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WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN XXIV
SLOT

Na een inleidende terreinverkenning zijn wij in 1994 onze serie
"Wandelen op Rozendaal ..... " begonnen met een getuigenis uit
1549 van Floris Vos en Egbert Leermolen. Daarin legden zij vast
dat, toen ruim tien jaar geleden, zij - in de Rozendaalse Taveerne
"Het Leyenhuis " en in aanwezigheid van hertog Karel en Palick
van Scherpenzeel - elkaar hadden verteld waar de grens van
Rozendaal lag: de weg langs Leermolens Eekmolen tot aan de
Bonte Wetering. We begonnen dus aan de beek, want daar stond
de eekmolen. Na vele omzwervingen, waarbij we steeds de grens-
lijn in de gaten hielden, zijn we weer op weg naar ons uitgangs-
punt en daar zullen we de serie dus eindigen: bij die beek.

Jolle Baltjes

Plannen voor een begraafplaats .....
Maar eerst bezoeken we nog even een vergadering van het College
van Kerkvoogden en Notabelen van de Nederlandsch Hervormde Ge-
meente van Velp, die daar samen overlegden met een delegatie uit de
Commissie van Beheer van de Geërfdengronden. Die vergadering werd
gehouden op 24 september 1907. Wat was er eigenlijk aan de hand en
wat was er al aan vooraf gegaan?

Om met dat laatste te beginnen: het College van Kerkvoogden en No-
tabelen zat met een probleem! De begraafplaats aan de Reinaldstraat
raakte vol, men moest dus omzien naar een nieuwe. Men had daar-
voor het oog laten vallen op de Pinkenberg. Men dacht in die tijd toch
wel erg kleinschalig want als plaats was aangegeven het terrein met:

ten noorden
ten westen
ten oosten
ten zuiden

de Boersche Allee
de Beukenlaan langs het dennenbosch
de Wilhelminalaan en
de zandafgraving aldaar

In de Wilhelminalaan zien wij de huidige Kluizenaarsweg. De zand-
afgraving loopt nu door tot de Beekhuizenseweg, de vroegere Boersche
Allee. Die afgraving zal toen nog een bescheiden omvang hebben ge-
had. Laten we aannemen dat hij toen beperkt was tot het huidige Open-



luchttheater, dan krijgen we even een indruk van de omvang
van de toen beoogde begraafplaats.
Vlak daarbij was het toen nog geen tien jaar oude waterleiding-
bedrijf gevestigd, dat het water won uit de omliggende terreinen.
De waterboeren vonden het geen prettig vooruitzicht hun klan-
ten water te moeten aanbieden dat aan een begraafplaats was
onttrokken. Zij dienden dus een bezwaarschrift in bij het Rhedens
gemeentebestuur. Dat waagde zich echter niet op glad ijs. Men
won derhalve advies in bij het Staatstoezicht op de Volksgezond-
heid. Je houdt dat nu niet voor mogelijk, maar die instantie koes-
terde geen enkel bezwaar tegen de plaunen en dus werd de oppo-
sitie van het waterbedrijf terzijde geschoven .

. . . . . contra recht van schaapsdrift
Nadat aldus een klein halfjaar voorbij was gegaan met
verkrijging van interne overeenstemming, van voorbereiding
en voorhoedegevechten heeft men gedacht op boven vermelde
vergadering spijkers met koppen te kunnen slaan: de Kerk-
voogden hun beoogde begraafplaats en de geërfden een gro-
tere rentabiliteit van hun grondbezit. Maar dat liep mis!
Het was natuurlijk een kwestie van onderhandelen. Een verte-
genwoordiger van de Geërfden dacht hun positie kracht bij te
zetten door metéén hoog van de toren te blazen. Hij deelde
mee dat een particulier al f 2000 voor het betreffende terrein
had geboden om er een huis op te bouwen. Maar ook de eige-
naar van Biljoen, de heer Lüps, was op deze vergadering aan-
wezig en wel in zijn kwaliteit als lid van het College van Kerk-
voogden. Hij stelde dat dit terrein niet buiten hem om zou
kunnen worden verkocht omdat hij er recht van schaapsdrift
op had. We herinneren hier aan de eerder behandelde en onbe-
grepen acte van 1862, waarin Baron van Pallandt en de voor-
ganger van de heer Lüps, Baron van Hardenbroek, elkaar over
en weer het recht van schaapsdrift verleenden op gronden waar-
over zij beiden geen zeggenschap (meer) hadden. En inder-
daad, ook een deel van de onderhavige gronden was daarbij
betrokken!

Toen stond de heer Thomassen, gedelegeerde van de Commis-
sie van Beheer, op. Hij was het niet met de heer Lüps eens! Hij
legde zijn standpunt aan twee ankers en wel aan het feit dat
het geclaimde recht niet bij de wet bekend was en aan een
gerechtelijk advies. Met betrekking tot dat laatste verweet hij
de heer Lüps te handelen tegen het advies van zijn eigen rechts-

kundige en hij betreurde de toegeeflijke houding van de Com-
missie van Beheer inzake de betaalde f 1000 voor het beweerde
recht van schaapsdrift op de door het waterleidingbedrijf ver-
worven terreinen. En of dit allemaal nog niet genoeg is, we
worden ook nog getrakteerd op een mededeling dat bij een
andere gelegenheid de heer Lüps, om zijn aanspraken kracht
bij te zetten, zijn schapen had laten drijven in een jonge dennen-
aanplant van de Geërfden.
Weinig fris dus, maar wel veel informatie!
Drie weken later laten de Kerkvoogden weten af te zien van de
aanleg van een begraafplaats op de Pinkenberg.

De Rozendaalse Torckschool gelegen aan de Rosendaalse-
beek met de linker dakwand van het asymmetrische dal
Foto Gemeentearchief Rheden, de overige foto s zijn van de auteur

Maar er stond nog een vrijer aan de deur. Op 12 november
1907 doet de gemeente Rheden een voorstel, inzake de aanleg
van een begraafplaats, dat echter in februari daaraan volgend
al weer wordt ingetrokken.
De geërfden hebben zelf ook nog een - waarschijnlijk zwakke -
poging gedaan om een begraafplaats van de grond te krijgen.
Zelfs worden in dat kader terreinen achter de Emmapiramide
genoemd, maar gelukkig is daar niets van terecht gekomen.
Onze tocht nadert zijn einde. Op onze wandeling passeren we



nog de Geërfdenbank. Neen, niet die op het plein in het Hart
van Velp. Wij bedoelen die, welke de geërfden schonken aan
de gemeente Rheden ter gelegenheid van de overdracht van de
heide in 1920. We steken de Pinkenbergseweg over, vervol-
gens nog een klein stukje door een bosachtig gebied en dan
vinden we de grenslijn aan de oostzijde van de Kluizenaars-
weg en de Dennenweg.

Asymmetrie dal Rozendaalsebeek is duidelijk
zichtbaar door de oplopende Bernard ter Haar/aan
gezien vanaf de Rosendaalselaan

Tussen beide in staat nog een grenspaal en evenzo op de hoek
van de Dennenweg-Ringallee. Gezien hun vorm en het mate-
riaal waaruit zij zijn gemaakt zijn zij niet van een indrukwek-
kende ouderdom.

Beekdal
Gekomen ter hoogte van het scholencomplex zien we langs de
Ringallee uit over het dal van de Rozendaalsebeek. Het is een
zogenaamd asymmetrisch dal, wat zeggen wil dat de ene dal-

wand langer is dan de andere. Dat zien we hier dan ook. De
afstand van hier tot de beek is vrij kort, terwijl de westelijke
dalwand gaat tot waar het oog reikt en daar zelfs zijn einde
nog niet heeft. Het verschijnsel komt tamelijk veel voor op de
zuidrand van de Veluwe.
Het onderhavige dal ontstond aan het einde van wat wij de
voorlaatste ijstijd plegen te noemen. De enorme massa dooi-
water hoopte zich voor een deel op in de door de stuwwerking
oost-west georiënteerde dalen. Die stroomden over en op die
plaats ontstonden noord-zuid lopende dalen, in één waarvan
later de Rozendaalsebeek ontstond.
In de laatste ijstijd was het minder koud, maar toch wel zo
koud dat de bodem tot grote diepte was bevroren en vegetatie
vrijwel geheel ontbrak. Tijdelijke stijging van de temperatuur
tot boven het vriespunt leidde tot ontdooien van de boven-
grond. Omdat de ondergrond bevroren bleefkon het dooiwater
niet wegzakken. Op hellende vlakken ging de bovengrond dan
afschuiven. Toen we de hellingen bij Terlet bespraken zijn we
dit verschijnsel, dat solifluctie wordt genoemd, ook al tegen
gekomen.
In oost-west lopende dalen zal de noordelijke dalwand, die
dus op het zuiden is geëxponeerd, meer warmte opvangen dan
de zuidelijke, waardoor het afschuiven het sterkst optreedt aan
de noordzijde. Daar ontstond dus de lange dalwand.

Lange westelijke dalwanden worden toegeschreven aan hier
overwegend heersende westenwinden, gecombineerd met
sneeuwval en -verstuiving, die vervolgens wordt afgezet in de
luwte van de dalwand. In perioden van tijdelijke dooi bleef die
dalwand langer nat dan de tegenover liggende en trad dus een
sterker afglijden op.
Die vinden we op Rozendaal vooral gemanifesteerd in de hel-
ling van de oost-west lopende straten, zoals de Kerklaan, de com-
binatie Slempkesstraat - d'Outrainstraat, de Berhard ter Haar-
laan, een deel van de Génestetlaan, de Hertog van Gelrestraat en
het reeds vermelde gedeelte van de Ringallee.
Zonneveld vermeldt in zijn boek "Vormen in het Landschap" dat
in dalen waar op de ene wand een sterkere solifluctie optrad dan
op de andere, meermalen het riviertje door de afglijdende grond-
massa opzij werd gedrukt. Op zijn beurt had dit ondermijning en
versteiling van de tegenover liggende oever tot gevolg. In de op
verschillende plaatsen steile oostzijde van het dal van de
Rozendaalsebeek menen we dit verschijnsel te herkennen.



Oerdal
Het oerdal van de Rozendaalsebeek liep dus, vrij diep en steeds
wijder wordend, vanaf de Zuidelijke Veluwerand naar het hui-
dige Rijndal. Geschiedschrijvers vertellen ons dat uit defen-
sieve overwegingen het kasteel Rosendael werd gebouwd in
een moerassig gebied temidden van riet en biezen. Willen we
ons een beeld vormen van de toenmalige toestand van het beek-
dal dan is dat een niet onbelangrijk, maar tegelijkertijd een
zeer onvolledig gegeven. Maar we wagen het erop!
Het vochtige karakter werd veroorzaakt doordat het boven-
gronds van de heuvels
afstromend water zich
voegde bij het zakwater dat
uit de randen opkwelde.
Met de natuurlijke situatie
als achtergrond moet men
zich dan van de hoeveel-
heden geen al te grote
voorstelling maken. In een
nog niet gereguleerde af-
stroming moet daarin wel
enige stagnatie zijn opge-
treden. De bodem was
schraal en het water arm
aan voedende bestandde-
len, een situatie waarvoor
de huidige natuurlief-
hebbers zich om de mond
zullen likken. Het klimaat

als de Velpse kerk (Oude Jan) lagen aan die zelfde zijde, men
hoefde dus het beekdal niet over te steken!
En toch heeft die beek veel voor de omgeving betekend. Het
water werd enerzijds gebruikt voor verfraaiing van die omge-
ving in het bijzonder het park. Anderzijds werd het aange-
wend als aandrijfkracht voor een aantal watermolens. Ande-
ren schreven - vaak gedetailleerd - hierover, zodat wij willen
proberen daaraan snel voorbij te gaan. Slechts een paar punten
willen we nog aanhalen.

