote, mevrouw
M.H. van Heusden-Blanken

• Staand van links naar rechts de heren
Freek Wolters, chauffeur
Jaap Stada, kelner
van Loo, badmeester
Gerritsen, boekhouder
Jan Tombroers, portier

• Het vrouwelijk personeel o.a.
Riek Lebbink
Sj. Kerseboom
midden in voor Jaap Stada

Het landgoed
boschbaas Honders 20 gld per week
boscharbeiders Schotpoort 80 jaar

Hendriks 75 jaar
Verhaaf 15 gld per week
Dieleman
Goldebelt

opzichter Schoonman 600 gld per jaar
accountant van Aaideren 200 gld per jaar

S12rengenoord
huishoudster mej. Verwey 540 gld per jaar

Het badhuis
verpleegster Homan 600 gld per jaar

Uljanow,
tevens masseuse 600 gld per jaar

huishoudster Cost 1.000 gld per jaar
boekhoudster Derksen 1.200 gld per jaar
kok van der Noorda 1.200 gld per jaar
portier van EIst 300 gld per jaar
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huisknecht Tombroers 300 gld per jaar
piccolo Comelissen 162 gld per jaar
kamermeisje Verhaaf 162 gld per jaar

Zielinski 162 gld per jaar
serveerster G. Lebbink 240 gld per jaar

T. van Gessel 216 gld per jaar
werkmeisje A. van Gessel 183 gld per jaar
linnenjuffrouw M. Spulder 432 gld per jaar

De badvleugel
badknecht Sanders 936 gld per jaar
werkvrouw Nusselder 351 gld per jaar
stoker-electricien Hoevers 1.123 gld per jaar
timmerman Wijnen 950 gld per jaar
schilder Arentsen 1.144 gld per jaar
badknecht van Loo onduidelijk

Na 1936 werd van Loo badmeester, Goldenbelt de leider
van de buitendienst en Tombroers promoveerde tot portier.

LIQUIDATIE VANDE STICHTING

Het duurde een jaar voordat alle bezittingen konden worden
geveild. Dit gebeurde door middel van een houtverkoping
op 17 september 1935, terwijl de verkoop van de
hotelinventaris op 14 tlm 17 oktober plaatsvond. De grote
veiling werd gehouden op 2 oktober 1935.

Toen kwamen onder de hamer:
a. het landgoed van 176 ha, waaronder 5 boerderijen,

48 ha bouwland, 45 ha weiland, 2 wasserijen,
1 korenmolen, Sprengenoord en verschillende
woonhuizen; in totaal 77 percelen en ingezet op
f 159.253,70.

b. het badhuis stond apart genoteerd voor f 25.000.

Met veel spanning zagen velen uit naar deze gebeurtenis en
misschien heeft menigeen gehoopt een goede slag te kunnen
slaan, maar tijdens de verkoping, die gehouden werd in een
van de zalen van het badhuis door notaris Q. van der Velde
uit Dieren, kocht een particulier uit De Steeg alles voor
f 192.178,30.

Het geheel van de opbrengsten van de verkoping was:

het "hout"
inboedel
pachten
diversen
vorderingen op de gemeente Rheden
het landgoed en badhuis
totaal

f 22.014,00
f 18.737,70
f 1.950,00
f 500,00
f 20.000
f 192.178,30
f 255.380,05

Alle schulden konden worden afgelost en het Van Anrooy-
fonds teruggegeven aan de rechthebbenden. Hiermee was een
bedrag van f 243.800 gemoeid. Het restant van circa f 12.000
ging naar enkele verre verwanten van de stichter Jut van
Breukelaarwaard, nadat deze met moeite waren opgespoord.
De stichting werd door de curatoren in een vergadering van
5 juni 1936 ontbonden. Evenwel, op 14januari 1938 in hotel
Naeff, kwam het voormalig curatorium nog eenmaal bijeen
ter bespreking van een kwestie over het onderhoud van de
beken. Aanwezig waren de heren Mr. S. Baron Creutz
voorzitter, Jhr.Mr.H.R.A. Laman Trip secretaris, R.J.e. Baron
van Pallandt, W. Kroese en afwezig waren w.e. Ketjen, Jhr.
G.A. IJssel de Schepper en Dr. J.e.M. Hartman.