Asymmestrie dal Rozendaalsebeek
Hoge linker dalwand tussen Ringallee
en Beekhuizenseweg

was tussen en na de ijstijden gunstig en van lieverlede zal enige,
zij het schrale, begroeiing zijn opgetreden. Het afsterven daar-
van heeft de groeivoorwaarden geschapen voor de volgende
generatie planten en dieren. Welig dus, met een zeer geringe
watervoering en veel plantensoorten.

Barrière
Het beekdal moet lange tijd een barrière hebben gevormd tus-
sen de gebieden aan weerskanten. Nu kunnen we die beek over-
steken zonder daar verder bij na te denken. Maar hoe zou bij-
voorbeeld de situatie tussen de onderste kasteelvijver en het
huis "Het Spijker", de opgang dus naar de Beekhuizenseweg,
er vroeger hebben uit gezien? En wat zegt ons de oude kerk-
weg, die aan de oostzijde van de beek lag? Zowel het kasteel

Zowel voor de waterwer-
ken in het park als ter ver-
hoging van de aandrijf-
kracht van de watermolens
heeft men getracht be-
schikking te krijgen over
meer water. Daartoe wer-
den sprengen gegraven,
maar ook door opslag van
water heeft men getracht
dit doel te bewerkstelligen.
Daarvoor dienden verschil-
lende vijvers. Een hele bij-
zondere daarvan willen we
onder de aandacht bren-
gen, namelijk de zoge-
naamde hoge vijver achter
in het park.

Die ligt nu droog, maar vroeger werd hij met behulp van een
rosmolen 's nachts gevuld om overdag over meer water te kun-
nen beschikken.

Over de hoeveelheid water die de Rozendaalsebeek levert wer-
den wij iets gewaar uit een onderzoek dat een medewerker van
T.N.O. (een onderzoeksinstituut) in 1985 in stelde naar ver-
schillende aspecten van de Veluwse beken. Van zestien daar-
van werd ook het debiet (afvoer) bepaald, waarbij ook de
Rozendaalsebeek. Van dat aantal is er één die aanzienlijk
(Vrijenbergerbeek) en één die iets (Renkumsebeek) meer wa-
ter levert dan die op Rozendaal. De overige leveren alle min-
der. Dit feit was overigen ook al bekend uit de pachtopbrengsten
van de watermolens,



Gemeten werd dat de dagelijkse waterafvoer van de Rozen-
daalsebeek ruim 3000 kubieke meter, of rond één miljoen ku-
bieke meter per jaar, bedroeg. Dat is een gegeven dat enig
zicht kan geven op het vermogen van een watermolen. Nu da-
teert onze kennis van mechanica nog uit de tijd dat met paarden-
krachten (pk) en met kilogram/meters (kgm) werd gerekend.
De vermelde hoeveelheid kan omgerekend worden naar 35 h-
ter per seconde en dat zal ruim vier meter naar beneden (nut-
tige doorsnede waterrad) moeten vallen om een vermogen van
twee pk of anderhalve kilo-
watt op te wekken! Uiter-
aard mogen we rekenen
met een wat grotere water-
afvoer overdag, omdat dan
gebruik gemaakt werd van
's nachts in de buffervij-
vers opgespaard water en
mogelijk een iets groter
beekdebiet, maar we be-
twijfelen of die laatste fac-
tor enige betekenis heeft
gehad.
Behalve water voor de aan-
drijfkracht leverde de beek
aan de papiermolens ook
het proceswater. Het beek-
water was van origine van
uitstekende kwaliteit, maar
een papiermaker, die niet "bovenaan" zat, was athank~lijk van
water dat zijn bovenbuurman al gebruikt, en dus vervuild, had.
Geen wonder dat de papierkwaliteit vaak te wensen over liet!
We zijn nu teruggekeerd op de plaats waar - zoals in h.et begin
van ons verhaal en ook in de aanloop van deze aflevenng nog-
maals werd vermeld - in 1549 in de Taveerne "Het Leyenhuis"
een getuigenis werd afgelegd omtrent het verloop van een deel
van de Rozendaalse grens. Onze wandeling rondom Rozen-
daal is hiermee dus echt voltooid en daarmee is dus ook een
eind gekomen aan ons verhaal. Nog niet geheel, want w.ij zijn
nog een beschrijving verschuldigd van een vroegere Situatie
op deze plaats in het beekdal. En dat beeld geeft ons Slempke~
in zijn serie "Sprokkelhout". Niemand kan dat zo goed als hij
en waarom zouden we het hem dan zelf niet laten vertellen.

"Twee bruggetjes
Staande voor de woning van den burgemeester, en uitkij-
kend over den kasteelvijver, ziet men ter linkerzijde een
glinsterend strookje tegen den heuvelwand. Dat is de beek,
die daar langs een keienhelling afvloeit. Die waterval is
daar niet altijd geweest. Vermoedelijk ampertjes honderd
jaar. Liep de beek dan niet in den vijver uit? Jawel, maar
langs een anderen weg.

Van die watervallen was
het zuinige Rozendaal
vroeger weinig gediend.
Het water mocht maar niet
zo losweg neerdar-telen.
Het water moest werken.
Het moest een molenrad
in beweging brengen. En
van die molentjes draai-
den er hier in ouden tijd
heel wat. Ook in het nu tot
aparte woning ingerichte
achterstuk van het aardige
boerenhuisje naast de
kerk. (nu doorgang naar
Moestuin JE) Dat was
toen een papiermakerij.
Heel aan de beek wonend
Rozendaal maakte pa-

pier, de kasteelfamilie en de molenaar natuurlijk uit-
gezonderd. Voor dat papier maken nu had men in tweeërlei
opzicht de beek nodig. Allereerst om met het helder bron-
water de kuipen te vullen. En bovendien, om het rad in
beweging te brengen, dat in den roerkuip den boel aan het
draaien hield.

Haast overal, waar nu het door een stuw op hoogte ge-
brachte beekje in een waterval of langs een stroomversnel-
ling neerstort, heeft vroeger zoo 'n rad gewenteld en door
zijn wenteling een binnenshuis werkend draaitoestel in gang
gezet.

Maar laat ik thans van dat beekje bij de kerk verder vertel-
len. Het huppelde niet als nu over die steentjes naar om

Asymmetrie dal Rozendaalsebeek
Hoge linker da/wand tussen Ringallee
en Beekhuizenseweg



laag, maar werd voorzichtig onder het in den smallen kerk-
weg liggende bruggetje door, naar dat oude huisje voort-
geleid, vloeide daar langs den muur halverwege om dat
huisje heen en stroomde het achtervertrek binnen, om er
neer te storten op een waterrad dat er lustig van draaien

ging.
Maar; als het daar dan tot een dieper peil was afgedaald,
waardoor het ter plaatse zijn kracht verloren had, werd het
binnen die muren niet langer geduld, en moest het huis
weer verlaten.
Hoe? Wel, dat was eenvoudig genoeg: men kon het gemak-
kelijk in den vijver loozen. die door zijn veellageren stand
steeds bereid werd gevonden het te ontvangen.
Nog altijd heeft die vijver een naar dat huisje gerichte lange
punt, die niet, zooals men thans licht zou denken, bestemd
was om er waschgoed te spoelen, maar om het afgewerkte
water op te nemen uit die kleine papierfabriek. Natuurlijk
passeerde dat water dan eerst opnieuw den smallen weg,
en was er; op lager peil, een tweede bruggetje noodig om
het door te laten.
Ieder begrijpt dus nu al, dat men, van beneden komend,
twee bruggetjes over moest om naar de kerk te gaan. "
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Kaartblad 40, uitgave 1980/85
Toelichting bij de bodemkaart blad 40 Oost & blad 40 West

Kadastrale Atlas Gelderland 1832
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
Rozendaal 1989

Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Velp 1996
Tiemens, W.H.

Teerosen op de Veluwe, Naarden 1986
De gesneuvelde vliegers in Rozendaal
Ambt & Heerlijkheid nr 103
De ondergang van de Lancaster R5551
Ambt & Heerlijkheid nr 105 en 106
Teerosen
Ambt & Heerlijkheid nr 117

Topografische kaart van Nederland
Kaartbladen 33 Den 40 B, 1976
Topografische Dienst Emmen

Verstegen, S.W.
Gegoede ingezetenen,
Jonkers en geërfden op de Veluwe 1650-1830
Arnhem 1990

Roesingh, H.K. & Schaars, A.H.G.
De Gelderse Landbouw omstreeks 1825, Wageningen 1996

Zonneveld, J.J.S.
Vormen in het landschap. Hoofdlijnen der geomorfologie
Aola 58

In maart 1994 begon Jolle Baltjes met zijn serie
Wandelen op Rozendaal langs sporen uit het
verleden. En nu is hij na 24 afleveringen "uitge-
wandeld". Althans op papier. In werkelijkheid is hij
van plan nog vele wandelingen op Rozendaal te
maken.
In de serie zijn vele onderwerpen over Rozendaal
aan bod gekomen. Het ontstaan van het bijzondere
landschap, gevormd in de ijstijden, met zijn asym-
metrische dalen, de jacht- en koningswegen, de
aanleg van de Kapellenberg, de Emmapyramide
(1890) en de Velpse waterleiding bij de Pinkenberg
(1899). Hij heeft geschreven over de buurtschap-
pen Terlet en de Imbosch met zijn kerk- en school-
pad , de Groene Vlek, de Brandtoren en de slenk
van Martinet. Ook de grenzen van de gemeente
Rozendaal en het buitengebied zijn in de serie uit-
gebreid aan bod gekomen.

Het bestuur van de Kring wil Jolle Baltjes heel har-
telijk danken voor de boeiende wandelingen, die
vele jaren een vast onderdeel in Ambt en Heerlijk-
heid zijn geweest. Wij wensen Jolle, samen met zijn
vrouw, nog vele goede jaren "Op Rozendaal" toe.

Helga van Dijk



BESTUURSmededelingen
* Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 maart j.l.
in Rheden gehouden hebben wij afscheid genomen van
de bestuursleden Wim Meijerink en Jacques de Bekker.
Wim Meijerink is lid van de Kring sinds oktober 1978, in
maart 1981 aanvaardde hij het adviseurschap voor de
Kring en op 20 maart 1990 is hij voorzitter van het bestuur
geworden. Als gemeentearchivaris heeft hij veel kennis
van zaken, die voor de Kring van belang zijn. Voor zijn
werk voor de Oudheidkundige Kring heeft hij het lidmaat-
schap van verdienste ontvangen. De bijbehorende oor-
konde werd hem daarbij uitgereikt.
Jacques de Bekker is lid van de Kring sinds 1980 en
vanaf maart 1989 actief geweest als algemeen bestuurs-
lid. Hij heeft jarenlang de notulen verzorgd en als archi-
tect is zijn kennis over architectuur van grote waarde ge-
weest.
Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden:
Mw. Elise Olde Rikkert, die het voorzitterschap op zich zal
nemen en de Hr. Walter de Wit. Hen zullen we een vol-
gende keer verder voorstellen.

Marianne Poorthuis heeft plaats genomen in de
Monumentencommissie van de gemeente Rheden. Zij
volgt de heer E.J. Muis op die de Kring sinds maart 1994
namens het bestuur heeft vertegenwoordigd.

* Het enquêteformulier, dat aan de leden van onze Kring
is gestuurd, is enthousiast ontvangen. We hebben veel
exemplaren teruggekregen. Daaruit blijkt dat velen goede
ideeën hebben voor lezingen en excursies. We zullen
hiermee met het maken van het programma rekening
houden. Ook zijn er leden bereid ons te helpen bij activi-
teiten op het gebied van PR., inbrengen van gegevens op
de computer, beheer van documentatie en met het rond-
brengen van ons blad Ambt en Heerlijkheid.

Op de vraag of er belangstelling bestaat voor een korte
cursus via onze Kring was er veel respons voor een cur-
sus Archeologie. Met de A.W.N. (Archeologische Werkge-
meenschap Nederland, afdeling Oost) worden afspraken

gemaakt over de organisatie van een korte cursus (3 - 4 keer)
in het najaar. Plaats en tijdstip worden nog bekend gemaakt.
Cursussen Oud Schrift en Stamboomonderzoek worden
regelmatig gegeven door het Gelders Oudheidkundig
Contact en via het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
Ook hierover zult u t.z.t. bericht ontvangen.

* Zoals u in dit nummer van Ambt en Heerlijkheid kunt
lezen heeft Jolle Baltjes zijn Wandelingen door Rozendaal
op papier beëindigd. Wel is hij bereid op zaterdag 7 juli
a.s. een wandeling door Rozendaal te maken met leden
van onze Kring. De wandeling begint om 9.30 uur en start
bij de Kapellenberg (nieuwe wijk: Kraijesteinlaan). U hoeft
zich niet vooraf aan te melden!

* Het boeken bestand van onze Kring is geïnventariseerd
en wordt opnieuw uitgegeven. U kunt een exemplaar van
het boeken bestand inzien en bestellen bij de boekentafel
op de lezingen. (kosten f 2,50)

* Voor Uw agenda:

- Wandelen met Jolle Balljes: zaterdag 7 juli a.s. om 9.30
uur. Vertrekpunt de Kapellenberg te Rozendaal (nieuwe
wijk de Kapellenberg: Kraijesteinlaan). De wandeling
duurt ongeveer 2 uur.

- De zomerexcursie is op vrijdag 31 augustus a.s. en
gaat naar Dordrecht. Zie bijgaande uitnodiging.

- Donderdag 11 oktober 2001 : lezing in de Parkstraat te
Velp. Koos Dansen vertelt over terreinen en beheer van de
Stichting "Het Gelders Landschap". Aanvang 20.00 uur.

- Donderdag 8 november 2001: lezing van de Hr. H.
Hagens over watermolens en wasserijen op de Veluwe.
Locatie: Theothorne Dieren, aanvang: 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Helga van Dijk-Abbink, secretaris



Villa Lindenhof Vijver/aan Velp - Um 1800-stijl

Villa Avra Rozendaalselaan Velp - Engelse landhuisstijl

NIEUW HISTORISERENDE STIJL 1905-1925
Nelleke den Boer-Pinxter

Nieuw historiserende stijl in de bouwkunst

Als reactie op de uitbundiger Jugendstil en het soberder rationa-
lisme van Berlage ontstond kort na 1900 een derde stroming, de nieuw
historiserende stijl. Het was een heroriëntatie op de traditionele bouw-
wijze, een kortstondige opleving van het 19de eeuwse historisme . .In
deze deels internationaal georiënteerde stroming werden op traditio-
nele wijze historische stij lmotieven toegepast, maar ook moderne beton-
skeletconstructies werden niet geschuwd. Van de te onderscheiden
Duitse, Engelse en Amerikaanse invloeden is de eerste het belangrijk-
ste en bekend onder de naam Um 1800-stijl. Vanwege de aansluiting
bij de monumentale, rijke bouwkunsttraditie, .met een veelvuldig ge-
bruik van natuursteen, wordt de nieuw historiserende stijl ook wel
aangeduid met de termen traditionalisme of heroriëntatie. Om ver-
warring te voorkomen met de ook als traditionalisme aangeduide
Delftse school werd tot voor kort meestal de term Urn 1800-stijl ge-
bruikt. Ik gebruik in het vervolg de tegenwoordig door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg gebruikte term, nieuw historiserende stijl
en als duidelijk Duitse, Engelse of Amerikaanse invloeden te bespeu-
ren zijn worden deze in deze volgorde aangeduid met: Urn 1800-stijl,
Engelse landhuisstijl of Americanisme.

De Urn 1800-stijl heeft haar naam te danken aan het boek van Paul
Mebes, Um 1800: Architectur undHandwerk im letzten lahrhundert
ihrer traditionellen Entwicklung (München 1908). Dit rijk geïllu-
streerde boek was bedoeld als voorbeeldboek waaruit de architecten
inspiratie konden putten voor nieuwe ontwerpen. Vooral Duitse
gebouwen van rond 1800 werden getoond. Deze hadden simpele bouw-
volumes met ingetogen historische decoraties die aansloten op de
internationale traditie van barok en classicisme en daken die door hun
krachtige sobere vorm indruk maakten.



Huis te Maarn van architect J Stuyt - Americanisme

Warenhuis De Bijenkorf Amsterdam

De nieuw historiserende stijl werd toegepast bij de bouw van rijk
uitgevoerde warenhuizen, kantoren en (land)huizen voor opdrachtge-
vers die behoorden tot de behoudende kringen. De Bijenkorf in Am-
sterdam is een warenhuis dat in deze stijl gebouwd is. Net als bij de
Jugendstil en het rationalisme betekende materiaalschaarste als gevolg
van de Eerste Wereldoorlog het einde van de nieuw historiserende stijl.

Verspreiding van de ideeën van de
nieuw historiserende stijl

Boeken en tijdschriften vol afbeeldingen

Paul Mebes was niet de enige die een architectuurboek publiceerde.
Er waren veel boeken en tijdschriften op dit vakgebied en deze wer-
den niet alleen in eigen land gelezen. Zo raakten Engelse bouw-
opvattingen hier bekend door het werk van Hermann Muthesius (1861-
1927), die van 1896-1903 als attaché verbonden was aan de Duitse
ambassade in Londen en in 1903 Das Englische Haus publiceerde.
Daarin lag de nadruk op vrijstaande landhuizen met een samenge-
stelde plattegrond gegroepeerd rondom de centrale hall. Vaak hadden
deze landhuizen maar één bouwlaag en een rieten dak. Deze Engelse
landhuisstijl wordt hier ook wel cottagestijl genoemd.

In 1907 gafHermann Muthesius een boek uit met de titel Landhaus
und Garten, Beispiele neuzeitlicher Landhauser nebst Grundrissen,
Innenraumen und Garten. In het voorwoord staat dat huizen uit alle
cultuurlanden zijn afgebeeld. De schrijver verstond daaronder villa's
uit Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Oostenrijk, Denemarken, Zweden,
Nederland, 'Engeland en Amerika.

Van de meeste villa's is ook de plattegrond afgebeeld, omdat daar
een groot belang aan gehecht werd. Interessant is dat van veel huizen
ook het interieur en de tuin worden afgebeeld. Men vond het belang-
rijk dit op elkaar af te stemmen.
Ook de Amerikaanse architectuur werd hier bekend door tijd-
schriftpublicaties, maar ook door Nederlandse architecten die de Ver-
enigde Staten bezochten, zoals lA. van Straaten, lF. Staal, A. Salm,
J.L.M. Lauweriks en H.P. Berlage.
In Nederland valt de periode van de nieuw historiserende stijl samen
met de verschijning van het tijdschrift Het Huis Oud en Nieuw, dat



tussen 1903 en 1918 werd uitgegeven door Eduard Cuypers. Hierin
werd aandacht besteed aan de architectuur in Nederlands-Indië, aan
het (Hollands) classicisme en aan de Lodewijkstijlen, die in die tijd
als de laatste 'echte' stijlen werden beschouwd.

Ook het boek Het moderne landhuis in Nederland van
J.H.W. Leliman en K. Sluyterman, dat uitkwam in 1916 met 500 af-
beeldingen, had een grote invloed op de bouw van landhuizen en vil-
la's. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de landhuis bouw
aan het begin van de 20ste eeuw. De schrijvers vinden dat de Neder-
landse bouwkunst zich in de l7de en de l8de eeuw onderscheidt bij de
bouw van landhuizen, maar dat er sinds het begin van de negentiende
eeuw de klad in zit. Gelukkig is daar in de 20ste eeuw verandering in
gekomen en heeft de bouw van landhuizen weer een hoge vlucht ge-
nomen en dat komt de naam van de Nederlandse bouwkunst ten goede.
Deze hernieuwde belangstelling voor landhuizen is te verklaren door
de grote trek van een deel van de bevolking naar de steden wegens de
opkomst van nijverheid en industrie. De steden worden vervuild en
overvol. Daarom gaat de gegoede burgerij weer buiten de stad wonen
en bouwen de welgestelde burgers er een tweede huis. De moderne
vervoersmiddelen en de telefoon hebben ook bijgedragen aan deze
ontwikkeling.

De villaparken rijzen dan ook als paddestoelen uit de grond, vooral
op hoge gronden binnen het bereik van de werksteden. Helaas is vol-
gens de schrijvers de aanleg van menig villapark begonnen, "met een
brute vernieling van de aanwezige natuur en werkte opdrijving van de
grondprijzen tot minimum terreingebruik". Ook had de bouw van land-
huizen kinderziektes omdat in de 19de eeuw geen continuïteit was ge-
weest. Volgens Leliman en Sluyter "gingen aan het einde van de is=
eeuw gewaagde proefnemingen met nieuwe materialen hand in hand
met mis begrepen 'architectuur', die haar kracht zocht in klakkeloze
navolging van historische stijlen of in een gewilde oorspronkelijkheid,
niet geleid door een beschaafd en gerijpt inzicht." De gehele bouw-
kunst had hier onder te lijden, maar gelukkig heeft de landhuisbouw
zich het eerste hersteld. Ze waarschuwen aan het einde van de inlei-
ding van hun boek Het Moderne landhuis in Nederland, dat dit boek
de architect niet kan vervangen en dat er verschillende voorbeelden
zijn van leken die door een prentje uit Studio, of Woche op eigen
gelegenheid na te bouwen, in de problemen kwamen, o.a. omdat ze
geen inzicht in de bouwkosten hadden.