Zo kwam een einde aan het bestaan van de oude stichting
Bethesda. De stichter streefde een onbereikbaar doel na. Na
zijn dood bouwde een nieuwe groep bestuurders en artsen
een goed kuuroord op dat gedurende een aantal decennia een
heel eigen en aparte positie kon innemen in de Nederlandse
medische wereld. Vermoedelijk is de badinrichting in de jaren
twintig niet met haar tijd meegegaan en was zij te zwak voor
de strijd om het bestaan in de moeilijke crisisjaren. Het is
evenmin na te gaan in hoeverre het curatorium, dat in die tijd
bestond uit leden van de Gelderse aristocratie, voldoende
inzicht bezat in de problemen die het leiden van een tamelijk
grote instelling op medisch gebied met zich meebracht.

Waarschijnlijk lag zijn bekwaamheid vooral op het terrein van
het landgoedsbeheer, want zelfs in 1933 kwam daar nog een
positief saldo voor. Van een voortbestaan van een college van
honorair-curatoren, waar de vakkennis op medisch gebied
aanwezig hoorde te zijn, blijkt niets. Misschien verklaart dit
mede de achteruitgang, maar het zal een samenstel van
oorzaken zijn geweest dat tot de liquidatie heeft geleid.
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DE LAATSTE JAREN 1936-1942
Op 19 mei 1936 werd het nieuwe kuuroord onder de naam
"Geneeskundige Badinrichting Laag Soeren" geopend. De
nieuwe eigenaar deelde in zijn openingsrede mee dat
Dr. Hartman als arts aan de badinrichting verbonden zou
blijven, maar dat er, in verband met zijn vrij hoge leeftijd,
zou worden uitgezien naar verdere autoriteiten op het gebied
van de geneeskunde om deze aan de inrichting te verbinden.
Tevens zouden het beheer en het onderhoud van het landgoed
krachtig ter hand worden genomen.
De heer C.A. Hout, hotelier in hotel Horsting bij de
spoorwegovergang vlakbij het station Laag Soeren, werd
benoemd tot gerant en niet minder dan 28 mensen kregen
een dienstverband! 22)
In de herfst van dat jaar kwam de aanstelling van E.G. van
Heusden, huisarts op het eiland Rozenburg, (1900 - 1983)
tot nieuwe arts. Na een reis langs Duitse kuuroorden en een

. stage in een Berlijns ziekenhuis trad hij op 1 december 1936
in functie.
Dr. Hartman werkte hem in, maar in het begin van 1937
vertrok hij naar Nijmegen, waar hij in 1938 overleed. Ruim
dertig jaar was hij aan het kuuroord verbondengeweest! Ook
naar hem is in Laag Soeren een laan vernoemd. Deze loopt
parallel aan de Badhuislaan tussen de Priesznitzlaan en de
weg die van de Badhuislaan naar hotel Dullemond leidt.

Over deze periode is reeds gepubliceerd inAmbt en Heerlijk-
heid nummer 113 van maart. 1996. Het is niet zinvol in
herhalingen te vervallen, maar het komt me wel nuttig voor
sommige zaken nog wat nader te belichten. Zo is het
belangwekkend de prospectus in de vorm van een boekje,
nu geschreven door de nieuwe geneesheer-directeur, te
vergelijken met die van zijn voorganger in omstreeks 1920.
Ik citeer uit de editie van 1938: "Het Kuuroord Laag Soeren
liggend aan de rand van een uitgestrekt ruig bosgebied, waar
de natuur nog oppermachtig regeert, is de oudste, maar toch
uiterst moderne inrichting in Nederland, waar de Physische
en Diaetetische therapie wordt toegepast. Het mag een
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De Dr. Hartrnanlaan in 1997
Foto F van Heusden