Villa Alvra te Velp
Foto en plattegrond uit:
Het moderne landhuis in Nederland

I.Vestib\!Ie.
2.Sprttkknmer.
3. Woonkamer.
1. Heerenkemer.
5. Eerkamee.
6.Klndl'rknmer.
7. Leerkamer.
8. Kc:uktn.
9. Bijkeuken.
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Voormalig modehuis Voss in Arnhem,
nu een McDonald's vestiging

Villa Bosweg Velp - sobere Um-J800 stijl
r-

Kenmerken van de nieuw historiserende stijl

Warenhuizen en fabrieken

In tegenstelling tot Jugendstil en rationalisme waar vooruitgang en
vernieuwing werden nagestreefd, werd door de nieuw historiserende
stijl gezocht naar traditionele waarden die pasten bij de bouwopdracht.
Het ging hierbij vooral om warenhuizen, kantoorpanden en landhui-
zen met bijbehorende tuinaanleg.

Kenmerkend voor deze vaak omvangrijke gebouwen is, dat ze
meestal symmetrisch van opzet zijn met de hoofdingang in het mid-
den. De opbouw is horizontaal en verticaal geleed en de verdiepingen
rusten meestal op een sokkel. Het geheel wordt afgesloten door een
kroonlijst, al dan niet met een attiek of balustrade, waarboven een
duidelijke dakpartij, verlevendigd met dakerkers, koepels of torens.
Belangrijk voor deze bouwtrant is de nadruk op het monumentale en
rijke. Bij de bouw werd veel natuursteen, vooral zandsteen toegepast.
Daarnaast werden de traditionele kenmerken van de Nederlandse ar-
chitectuur gebruikt zoals: roedenvensters, rode bakstenen en mansarde-
of zadeldaken, bijvoorkeur gedekt met leien.
Als een der eerste werd bij warenhuizen skeletbouw in gewapend be-
ton toegepast. In het interieur werd dit niet volledig verbloemd, maar
wel in het exterieur.
In Arnhem staat op de hoek van de Rijnstraat en de Grote Oort een
pand, dat voor de firma B.l. Voss en zonen als modehuis in de nieuw
historiserende stijl gebouwd is. Tegenwoordig is McDonald's hierin
gevestigd.

De architect was Wf.C. Schaap (1870-1933). Hij heeft het pand
in 1922 ontworpen en gebouwd. Het gebouw heeft een mooie hoek-
oplossing met een ronde toren met koepel. Boven de ingang zien we
twee gevelbeelden, vrouwenfiguren, symboliserend de zomer- en
wintermode. Achter de traditionele zandsteenbekleding van de gevel
gaat een betonnen skelet schuil. Omdat het meeste werk van Schaap
in de Amsterdamse schoolstijl is gebouwd, heeft de opdrachtgever
waarschijnlijk deze stijl uitgekozen. Voss hoopte waarschijnlijk met
een voorname architectuur, kapitaalkrachtige klanten aan te trekken.
Gewapend beton werd door zijn goede brandwerendheid ook in de
utiliteitsbouw toegepast. In 1906 kreeg de Enschedese bouwkundige
Arend Beltman (1869-1934) de opdracht een nieuw fabrieksgebouw
voor Philips in Eindhoven te ontwerpen. Functionaliteit stond voorop,
maar in de afwerking van het gebouw, met mooie daklijsten en torentjes



op de hoeken, zijn historische verwijzingen zichtbaar. Ook in de tradi-
tioneler vormgegeven fabrieksgebouwen, zoals de Grasso- fabriek achter
het station in Den Bosch, zijn Um 1800-vormen herkenbaar.

Villa's

De villa's, die in deze stijl gebouwd werden, hadden een traditio-
nele meestal symmetrische hoofdvorm. Het was heel belangrijk dat
de plattegrond, de algemene opzet en de vormentaal een eenheid vorm-
den. Vanwege de kosten laat men echter: vaak de rijke zandsteen-
decoraties achterwege. Toch hebben de villa's wat specifieke kenmer-
ken zoals de daklijst met gootklossen en de dakkapel met roe'den en
een lichtgebogen spiegelvormige afdekking, bekend van de Lodewijk-
stijlen. Verder hadden ze vaak een lichtglooiend mansarde- of zadel-
dak, bij voorkeur met leien gedekt. De schoorstenen zijn meestal pro-
minent aanwezig. De villa's, die gebouwd zijn in de nieuw histori-
serende stijl, grijpen terug op de voorbeelden uit de Duitse, Engelse,
Nederlandse en Amerikaanse architectuur van rond 1800. Dit komt
waarschijnlijk door de vele Duitse en Nederlandse platenboeken die
in omloop waren. Deze boeken toonden villa's en landhuizen met een
heldere structuur en sobere vormgeving, die een goed alternatief wa-
ren voor de laat negentiende eeuwse eclectische villa's.

Sommige architecten wisten aan de hand van deze voorbeelden
een eigen architectuur te ontwikkelen, zoals Berlage. Andere namen
deze buitenlandse en binnenlandse stijlen vrijwel ongewijzigd over.
Behalve dat nieuwe ontwikkelingen werden gevolgd werd er zelfs min
of meer gekopieerd. Een voorbeeld hiervan staat in Velp aan de
Tromplaan 12, zoals blijkt uit een artikel van de heer J. Vredenberg.
Deze villa is op enkele details na een kopie van een villa die staat in
de buurt van Berlijn. Dit 'Sommerhaus' werd oorspronkelijk voor een
prijsvraag ontworpen door de architect Heinrich Tremel uit München.
De foto's werden gepubliceerd in het tijdschrift Woche.

/nlllOijsgarlctl 17. FillkCt.krug hij B~rlijll.
SiwtU;ei" 19/1.
Tekmi"gen J. '"ndel1berp;.

Tromplatl1l J 1. !',.Ip bij Anlh,.m.
Situatie in 1997,

Villa Julianastraat Velp - Hollandse invloed

Villa Tromplaan Velp - Duitse invloed
zie ook de naast liggende tekeningen



Paul Krugerstraat Arnhem
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Villa de Vijf Zuilen, Veiperweg Arnhem

Villa 'I Haveke, Velperweg Arnhem

De nieuw historiserende stijl in Arnhem'

Een paar mooie rijk versierde vrijstaande villa's in de nieuw historiserende
stijl vind men in Arnhem langs de Velperweg. Dit zijn het huidige notaris-
kantoor de "De vijf zuilen" op nummer 101b, " 't Haveke" op 148 en tegen-
over Bronbeek op 168 een pand uit 1912. Ook de architect Diehl heeft in de
Arnhemse Transvaalbuurt verschillende huizen in deze stijl gebouwd, al-
hoewel in een boek over zijn werk deze panden met de Cottagestijl worden
aan geduid. Hieruit blijkt eens te meer dat over de naam van de stijl valt te
twisten. Omdat er teveel weerstand was tegen zijn panden die in de Art
Nouveau stijl gebouwd waren, ging Diehl op een traditionelere stijl over.
Deze landelijke stijl wordt door hem aangepast aan de stedelijke omgeving.
Dit doet hij onder meer door de woningen aaneengesloten in een rij of blok-
vorm te ontwerpen en meer in de hoogte dan in de breedte te bouwen.

Villa Zonneweelde Bothap/ein Arnhem



De nieuw historiserende stijl in de gemeente Rheden

De gemeente Rheden breidde zich aan het begin van de 20ste eeuw
aanzienlijk uit, mede door de trek uit de stad van de gegoede burgers.
Door de goede verbinding met Arnhem en de vervuiling van de stad, ga-
ven velen er de voorkeur aan om te wonen in een van de vele dorpen langs
de Veluwezoom. In het begin was het niet eenvoudig om aan bouwgrond te
komen en werden de villa's gebouwd langs de doorgaande en bestaande
wegen, als lintbebouwing. We vinden dan ook verschillende villa's die in
deze stijl gebouwd zijn langs de vroegere Rijksstraatweg van Arnhem naar
Dieren. Toen begonnen werd met het verkopen van landgoederen kwamen
in Velp de eerste villaparken, zoals 'Overbeek' en 'Ma Retraite' tot stand.
In alle dorpen van de gemeente Rheden is in deze stijl gebouwd, maar
opvallend veel in Velp.

Er is in de gemeente in deze nieuw historiserende stijl gebouwd door
landelijk bekende architecten zoals: 1. London, A.R. Freem & G.c. Bremer,
JB. van Lochem, JW. Hanrath, P.W.JW. van den Burgh, JB. Posthumus
Meyjes en JH.W. Leliman. Van deze architecten genoten verschillende
zelfs internationale faam. Maar ook regionaal en plaatselijk gerenommeerde
architecten en bouwkundigen zoals: J Hols, H.J. lansen, JG. van Eck,
H.l. Jacobs, GJ. Uiterwijk, Bloemendaal en Wolff bouwden veel in deze
stijl. Helaas zijn de architecten of bouwkundigen van verschillende in deze
stijl gebouwde villa's niet bekend. Aanvankelijk waren de gebouwen rijk
versierd met zandsteen guirlandes, later verdwenen de rijke versieringen,
maar bleef de hoofdvorm bestaan. De architect had het natuurlijk niet al-
leen voor het zeggen. Veel hing af van de portemonnee van de opdrachtge-
ver. Ook na 1925 werden huizen gebouwd, die een vereenvoudigde uit-
gave waren van de nieuw historiserende stijl. De voorbeelden waren im-
mers ruim aanwezig!

Het lijkt wel of men zich bij elke eeuwwisseling bezint op wat in voor-
afgaande tijden gebouwd is, want onlangs zijn aan de Vijverlaan en de
Beekhuizensenseweg in Velp huizen gebouwd, die zo rond 1800 of 1900
gebouwd konden zijn. Helaas heeft de architect bij het plaatsen van de
schoorstenen niet goed afgekeken, deze hoorden op de nokhoeken te
staan. Hieronder volgt een kleine keuze van gebouwen die in de nieuw
historiserende stijl gebouwd zijn. Vooral in Velp is het aanbod groot.

Ik heb wat voorbeelden genomen waarvan de architect onbekend is of
die maar één villa in onze gemeente heeft gebouwd. De rest houdt u van
mij te goed en komt ter sprake bij de bespreking van architecten die in
onze gemeente hebben gebouwd.



Villa Eekhorst in Velp gebouwd door
P.W.J. W. van den Burgh uit Renkum

Aan de Zutphensestraatweg 17, staat achter een hoge haag de mo-
numentale villa 'Eekhorst' verscholen. Zij is tussen 1915-1916 ge-
bouwd in de nieuw historiserende stijl. Van der Burgh heeft in Arnhem
en omstreken meerdere villa's gebouwd, waarvan verschillende in het
boek Het Moderne Landhuis in Nederland staan.

De toegepaste conservatieve bouwstijl is vooral geïnspireerd op de
Hollandse laat 17de en 18de eeuwse bouwkunst. De plattegrond is
beïnvloed door de Engelse landhuisstijl, de vertrekken zijn gelegen
rondom een ruime woonhal. Het pand wordt omgeven door een ruime
tuin, aangelegd in de architectonische tuinstijl, waarin een fraaie acacia,
kastanje en beuk staan. De achtertuin heeft een verdiept liggende vijver,
waarvan de vorm prachtig bij het huis past. Een hoge haag scheidt de
voortuin van de weg.