gelukkig feit worden genoemd, dat deze vorm van
geneeswijze, het aanwenden dus van natuurkundige
(physische) energieën bij ziektetoestanden, ook hier te lande
steeds meer waardering en ingang vindt, waar bijvoorbeeld
sinds enige jaren aan een der Academische klinieken een
afdeling voor Physische Therapie bestaat, en verschillende
ziekenhuizen ertoe overgaan dergelijke instituten aan zich te
verbinden. En terecht. Zonder een panacee voor alles te willen
zijn, hoort de Physische Therapie een waardige plaats in te
nemen naast de andere vormen van wetenschappelijk
gevonden therapeutische mogelijkheden: de psycho- en
arbeidstherapie, de chemo- en hormonale therapie, de chirurgie



en de diaetologie, en vaak ook biedt ze, mits juist gendiceerd
en gedoseerd, mogelijkheden, die op andere wijzen niet of
moeilijker te verkrijgen waren.
Het doel dezer therapie is het opwekken der natuurlijke in
het lichaam echter sluimerende afweerkrachten. Wanneer
wij, om in de stijl van deze onrustige en verworden tijd te
blijven, de ziekte en het lichaam als een oorlogstoestand
vergelijken, dan zouden wij de chemo-therapie (met
uitzondering van de zogenaamde Protein- Körpertherapie)
kunnen beschouwen als de vreemde hulptroepen, de
hormonale als de voorziening in het tekort aan materiaal,
maar de physische therapie als het mobilisatiebevel, dat de
eigen strijdkrachten oproept om den vijand, in casu de ziekte,
te bestrijden.
Het principe is dus wel zeer rationeel". 23)

Dit citaat toont aan dat hier een arts van een andere, jongere
generatie aan het woord is, die de physische therapie vóór
alles wil integreren in de wetenschap en voor wie begrippen
als natuur niet die gevoelsmatige, haast mystieke waarde
hebben als voor zijn voorganger. De vormen van behandeling
volgden min of meer hetzelfde schema:

1. thermische en hydro-therapeutische weg
2. electriciteit
3. bestralingen; vanaf licht over diathermie en

korte golf tot röntgenstralen
4. mechano-therapie: zoals massage en dergelijke.

Men paste toe:
medische baden, douches, wisselstraaldouches, subaquale
douchemassage in aansluiting aan bassinbehandeling,
modder (fango enz.) en paraffine behandeling, hoogtezon,
infrarood, electriciteit, diathermie, ultrakorte golf, subaquale
darmbaden enz. Het ultra korte-golf toestel was in die tijd
heel modem en zijn golven moesten veel beter in gewrichten
doordringen dan die van de diathermie.
Overigens is vaak nu, aan het eind van de 20e eeuw, nog niet
echt duidelijk wat de effecten zijn van de physisch
therapeutische behandelingen.

Er werd een echte diëtiste aangesteld, mejuffrouw S. de
Graaf, maar de gewone maaltijden moesten voldoen aan de
eisen van de moderne voedingsleer: "Weinig dierlijke

eiwitten, veel groenten, fruit of vruchtesappen, dus een
mineraale en vitaminerijk voedsel, terwijl alcoholica taboe
zijn."
Het kuuroord beschikte nu over een moderne
röntgeninrichting, een electrocardiograaf, een toestel ter
bepaling van de grondstofwisseling en een goed geoutilleerd
laboratorium. Een medisch analiste werd eveneens
aangesteld. Men nam naast de grote groep met reumatische
ziekten (spier-, gewrichts- en zenuwreuma), chronisch-
interne gevallen op. Hieronder vielen hart- en vaatlijden,
ziekten der adem-halingswegen, stofwisselingsziekten en
maag-, darm- en galblaaslijden. Daamaast waren er patiënten
met licht nerveuze stoornissen, reconvalescenten en lijders
aan post-encephalitische stoornissen.

Dr. E.G. van Heusden
en tweede arts

mevrouw A. Heshusius
Foto M.H. van Heusden-Blanken

Maar er was ook een groep waarover mijn vader het volgende
schreef:
"En tenslotte willen wij wijzen op de toniserende werking
van de preventieve physisch therapeutische kuur voor hen
die niet ziek zijn, maar eens even gelijk een schip op de
helling moeten, om de soms stormige vaart door het moderne
dynamische leven beter te kunnen voortzetten. Laag Soeren
neemt een eigen plaats in onder de Hollandse Inrichtingen
waar zieken behandeld worden en wenst zich geen kleed
om te hangen dat haar niet past en wenst haar eigen sfeer te
handhaven."
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Gevallen van besmettelijke ziekten, tbc of zware zenuwziekten
werden niet opgenomen.
Dr. Hartman zag de physische therapie als een middel de
kernfouten van de moderne geneeskunde te herstellen, zijn
opvolger zag haar als een zinvolle toevoeging aan de andere
takken van de op wetenschap gebaseerde geneeskunst.

De dagindeling was als volgt:
Ontbijt van 8 tot 10 uur, lunch van 13.30 tot 14.30 uur, diner
van 18 tot 19uur. De middagrust duurde van 13.30 tot 15uur,
in welke tijd het absoluut verboden was zich op de gangen te
bevinden of bezoek te ontvangen. Bedtijd uiterlijk 22.30 uur.
Uiteraard werkte de natuur mee, want Laag Soeren was: "een
van de weinige plaatsen in ons land, waar de opgejaagde mens
van heden de bijna vergeten rust van het onverwoestbaar
domein der natuur nog vindt. Zo werkt hier alles mede ten
goede, en iemand die na een vruchtbaar verblijf te Laag Soeren
weer terug keert naar zijn huis, dien komen de bekende
aanvangsregels van een sonnet van Werumeus Buning in de
gedachte

De zieke, die geneest, vindt in het leven
een zoetheid die hij haast vergeten was. "

Het mag hier wel even gezegd worden, dat in de stijl van de
laatste prospectus duidelijk de literaire kant van de
persoonlijkheid van de geneesheer-directeur naar voren komt.
(Hij heeft een novelle en een aantal dichtbundels
gepubliceerd. )

Het is duidelijk dat er in die jaren een medisch regime was,
dat een "hygiënische levenswijze en een gelijkmatig rhythme"
eerste vereisten vond. De hotelfunctie, die het kuuroord
vroeger ook had gekend, was door de strikte dagindeling en
de eisen ten aanzien van de maaltijden niet goed meer
mogelijk, al logeerden er nogal eens echtgenoten van patiënten
in het gebouw. Ook op het gebied van de geneeskundige
mogelijkheden worden grenzen gesteld.
Omstreeks 1980 heeft mijn vader aan de archivaris van de
gemeente Rheden meegedeeld dat er tussen december 1936
en juli 1942 een duizendtal patiënten behandeld is. Bij circa
60% ging het om reuma, waarbij de destijds gebruikelijke en
zeker effectieve goud-injecties werden toegediend. Bij de
physische therapie paste men ook de bassinbehandeling voor
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Twee patiënten bij een lighuisje
met de broer van de autuer
op "therapeutisch" bezoek

Foto collectie familie van Heusden

bewegings-therapie enmassage onder water toe, een voorloper
van het latere vlinderbad. De koud-waterbehandeling waar
Jut in geloofd had, was allang voor de jaren dertig verlaten.

In deze periode kende het kuuroord de volgende tarieven,
inclusief de maaltijden en de medische behandelingen:
l-persoonskamer van f 8,00 tot f 11,00
l-persoonskamer met zitkamer van f 10,00 tot f 12,00
2-persoonskarner van f 16,00 tot f 18,00
2-persoonskarner met zitkamer van f 20,00 tot f 22,00
fooien 10%
bij een verblijf van 6 weken of langer 7% korting

Extra:
eerste onderzoek
subaquaal darmbad van
douchemassage
bassinbehandeling
ultra korte golf
koepel in het park, october-april

mei-september

f 10,00
f 3,50 tot f 4,50

f 3,00
f 1,50
f 2,00

per week f 1,50
per week f 2,50

De opbouw van het tarievensysteem was anders dan het in de
periode van de stichting geweest was; toen was het meer
gedifferentieerd, terwijl ook allerlei prijzen voor bijzondere
situaties in de eetzaal vanaf 1936 verdwenen waren.