Het in schoonmetselwerk opgetrokken pand is gebouwd op een
rechthoekige plattegrond en heeft twee bouwlagen onder een schilddak
gedekt met lij en. Op iedere nokhoek staat een schoorsteen. De
dakkapellen zijn boogvormig en voorzien van glasinloodramen evenals
de bovenramen. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en heeft drie
erkers. De twee buitenste erkers zijn rechthoekig en beslaan twee
bouwlagen en hebben een platdak. De middelste erker is boogvormig
uitgebouwd over een bouwlaag met een balkon erboven en past mooi
bij de boogvormige dakkapellen. Hetzelfde geldt voor de boogvormige
serre aan de achterzijde met een groot balkon erboven. De gevels
worden afgesloten door een overstekende geprofileerde dakgoot op
houten klossen.



Villa Achtsprong 2 in Velp

Deze villa, die zeer strategisch aan de laatste vijver staat in het
villapark 'Overbeek' te Velp, staat op de gemeentelijke monumenten-
lijst en valt onder de nieuw historiserende stijl. Helaas is de architect
niet bekend. De villa is symmetrisch van opzet en is rond 1920 ge-
bouwd. Het gebouw heeft twee verdiepingen met een glooiend, over-
stekend afgeplat schilddak dat met pannen is belegd. De villa heeft
vier fraaie schoorstenen, die op de nokhoeken zijn gemetseld. De dak-
kapel met roeden heeft een gebogen spiegelvormige afdekking. Op de
hoeken vindt men pilasters met kapitelen, versierd met guirlandes.
Boven de serre is een balkon met een balustrade met vereenvoudigde
guirlandes. Het is een markante villa op een prachtige locatie.

Villa Zutphensestraatweg 7 in Velp gebouwd door
J.G van Eck uit Zwolle

Markant aan de oostelijke entree van de bebouwde kom' van Velp
ligt de villa die gebouwd is door architect J.G. van Eck uit Zwolle.
Het pand werd in 1914 ontworpen in de nieuw historiserende stijl. De
architect is vooral geïnspireerd door de Hollandse laat 17de en l8de

eeuwse bouwkunst. De grond waar het pand op gebouwd werd be-
hoorde oorspronkelijk tot het landgoed Biljoen. De villa wordt omge-
ven door een fraaie tuin met een oude eik en beuk. In de achtertuin
bevindt zich een prieeltje. De ruime voortuin met halfronde oprijlaan
bevat mogelijk nog fragmenten van de oorspronkelijke tuinaanleg. Het
pand heeft een monumentale ingangspartij waarboven zich een hou-
ten, aan smeetijzeren haken opgehangen luifel bevindt. De uit twee
hardstenen treden bestaande stoep geeft toegang tot de dubbele van
boven half afgeronde deur, die wordt omgeven door een halfronde
ontlastingsboog, van Bentheimer zandsteen en baksteen.

Opvallend zijn de vijfhoekige erkers die zich op de hoeken aan de
voorkant bevinden, waarvan de rechter een deur heeft om naar het
halfronde betegelde terras te gaan. De villa heeft twee bouwlagen on-
der een afgeplat schilddak. Op de vier nokhoeken bevinden zich
keramische rode geglazuurde pirons



Schoolgebouw aan de Vondellaan 3-33 te Velp gebouwd door
J.H.W. Leliman uit Baarn

In 1918 is door Leliman school no 1 gebouwd in de nieuw
historiserende stijl. Leliman heeft in 1918 ook het bouwplan gemaakt
voor een arbeiderswijk in Rheden ( zie A & H no 124). Bovendien is
hij mede auteur van het boek Het Moderne Landhuis in Nederland.
Alleen de benedenverdieping van het gebouw wordt nog als school
gebruikt. Boven zijn nu wooneenheden. Door deze oplossing is het
gebouw behouden gebleven. Het is een symetrisch gebouw met op de
hoeken en in het midden naar voren springende delen. Het middelste
deel heeft een licht gebogen dakkapel. Het is een fraai gebouw dat
markant aan het Enkplein ligt.

Villa Ons Plekje in Ellecom

Aan de Pieperslaan 3 in Ellecom staat een villa die vroeger 'Ons
Plekje' heette en rond 1920 gebouwd is. De villa is gebouwd in de
nieuw historiserende stijl, waarbij de architect zich heeft laten inspi-
reren door het Hollandse classicisme uit de 17de eeuw. Wat de indeling
betreft is hij geïnspireerd door de Engelse landhuizen.

Het fraaie interieur en exterieur van deze villa zijn gaaf bewaard
gebleven. Het pand vormt het mooiste voorbeeld van deze bouwstijl
in Ellecom en is daarom ook op de gemeentelijke monumentenlijst
geplaatst.

Het pand heeft een bijna vierkante plattegrond en bezit twee bouw-
lagen met een schilddak, met op beide nokeinden een uitkragende
schoorsteen met metalen rookkap. Het pand heeft verschillende dak-
kapellen met segmentboogdak en ramen met roedenverdeling. Aan de
linker zijgevel bevindt zich een halfrond betegeld terras, het erboven
liggende halfronde balkon wordt gedragen door vier Toscaanse zuilen
en heeft een fraaie balustrade.



Schweer bey der Becke hof in Dieren gebouwd door
J.B. Posthumus Meyjes

Aan de Hardewijkerweg 66-132 staat een hofje dat gebouwd is
door de architect LB. Posthumus Meyjes (1859-1922), tegenover de
begraafplaats, in de nieuw historiserende stijl. Dit fraaie monumen-
tale complex kwam tussen 1910 en 1913 tot stand. De architectuur
. sluit aan bij die van in de laat 17de en 18de eeuw gebouwde hofjes in
steden als Amsterdam en Haarlem. Opmerkelijk is dat, hoewel het
complex zich ten tijde van de bouw in een landelijke omgeving be-
vond, vastgehouden werd aan de opzet zoals deze gebruikelijk was in
de steden. Het carré-vormige hofje heeft een kerkje en een mooie
regentenkamer, die nog bijna in de oorspronkelijke staat is en een
fraaie van pilasters en geprofileerd lijstwerk voorziene schouw bezit.
De tuin is ontworpen door de bekende tuin- en landschapsarchitect
D.F. Tersteeg (1876-1942) uit Naarden en is een zeer fraai voorbeeld
van de nieuwe-architectonische tuinstijl. Tersteeg ontwierp ook de tuin
van villa Klein Duimpje in De Steeg.

Pension Juliana in Dieren

In Dieren-zuid is het in 1908 gebouwde monumentale pand Hof-
laan 9, het voormalige pension Juliana een aardig voorbeeld van de
nieuw historiserende stijl. Het pand heeft een bijna vierkante platte-
grond en bezit twee bouwlagen met een schilddak, met op beide nok-
einden een uitkragende schoorsteen. Het pand heeft aan de voorzijde
een dakkapel met segmentboogdak en verschillende serres.

Muziektent in Rheden

In 1927 werd de eerste steen gelegd van deze muziektent aan de
Havelandseweg in Rheden. Een ingemetselde steen vermelde de drie
oprichters: A.D. van Zadelhoff, H. de Vries en R.W.l Menthen. Burger-
meester en Wethouders van de gemeente Rheden verstrekten in 1928
een krediet van f750 voor de inrichting van de muziektent.



Baarhuisje/ontvangstgebouw
op de Algemene begraafplaats Heidenrust in Rheden

Het baarhuisje/ontvangstgebouw uit 1913, is in de nieuw histori-
serende stijl gebouwd. Het heeft een rechthoekige plattegrond met
een mooi dak met leien gedekt, met een uitbouwen dakkapellen en
een klein torentje. De bijzonder fraai gelegen begraafplaats heeft een
aanleg met elementen van de Engelse landschapsstijl.

Bethesda in Laag-Soeren

Bethesda aan de Badhuislaan 9 in Laag-Soeren is in 1917 uitge-
breid, door er aan de westzijde een recreatie vleugel aan te bouwen.
Deze vleugel is waarschijnlijk gebouwd door de architect GJ. Uiterwijk
(1863-1937) in de nieuw historiserende stijl. De nieuw vleugel heeft
dakkapellen met roeden die een lichtgebogen spiegelvormige afdekking
hebben en mooi passen bij de ingangspartij. De nokhoeken van het
dak zijn afgewerkt met pirons.

Afronding

De nieuw historiserende stijl heeft op de gemeente Rheden een
bijzonder stempel gedrukt. Deze bouwstijl is vooral in het dorp Velp
zo sterk vertegenwoordigd, dat slechts een paar panden, die in deze
stijl gebouwd zijn, in dit artikel aan bod zijn gekomen. Een volgend
artikel gaat over de landelijk bekende architecten J. London en
lW. Hanrath, die ook in deze stijl gebouwd hebben.
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De 1700 miljoen jaar oude steen, die bij de aanleg van
de uitbreidingswijk De Kapellenberg in 1997 is opge-
graven, ligt weer op de plek van zijn vindplaats midden
in de wijk. De steen van Växjö-graniet is afkomstig uit
het zuiden van Zweden en is in de voorlaatste ijstijd
met het landijs in onze richting afgevoerd.

Het artikel van Jolle Baltjes in het vorige nummer van
A & H over "De stenen van Rozendaal" is voor het
gemeentebestuur aanleiding geweest een enquête te
houden onder de bevolking met de vraag: Wat is de
beste plaats voor de gevonden steen. Op 12 mei is hij
door de wethouder mevrouw Brouwer onthuld.



Deze kaart is vervaardigd ten be-
hoeve van het proces voor het
Hof van Gelre tussen Van
Kesteren en de overige marke-
genoten. Weergegeven is de si-
tuatie in 1785. Duidelijk is de
door Van Kesteren aangelegde
laan te herkennen, die loopt
vanaf de Harderwijkerweg (on-
der) tot aan het door hem ge-
bouwde 'waarmanshuis ' (boven,
bij letter E). Het bovenste, meest
westelijke gedeelte van deze
laan is later verdwenen, evenals
het 'waarmanshuis '. De laan is
later Badhuis laan genoemd naar
het in 1850 gebouwde Badhuis,
dat ongeveer ter plaatse van het
woord Renvoy is verrezen.
Rechts in het midden loopt de
Soerense Beek, die nog zijn oor-
spronkelijke, kronkelende loop
heeft. Deze zou later door Van
Kesteren worden rechtgetrok-
ken. Op dit moment (1785) heeft
hij in de beek een stuw geplaatst
bij letter B en een deel van het
beekwater afgeleid (via letters
C) naar de aangelegde laan.
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Inleiding

Laag-Soeren is vooral bekend vanwege het bad-
huis dat daar in 1850 door Pieter Nicolaas Jut
van Breukelerwaard werd gesticht. Deze voor
Nederland unieke instelling kwam in de tweede
helft van de negentiende eeuw tot grote bloei,
zodat Laag-Soeren uit alle delen van Nederland
werd bezocht, vooral door mensen uit de ge-
goede klasse. In nummer 118 van Ambt en Heer-
lijkheid is door Frank van Heusden een interes-
sant artikel gewijd aan de geschiedenis van dit
badhuis. De badcultuur ging in de eerste helft
van de twintigste eeuw geleidelijk ter ziele, maar
het gebouwencomplex van het voormalige bad-
huis getuigt nog steeds van deze bloeiperiode.
Ook een deel van de landschappelijke aanleg
in Soeren en de (gedeeltelijk) nog aanwezige ge-
bouwen van de voormalige hotels Dullemond en
Horstink houden hiermee verband. Samen met
andere elementen in het landschap vormen deze
relicten uit het verleden een dusdanig waarde-
vol geheel, dat momenteel voorbereidingen wor-
den getroffen om dit deel van Laag-Soeren aan
te wijzen als beschermd dorpsgezicht.
Uit het bovenstaande zou men de conclusie kun-
nen trekken dat er een persoon is aan wie we dit
alles te danken hebben, namelijk Jut van
Breukelerwaard. Bij een nadere beschouwing
van de Soerense geschiedenis komt er echter
een tweede persoon uit het verleden naar voren
die een minstens zo belangrijke rol heeft ge-
speeld, namelijk CarelOtto van Kesteren. Hij is
- om slechts enkele van zijn activiteiten te noe-
men - de bouwer van het nu bijna ingestorte,
voormalige huis Laag-Soeren (het latere hotel
Dullemond) en van de vier Soerense watermo-
lens. Ook heeft hij het lanenstelsel en het groot-
ste deel van de bekenloop aangelegd, die beide
bepalend zijn voor het huidige dorpsbeeld. Zon-
der overdrijving kunnen we stellen dat hij de in-
frastructuur tot stand heeft gebracht waarbinnen
later het badhuis kon worden ingepast en tot
bloei kwam.
Alvorens nader in te gaan op de persoon Van
Kesteren en zijn activiteiten in Laag-Soeren, zuI-
len we een korte schets geven van de situatie
die hij aantrof, toen in 1768 zijn bemoeienissen
met deze plaats begonnen doordat hij eigenaar
werd van een aantal Soerense boerderijen.

WAT
CAREL DTTO VAN KESTERENS

IN LAAG-SOEREN TEWEEG BRACHT
F WJ. Scholten

Laag-Soeren in de tweede helft van de achttiende eeuw

Wanneer we het hebben over Laag-Soeren in de periode voor 1850,
is het allereerst van belang te constateren, dat de ligging van de toen-
malige buurtschap niet overeen kwam met die van het huidige dorp.
De kern van Laag-Soeren vormde de Soerense Enk, die ten zuiden van
het huidige dorp ligt. Op en om dit complex akkergronden bevonden
zich de boerderijen. Geconcentreerde bewoning in de vorm van een
dorp was er nog niet. Ook buiten de enk lagen enkele verspreide boer-
derijen met min of meer geïsoleerde akkers met een oppervlakte van
slechts enkele hectaren, onder meer het Veenhuis en enkele andere
kleine keuterboerderijtjes in het noorden en de wat grotere boerde-
rijen de Nachtegaal en Vlashegge in het zuiden. De laatste twee zijn
inmiddels opgenomen in de bebouwing van Dieren-Noordoost. Deze
beperkte oppervlakten cultuurgrond vormden eilanden in een enorme
uitgestrektheid woeste grond: aan de oostkant ruim 200 ha. laaggelegen
gronden in het .Soerense Broek, in het zuiden bijna 700 ha. heide op
het Soerense Veld en in het westen het heuvelachtige terrein tot aan de
Imbosch, dat eveneens met heide was begroeid. Hier lag onder andere
het Schaddeveld dat ongeveer 200 ha. besloeg. Aan deze kant van de
enk bevonden zich ook nog de restanten van de Soerense Hees, een
vroeger bosgebied van ongeveer 15 ha. In het noordoosten lag nog het
Veen, dat bestond uit moerassige grond en eveneens ongeveer 15 ha.
groot was.



De woeste gronden waren gemeenschappelijk eigendom
van de eigenaren van een beperkt aantal boerderijen die sa-
men de marke-organisatie vormden. De eigenaren hadden recht
op een 'waardeel' in de mark, hetgeen tevens inhield dat zij
stemrecht bezaten in de markevergadering, dat ze deelden in
de houtopbrengst van het gemeenschappelijke bos en dat zij
samen van de overige woeste gronden gebruik mochten ma-
ken. Laag-Soeren maakte deel uit van de mark Dieren-Span-
keren-Laag-Soeren, waarvan de 'gewaarde' erven rechten had-
den op alle woeste gronden in het gebied. Buiten de zojuist
genoemde gronden onder Soeren, lagen bij de beide andere
dorpen ook nog ettelijke hectaren gemeenschappelijk grond-
bezit.

Naast de gewaarde erven die vanouds een aandeel in de
mark hadden, was in de loop v~n de tijd een aantal kleine keu-
terboerderijen gesticht, waarvan werd toegelaten dat de bewo-
ners tot op zekere hoogte van de gemeenschappelijke gronden
gebruik mochten maken. Meestal hadden zij echter geen stem-
recht in de mark. Dat we de markegronden als 'woest' betite-
len, wil niet zeggen dat het ongerepte natuur was. Sterker nog,
de woeste gronden droegen in verschillende opzichten de spo-
ren van een intensief gebruik. Op de Soerense Hees bevonden
zich omstreeks 1760 alleen nog de stobben van wat ooit een
bos was geweest, waaruit de rechthebbende markegenoten re-
gelmatig partijen hout toegewezen kregen. In de voorgaande
periode werden door de mark uit de opbrengst van het hout
ook bijzondere uitgaven bekostigd, zoals de reparatie van de
Spankerense kerktoren in 16641 en de kosten van een proces
tegen de bewoners van het aangrenzende Coldenhove onder
Eerbeek in 16942•

Dat het niet mogelijk bleek het bos op peil te houden, zal
veroorzaakt zijn door te veel houtkap, in combinatie met
begrazing door schapen. De markegenoten hadden het recht
hun kuddes op de woeste gronden te laten grazen. Voor het
uitoefenen van het landbouwbedrijf was dit een noodzaak, want
de mest die deze dieren produceerden, was onmisbaar voor de
akkerbouw. De al te intensieve begrazing verhinderde niet al-
leen het herstel van het bos en de ontwikkeling van jonge bo-
men, maar zorgde er ook voor dat de wind vat kon krijgen op
de zandige ondergrond van het bos en de heidevelden, waar-
door er zandverstuivingen ontstonden. Het steken van plaggen

en schadden werkte dit eveneens in de hand. Ook deze werden
in het landbouwbedrijf gebruikt, o.a. als strooisel in de stal-
len. Onder Soeren had de verstuiving van de ondergrond zoda-
nige vormen aangenomen dat een deel van de akkers op de
enk onder het zand bedolven dreigde te raken, Overigens was
Soeren hierin niet uniek, want ook elders op de Veluwe vormde
het zand een grote bedreiging. In 1650 besloten de staten van
Gelderland zelfs een zandgraaf aan te stellen die zich met de
beteugeling van de zandverstuivingen moest bezighouden.'

Ook het veen had te lijden van een te intensief gebruik.
Van oudsher kon hier door de markegenoten turf worden ge-
stoken, maar naarmate de tijd voortschreed, raakte de aanwe-
zige hoeveelheid uitgeput en kon er alleen nog naar turf wor-
den gebaggerd. De mark moest steeds strengere regels stellen
om te voorkomen dat daardoor vernielingen werden aange-
richt. Zo vaardigde men in 1670 een verbod uit om 'voortaen
turff te steeeken ofte te baggeren', omdat hierdoor in de voor-
gaande jaren grote schade was ontstaan."

We zullen nu de schijnwerper richten op Van Kesteren en
de verschillende activiteiten die hij in het gebied van de mark
ontplooide. Het betreft de aanleg van een buitenplaats met huis
en lanen, de bouw van watermolens met de daarbij behorende
watertoevoer, de beteugeling van zandverstuivingen en de ont-
ginning van woeste gronden.

Van Kesterens achtergronden

CarelOtto van Kesteren werd op 16 november 1721 te
Arnhem gedoopt. Hij trouwde aldaar op 16 december 1742
met Frederica Hoevenaar. In hetzelfde jaar trad hij toe tot het
timmerliedengilde. In de archieven van het gilde wordt hij als
beeldhouwer en als metselaar vermeld.' Elders in de Arnhemse
archieven komen we hem tegen als aannemer, handelaar in
bouwmaterialen en exploitant van een rosmolen. Mogelijk heeft
deze laatste activiteit hem later geïnspireerd tot het bouwen
van molens in Laag-Soeren, al werden deze niet door paarden
maar door water aangedreven. Naast zijn zakelijke activitei-
ten was hij ook hopman van een vendel Arnhemse schutters.
Vermeldenswaard is nog dat hij in Arnhem 'sinds 1770 eige-
naar was van het Duivelshuis, dat in de eerste helft van de



zestiende eeuw is gebouwd door de beroemde Gelderse veld-
heer Maarten van Rossurn. In 1772 heeft hij dit huis, dat in
slechte staat verkeerde, uyt liejhebbery van binnen en van bui-
ten gerestaureerd. Hiermee bereikte hij een merkelyk
embelissement van de straat. Hij hoopte op deze manier bij
vreemdelingen die de stad bezochten de herinnering aan de
beroemde veldheer levend te houden.' Duidelijk is dat Van
Kesteren een veelzijdig en ondernemend man was.

De schamele restanten van het vroegere Huis Laag-Soeren, door Van
Kesteren gebouwd en bewoond, gaan langzaam maar zeker te grande

Zijn bemoeienis met Laag-Soeren begon, toen hij op 19
maart 1768 voor tl 22.560,-zes boerenerven en de tiend in de
buurtschap van die naam kocht van Victor baron van Watteville.?
Dat hij dit zeer aanzienlijke bedrag op tafel kon leggen, wijst
erop dat zijn ondernemerschap in Arnhem hem geen wind-
eieren had gelegd, al bereikte hij met deze aankoop waarschijn-
lijk wel de grenzen van zijn financiële mogelijkheden. In 1774
leende hij, met als onderpand zijn nieuwe Soerense bezit,
10.000 Carolus guldens van Gerrit Dithmar baron Schimmel-

penninck van der Oije, spoedig daarna gevolgd door leningen
van respectievelijk 10.000 en 17.000 Carolus guldens. Deze
bedragen werden in 1789, 1792 en 1793 afgelost." In de jaren
daarna werd zijn financiële positie zo sterk, dat hij zich in
1799 en 1803 voor fl. 20.000 garant kon stellen voor zijn zoon
Abraham, toen deze werd benoemd tot ontvanger van de
verpondingen in Arnhem." Onduidelijk is of de geleende be-
dragen verband hielden met de activiteiten die Van Kesteren
in Laag-Soeren ontplooide. Dat die activiteiten omvangrijk en
intensief waren en dat daarmee veel geld gemoeid was, zal uit
het volgende duidelijk naar voren komen. Met Van Kesterens
komst braken voor deze buurtschap roerige jaren aan. Hij ging
met veel energie aan het werk om zijn bezit uit te breiden en te
verfraaien en liet zich daarbij niet hinderen door de bestaande
bezitsverhoudingen.

Met name was het gemeenschappelijke bezit van de marke-
gronden voor hem niet heilig. Hij ging tot het uiterste om de
mogelijkheden te benutten die zijn gerechtigdheid in de mark
hem bood. De manier waarop Van Kesteren van zijn al dan
niet vermeende rechten gebruik maakte, resulteerde in een bijna
onafgebroken reeks van conflicten, soms uitmondend in pro-
cessen, met zijn mede-markegenoten en andere belanghebbenden.