Alle patiënten aten nu aan aparte tafels. Omdat het kuuroord
geen ideële doelstelling meer had, ontbreken in de lijst
speciale tarieven voor min- en onvermogenden.
Sprengenoord was trouwens een pension geworden voor
kinderen.

ging gebruiken als vakantieoord voor personeelsleden en
later ook als trainingscentrum.
Daarna werd het complex een inrichting voor transcendente
meditatie met als naam Soeria, maar het is mogelijk dat ook
deze periode ten einde loopt.

Het verloren gegane "Paradijs"
toestand in 1997

Foto F. van Heusden

Hoe de ontwikkeling zou zijn geweest als de badinrichting
niet was gevorderd door de bezettende macht, blijft een open
en onhistorische vraag. Wel staat vast (zie hierover weer mijn
artikel uit 1996), dat de instelling in zes jaar opnieuw tot
bloei is gekomen en, wanneer men haar als een levend
organisme beschouwt, dat men kan zeggen dat haar
levensdraad plotseling is afgesneden door de sluiting op
1juli 1942.
Na de oorlog heeft Nederland een dergelijke inrichting niet
meer gekend.
Het leeggeroofde gebouw kwam eind j aren veertig in handen
van de Amsterdamse bank, die het onder de naam Amsterda
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NOTEN

Gebruikte afkortingen:
GAR = Gemeentearchief Rheden
PRA = Provinciaal Rijksarchief Arnhem
BA = Gemeentelijke bibliotheek Arnhem

1. Oudste kadastrale atlas en oudste kadastrale leggers van
de gemeente Rheden. GAR

2. E. de Jonge c.s.
De Herengoederen op de Veluwe, deel 4
Barneveld 1995, pagina 773 en verder

3. H. Voorn
Papiermolens in Gelderland, Overijssel en Limburg
1985, pagina 277

4. Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck
kaarten van buitenplaatsen op de Veluwe, losbladig
Canaletto Alphen 1988. BA

5. Nederlands Adelsboekjaargang 1952
6. Nieuw Nederlands Biografische Woordenboek IX,

pagina 484
7. Nederlandse Leeuw, jaargang 4

1886, pagina 2. PRA
8. Van der Aa

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden
deel 2, pagina 751

9. Over het volgende passim (in BA):
a Aan de wetgevende magt van het Koninkrijk der

Nederlanden, adres van het curatorium van de
natuurgeneeskundige stichting Bethesda 1853.

b Wederlegging van de redenering van den heer
Schimmelpenninck van der Oije, Arnhem 1856.

c Het Bad- en Herstellingsoord te Laag-Soeren
(statuten, huishoudelijk reglement en laatste verslag)
Arnhem 1878.

28

10. NNBWB
11. Twee bronnen zijn van groot belang:

a Het boekje genoemd onder 9.c
b De gemeenteverslagen van de gemeente Rheden.

GAR
12. Zie noot 9.c
13. NNBWB, deel 4
14. Dossier Bethesda. GAR
15. Dossier Bethesda, kaart uit 1906. PRA
16. Dossier Bethesda. PRA
17. Statuten 1917. GAR
18. Brochure in het kleine dossier Bethesda. PRA
19. R. Casimir

Jan Ligthart herdacht.
20. Dagboeken van E. Heldring

uitgever Joh. De Vries, Groningen 1970
21. De 2 notulenboeken bevinden zich in PRA.
22. Gegevens over de heropening PRA.
23. Brochure

N.B.
1. Het exterieur van de badinrichting en de villa zijn door

Het Gelders Genootschap te Arnhem in 1993 zeer
nauwkeurig beschreven in hun kwaliteit van
gemeentelijk monument. -,

2. Alle ansichtkaarten, die als illustratie gebruikt zijn,
komen uit de collectie van het vroegere lid van de
redactie van Ambt & Heerlijkheid wijlen de heer
H. Wissink.



GENEESKUNDIGE BADINRICHTING EN KUUROORD "LAAG SOEREN"