Aanleg van een buitenplaats

Van Kesteren heeft zijn bezittingen in Laag-Soeren onge-
twijfeld gekocht met het voorop gezette plan hier een buiten-
plaats te stichten. Nadat de koop op 19 maart 1768 een feit
was geworden, komen al op de markevergadering van 23 au-
gustus van hetzelfde jaar zijn eerste activiteiten ter sprake,
waardoor hij meteen de gezamenlijke markegenoten tegenover
zich kreeg. Het betrof onder meer de aanleg op grond van de
marke van een nieuwe laan met daarlangs gepote eiken. Het
conflict over de rechtmatigheid van deze aanleg werd bijge-
legd tijdens de volgende vergadering op 2 september, toen Van
Kesteren achteraf alsnog toestemming kreeg voor de aanleg
van de laan. Hij mocht deze zelfs doortrekken, maar niet ver-
der dan tot aan de voet van de eerste heuvels. Duidelijk is dat



het de aanleg betreft van de huidige Badhuislaan vanaf de
Harderwijkerweg, over een lengte van ongeveer 1300 m. Daar-
bij moet worden aangetekend dat deze laan oorspronkelijk ook
ter hoogte van het latere badhuis rechtdoor liep, en daar niet
de knik vertoonde die zij nu laat zien. De laan onderging een
verdere verfraaiing doordat Van Kesteren er, zoals we nog zul-
len zien, rond 1773 een deel van het beekwater langs leidde.
Ook gedeelten van de huidige Prof. Stokvislaan, Prof.
Winternitzlaan en Schaapsallee behoorden bij Van Kesterens
aanleg.

Een deel van de Badhuislaan. kort voor /770 door Co. van Kesteren
aangelegd, met links de eveneens door hem aangelegde waterloop

Dat de lanen deel uitmaakten van een omvangrijkere aan-
leg, blijkt uit stukken die te maken hebben met een volgend
conflict tussen Van Kesteren en de andere markegenoten, dat
tot voor het Hof van Gelre in Arnhem werd uitgevochten. Hier-
uit komt naar voren dat hij in 1772 aan het einde van de zo-
juist genoemde laan een waarmanshuis heeft gebouwd. We
zullen dit moeten zien als de behuizing voor een beheerder,
die bij Van Kesterens afwezigheid het beheer over zijn bezit-
tingen in Laag-Soeren waarnam. Dit huis is tot omstreeks 1920
op kaarten terug te vinden. Het lag ter hoogte van de huidige
wasserij Slijkhuis, maar aan de andere kant van de beek; er
zijn nu geen sporen meer van te zien.

Het belangrijkste bestanddeel van de
buitenplaats-in-aanleg was het woonhuis van
de eigenaar zelf. Zoals we zagen, bestond
het Soerense bezit van Van Kesteren bij aan-
koop in 1768 uitsluitend uit pachtboer-
derijen. Toen hij in 1774 een lening afsloot
van 10.000 Carolus guldens, dienden daar-
bij als onderpand de zes boerenerven die hij
eerder had gekocht met het 'huijs en getim-
mer' dat daar naderhand door hem was ge-
bouwd.'? Waarschijnlijk wordt hiermee het
huis Laag-Soeren bedoeld, dat later ook
diende als woonhuis voor Jut van Breukeler-
waard en later door de familie Dullemond
als hotel werd geëxploiteerd. Het is nu gro-
tendeels ingestort.
In 1789 is er, opnieuw in verband met het
eerder genoemde proces, sprake van een ver-
dere uitbreiding van het lanenstelsel in sa-
menhang met dit huis. Het betreft o.a. het
gedeelte van de huidige Harderwijkerweg
dat vanaf het huis gezien in een rechte lijn
in de richting van de Spankerense kerktoren
loopt. 11 Sinds 1770 wordt zijn woning als
het Huis te Laag-Soeren of Huize Soeren ver-
meld en wordt Van Kesteren ook betiteld als
'heer van Laag-Soeren' .12 Beide aanduidin-
gen treffen we in de oudere stukken niet aan.



Fragment van de kaart van de Veluwe
door MJ. de Man uit de jaren 1802-
1812. De resultaten van Van Kesterens
activiteiten komen hierop duidelijk tot
uiting. De oude Soerense Beek is recht-
getrokken en een nieuwe loop is hier-
aan toegevoegd. Beide worden gevoed
door sprengen (source '). Vier watermo-
lens zijn gebouwd (tpap.M. 'en 'Koorn
molen') en ook de aangelegde lanen rond
het huis Laag-Soeren springen duidelijk
in het oog, evenals de aangeplante bos-
sen (donker getint, plantage ')

I

Bouw van drie papiermolens
en daarbij behorende waterwerken

Met de bouw van het huis Laag-Soeren en het waarmans-
huis deed Van Kesteren zijn beroep van meester-metselaar eer
aan, maar hij liet het daar niet bij. De volgende jaren voegde
hij hier nog een aantal belangrijke bouwwerken aan toe: in de
jaren 1791-1795 drie papier-watermolens, in 1805 gevolgd door
een graan-watermolen.

Aan de bouw van de watermolens ging opnieuw een hele
reeks conflicten vooraf. Van Kesteren beriep zich op het recht
dat zijn voorgangers van de Gelderse Rekenkamer hadden ge-
kregen om het water van de Soerense beek te benutten voor de
bouw van een of meer molens. Aan dit recht was tevens de
mogelijkheid gekoppeld om met graven ofte andere maniere
van doen ... eenig water te vinden. Hiermee wordt verwezen
naar het aanleggen van sprengen, kunstmatige bronnen die de
molenbeken met water voeden. Of Van Kesterens voorgangers
al van dit recht gebruik hebben gemaakt, is niet geheel duide-
lijk, maar waarschijnlijk is het niet. Zeker is wel dat Van
Kesteren zich zelf intensief met de waterlopen heeft bezig ge-
houden. Zoals hij later bij de bouw van de vierde molen zou
schrijven, was hij op het idee gekomen om naar 'sources van
water' te zoeken en had hij het geluk dit in zo grote hoeveelheden
te vinden, dat het over twee beeklopen kon worden verdeeld."

De Soerense Beek bestond ten tijde van zijn komst naar Laag-
Soeren uit een stroompje dat van nature werd gevoed vanuit het
Veen. De aard van dit vochtige gebied hangt waarschijnlijk sa-
men met het voorkomen van ondoordringbare leemlagen in de
ondergrond, in combinatie met het naar boven komen van kwel-
water uit het Veluwemassief. De natuurlijke wateraanvoer voedde
de Soerense beek, maar deze zal onvoldoende zijn geweest om
er watermolens op te laten draaien. Van Kesteren heeft de capa-
citeit in eerste instantie vergroot door de bovenloop van de be-
staande beek te verlengen tot in het hoger gelegen terrein en
daar het grondwater aan te graven in de vorm van sprengen. Om
nog meer capaciteit te krijgen, is aan de oorspronkelijke beek-
loop een tweede, geheel kunstmatig aangelegde tak toegevoegd,
die later de Badhuisspreng is genoemd.



De markegenoten worden voor het eerst in 1773 gecon-
fronteerd met Van Kesterens plannen om naar eigen goeddun-
ken van het beekwater gebruik te maken. Hij plaatste een stuw
in de bovenloop van de beek, zodat hij een deel van het beek-
water kon afleiden en langs de eerder door hem aangelegde
laan kon laten lopen. Ook verder stroomafwaarts, waar de beek
de Harderwijkerweg kruiste, plaatste hij een stuw met de ken-
nelijke bedoeling het water zo lang mogelijk op zijn grond
vast te houden. Dit tot grote ergernis van de andere marke-
genoten. Tijdens de markevergadering van 2 september 1778,
in het droge seizoen, beklaagden zij zich over gebrek aan wa-
ter in het Soerense Broek, omdat Van Kesteren de beek
opstuwde. Men besloot de stuwen desnoods met geweld te la-
ten verwijderen. Enkele dagen later werden, onder leiding van
de rentmeester van het Hof te Dieren, in zijn hoedanigheid
van erfmarkerechter, vergezeld door de heren van de Gelderse
Toren en de Bokhorst en enkele andere geërfden, de beide stu-
wen met beilen en schoppen vernield. In combinatie met de
andere klachten over Van Kesterens misdragingen, leidde dit
tot het al eerder genoemde proces voor het Hof van Gelder-
land." In het voorstel tot schikking, dat Van Kesteren in 1780
in het kader van dit proces naar voren bracht, werd voor het
eerst duidelijk dat hij van plan was om aan de beek een of
meer watermolens te bouwen." Hij gaf aan dat hij de water-
loop, die hij beschouwde als eigen water en grond, recht wil
trekken en dat hij deze 'aan beide zijden met een dijk water-
pas [wilde] opzetten'. Ongetwijfeld heeft dit betrekking op de
bovenloop van de beek boven de in 1791 als eerste gebouwde
molen, de Veenrnolen, die later Welbedacht werd genoemd.
Deze heeft inderdaad nog steeds een zogenaamde 'opgeleide'
waterloop met een regelmatig tracé, dat in de plaats is geko-
men van de oorspronkelijke, kronkelende, natuurlijke water-
loop die op de proceskaart nog te zien is.

Uiteindelijk werd in 1789 een accoord bereikt dat inhield
dat de door Van Kesteren aangelegde waterwerken mochten
worden gehandhaafd, mits al het water uiteindelijk via de dui-
ker onder de Harderwijkerweg naar het Soerense Broek zou
lopen. Ook stemde men ermee in dat hij de bestaande water-
loop verder verbeterde of verdiepte 'ter bekoming van het
meeste water van boven', op voorwaarde dat er geen bestaande
wegen door geblokkeerd werden. Dit opende voor Van Kesteren
de mogelijkheid om door het graven van een nieuwe spreng,

buiten de bestaande beek, aan extra vermogen voor de te bou-
wen watermolens te komen. Hij realiseerde dit door de aanleg
van de later zo genoemde Badhuisspreng, die in het verlengde
lag van de eerder aangelegde laan. Deze naam is. gegeven,
omdat later een deel van het water van deze spreng via een
gietijzeren leiding naar het badhuis werd geleid, nadat de spreng
voor dit doel met een zijtak was uitgebreid. Ook hier kwam
het verval ten behoeve van de watermolen tot stand door de
waterloop uit de nieuw gegraven spreng door middel van dij-
ken boven het niveau van de omgeving te leiden en op de plaats
waar het verval voldoende was een watermolen te bouwen.
Nadat het nodige graafwerk was beëindigd, bouwde Van
Kesteren hier in 1793 zijn tweede molen, die later de naam
Nagedacht kreeg (nu Wasserij Slijkhuis). De derde papiermo-
len, later Goedgedacht genaamd (nu Wasserij Lips, De Lelie),
werd in 1796 benedenstrooms van de laatstgenoemde gelegd."

Doordat Van Kesteren zich ook had verzekerd van enkele
hectaren voormalige markegrond rondom deze molens, die tot
landbouwgrond werden ontgonnen, kregen de papiermakers
gelegenheid bij hun molen tevens het boerenbedrijf uit te oe-
fenen, zodat zij gedeeltelijk in hun eigen levensbehoeften kon-
den voorzien. Daarmee waren de gebruikelijke voorwaarden
voor het beoefenen van deze vorm van nijverheid, zoals dat
ook elders op de Veluwe gebeurde, vervuld. Van de drie mo-
lens is weinig meer te herkennen. Zij verloren in de tweede
helft van de negentiende eeuw, bij de opkomst van de fabrieks-
matig papierindustrie, hun oorspronkelijke functie en werden
ingericht als wasserij. De voormalige molens Nagedacht en
Goedgedacht zijn nog steeds als zodanig in bedrijf; op hun
oorspronkelijke plaats zijn nu de moderne wasserijen van res-
pectievelijk Slijkhuis en Lips gevestigd. Op de plaats van de
vroegere molen Welbedacht staat een tot woonhuis verbouwde
boerderij die waarschijnlijk in zijn kern de restanten van het
oorspronkelijke molengebouw bevat.



Door Van Kesteren aangelegde lanen:
C Badhuislaan, D Dennendijk, E laan
richting toren Spankeren

Door Van Kesteren
aangelegde waterlopen:
A vergraven beek door het Veen met
sprengen B aangelegde waterloop
met sprengen (latere Badhuisspreng)



Bouw van een graanmolen
met bijbehorende waterwerken

Aan de bouw van de laatste molen die Van Kesteren tot
stand bracht, de graanmolen aan de Harderwijkerweg (nu huis-
nummer 8), ging opnieuw een moeizame procedure vooraf. In
1802 vroeg Van Kesteren aan de mark een strook woeste grond
langs de Harderwijkerweg met een lengte en breedte van 40
roeden (ca. 150 m.) te mogen kopen om daar huizen of huisjes
op te zetten. 17 Dit werd hem toegestaan onder voorwaarde dat
hij hier geen arme mensen zou huisvesten. Anderhalf jaar later
herhaalde hij zijn verzoek, maar nu in gewijzigde vorm 'wijl
naderhand hem was in de gedagten gekomen om tot voordeel
en gerief der ingezetenen er een koom- en papiermolen op te
plaatsen'. Met dit doel voor ogen vroeg hij de gevraagde stuk
grond te mogen uitbreiden tot 60 roeden. Dit werd hem tegen
betaling toegestaan. IS Vrijwel gelijktijdig richtte hij zich tot
het departementaal bestuur van Gelderland om voor dit doel
van het beekwater gebruik te mogen maken. Maar nu teken-
den de thesaurier en raden van financiën bezwaar aan. Zij
kwamen op voor de rechten die verbonden waren aan de wind-
molen in Dieren. Deze was eigendom van het Hof te Dieren en
had vanouds een monopoliepositie omdat de boeren uit de wijde
omgeving gedwongen waren daar hun graan te laten malen.

Na de verovering van de Republiek door de Fransen in 1795
was het Hof te Dieren, evenals de overige bezittingen van de
naar Engeland gevluchte Oranjes, verbeurd verklaard. De
thesaurier kwam voor de belangen van dit bezit op, zoals
O.G.W.L. van Hackfort, bewoner van huis Ter Horst bij Loenen,
dit deed als eigenaar van de waterrechten ten noorden van
Soeren. De door hen gebruikte argument pasten echter niet in
de 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' van deze jaren, waarin
alles er juist op gericht was oude heerlijke rechten en mono-
polieposities af te schaffen. Het Hof van Gelre wees dan ook
vonnis tan gunste van Van Kesteren. De thesaurier ging nog in
hoger beroep, maar zonder resultaat. Op 20 februari 1805 werd
het octrooi aan Van Kesteren verleend en kon met de bouw
van de watermolen worden begonnen."

De in 1805 door Van Kesteren gebouwde graanmolen aan de Harderwijkerweg

Ten behoeve van deze molen werd voor het verkrijgen van
het benodigde niveauverschil een andere werkwijze gevolgd
dan bij de eerder gebouwde papiermolens. Daar gebeurde het
door het water via een verhoogd aangelegde bedding min of
meer waterpas door het langzaam aflopende terrein te leiden.
Hier werd het hoogteverschil verkregen door de beekloop be-
neden de molen diep in te graven en de ingegraven diepte ge-
leidelijk te verminderen totdat het niveau van het terrein weer
was bereikt. Voor dit doel werd een aftakking van de bestaande
beek gegraven die zich beneden de molen weer bij de oor-
spronkelijke beekloop voegde. Dank zij het eveneens aange-
kochte terrein rondom de molen, kon de molenaar, net als zijn
collega's aan de bovenloop van de beek, door landbouw in een
deel van de eigen levensbehoeften voorzien. De molen kreeg
tevens de functie van herberg aan de doorgaande weg van
Doesburg naar Harderwijk, de huidige Harderwijkerweg. Het
gebouw heeft de afgelopen eeuwen vrijwel ongeschonden door-
staan en is in 1988 grondig gerestaureerd. Het waterrad met
bijbehorend mechanisme is in de jaren vijftig echter verwijderd.



Beteugeling van de zandverstuiving en bebossing

Van het bos de Soerense Hees waren in 1778 nog slechts
stobben over. Het was zodanig geruineerd, dat de ondergrond
was gaan verstuiven. Het zand bedreigde de akkers van Van
Kesteren op de Soerense enk, die in de nabijheid lagen. Daarom
had hij sinds 1770 een aantal maatregelen genomen om het
zand vast te leggen. De heuvels met los zand liet hij met zand-
haver, berken en dennen beplanten. Om te voorkomen dat gra-
zende schapen zich hieraan tegoed zouden doen, liet hij rondom
het terrein een wal aanleggen. Bovendien liet hij het hele ge-
bied met heideplaggen bedekken." Met deze kostbare maat-
regelen wist hij inderdaad de zandverstuiving te beteugelen,
maar het leidde niet tot gevoelens van dankbaarheid bij zijn
mede-markegenoten. Integendeel, zij besloten dat het illegaal
uitgevoerde werk vernield moest worden, al is het daar niet
van gekomen." Samen met de eerder vermelde verwijten leidde
dit tot het proces dat zij in 1778 tegen hem aanspanden. Ook
nu was Van Kesteren voorbij gegaan aan het principe dat de
markegenoten alleen gezamenlijk over de woeste gronden kon-
den beschikken en dat een willekeurige markegenoot zich zon-
der gezamenlijke instemming geen gedeelten van de marke-
gronden kon toeeigenen. In de schikking waarin het aange-
spannen proces in 1789 uitmondde, legde de marke zich als-
nog neer bij de ontstane situatie, waardoor Van Kesteren zich
eigenaar van de Soerense Heeg mocht noemen.

Zoals we zagen, was het aanplanten van dennenbomen een
van de middelen waarmee Van Kesteren probeerde het zand te
stuiten. Maar ook elders in Soeren plantte hij bos aan. Dit ge-
beurde bijvoorbeeld bij zijn 'waarmanshuis " waar hij aan
weerszijden van de aangelegde allee elzen plantte. Dit terrein
vormde de zuidelijke rand van het Veen. Door de turfwinning
bevonden zich hier uitgegraven kuilen naast hogere gedeelten.
Door de lagere ligging kon de els hier goed gedijen. Op het
aansluitende, wat hoger gelegen terrein, ongeveer ter plaatse
van het latere badhuiscomplex, liet Van Kesteren 'denne-
dijken' aanleggen. De naam 'Plantage' die dit gebied op kaar-
ten vanaf 1810 draagt, hangt ongetwijfeld samen met deze aan-
plant. De huidige Stokvislaan heette vroeger niet voor niets
Dennenallee en maakte deel uit van Van Kesterens aanleg.

Besluit

Na het overlijden van CarelOtto van Kesteren in 1809 werd
het weer rustig in Laag-Soeren. Zijn echtgenote was al veel
eerder, in 1770 in Arnhem overleden. Erfgenamen waren
daarom zijn twee zonen en twee dochters. Namens hen zien
we de tweede zoon, Jacobus Arnoldus, regelmatig mede na-
mens de anderen optreden in notariële akten en in het marke-
boek. Hij was militair ingenieur van beroep en mogelijk ge-
bruikte hij het huis Laag-Soeren als woning. In 1816 veilden
Van Kesterens erfgenamen het landgoed, dat toen in handen
kwam van G.J. van Rhemen, zoon van W.G.J. van Rhemen,
eigenaar en bewoner van de Gelderse Toren.

In het markeboek vinden we hem alleen in 1818 en 1819
vermeld. Na een lacune van enkele jaren wordt vanaf 1827 als
volgende eigenaar Ralph Dundas baron Tindal genoemd. Hij
was generaal der infanterie en commandeur van de vesting
Doesburg. Ook was hij lid van provinciale staten.

Boven de vroegere Veenmolen (Welbedacht) is de beekbedding verbreed om
extra opslagcapiciteit voor water te verkrijgen ten behoeve van de watermolen

Hij zal Laag-Soeren ongetwijfeld als buitenverblijf heb-
ben gebruikt, want hij bezat ook een woonhuis in Doesburg.
Tindal overleed in 1834, waarna Jacobus Bronkhuizen, burge-
meester van Rijnsburg, eigenaar werd. Na hem was het land-
goed in handen van mevrouw E. Poel-Luden, waarna in 1849



met de koop door Pieter Nicolaas Jut van Breukelerwaard een
geheel nieuwe episode aanbreekt."

Het overlijden van CarelOtto van Kesteren vormde het
einde van een woelige periode. Er waren geen grote conflicten
meer en er werden geen processen meer gevoerd. Ook veran-
derde er tot omstreeks 1850 weinig in het Soerense landschap.
De enige gebeurtenis van belang was de aanleg van de Broek-
dijk in 1818. Met toestemming van het markebestuur liet
G.l. van Rhemen deze weg aanleggen, officieel om een goede
verbinding te krijgen tussen Laag-Soeren en de boerderijen
De Kievit en Lichtenberg, maar mogelijk ook om de verbin-
ding tussen het Huis Laag-Soeren en Van Rbemens ouderlijk
huis de Gelderse Toren te verbeteren. In deze jaren werden de
Soerense gemoederen in sterke mate beziggehouden met de
vraag of de gemeenschappelijke markegronden onder de be-
woners verdeeld moesten worden. Uiteindelijk werd hiertoe
in 1848 besloten.

Dit betekende het einde van de eeuwenoude gemeenschap-
pelijke markegronden en een aanzienlijke uitbreiding van het
particuliere grondbezit. Dit vormde tevens het startpunt voor
een nieuwe periode van ontginningen en bebossingen. Vooral
de eigenaren die al veel grond bezaten en de gewaarde erven
profiteerden van de markeverdeling. Het bezit dat Jut van
Breukelerwaard in 1849 kocht was dan ook aanzienlijk uitge-
breider dan dat van de vorige eigenaren van huis Laag-Soeren,
vooral dankzij grote oppervlakten woeste grond die erbij wa-
ren gekomen. De kern van het bezit was echter nog steeds het
huis Laag-Soeren en alles daaromheen wat Van Kesteren in de
jaren 1768-1809 tot stand had gebracht.
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