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SrOOMOP EEN KONINKLIJKE SPOORLIJN

Het ontstaan van de spoorwegmaatschappijen

We gaan even terug in de 19de eeuw hoe enkele spoor-
wegmaatschappijen over de Veluwe begonnen te stomen.

Op 19 februari 1836 werd bij Koninklijk Besluit een
speciale commissie ingesteld die het belang en de moge-
lijkheid van de aanleg van spoorwegen in Nederland moest
onderzoeken, wier rapport twee maanden later aan de
Koning werd uitgebracht. De conclusie was dat er een
spoorweg van Amsterdam naar Keulen werd aanbevolen,
maar niet via Amersfoort, Hilversum, Utrecht, en Arnhem
naar Emmerik. De Tweede Kamer verwierp het wetsvoor-
stel. Door persoonlijk ingrijpen van Koning Willem I werd
op 30 april 1838 door middel van een plotseling inge-
diend Koninklijk Besluit de reeds hopeloos gewaande zaak
opnieuw bekeken. Hierin bepaalde men dat er een spoor-
weg van Amsterdam over Utrecht naar Arnhem moest
worden aangelegd, doorgaand naar de Pruissische grens.

R.w.p de Vries

De titel van dit artikel verwijst niet alleen naar de
museale stoom op de spoorlijn tussen Apeldoorn
en Dieren maar met name naar het ontstaan van de
"Koninklijke" lijn.
De oorsprong van het artikel ligt in een bijdrage van
de auteur, secretaris van de Oudheidkundige Vereni-
ging "De Marke" , bij het jubileum van de Veluwsche
Stoomtrein Maatschappij in september 2000.

In 1843 werd de lijn Amsterdam/Weesperpoort -
Utrecht geopend. Daarna volgden de trajecten naar Drie-
bergen, Veenendaal om tenslotte in 1845 Arnhem te be-
reiken. In datzelfde jaar werd de Nederlandsche Rhijn-
spoorwegmaatschappij opgericht, ook genoemd: Dutch
Rhenisch Railway Company. De Engelsen hadden 67.000
van de 100.000 aandelen in handen. De NRS nam van de
Staat der Nederlanden de spoorlijn Amsterdam-Arnhem
over, inclusief het materieel.

Een tweede spoorwegmaatschappij, die op de Veluwe
een lijn wist aan te leggen, was de Nederlandsche Centraal
Spoorweg Maatschappij, ontstaan op 14 augustus 1858. Een
voorlopige concessie werd op diezelfde datum verleend voor
de aanleg en exploitatie van een lijn van Utrecht, via Amers-
foort, Nijkerk Harderwijk naar Zwolle. Utrecht -Hattem werd
in 1863 geopend, een jaar later Hartem-Zwolle.



Een druk transitoverkeer beleefde deze lijn na aanslui-
tingen met andere spoorwegen via Amersfoort, zowel als
via Zwolle. In de jaren 1910 -1914 kwamen de bekende
geel geschilderde sneltreinlocomotieven in dienst. Wat dat
betreft was het wel een bewijs van durf.

De Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij
(H.IJ.S.M.), die alleen in Noord en Zuid Holland spoor-
wegen exploiteerde, had ook graag een eigen verbinding
met Duitsland. Zij kreeg in 1870 een concessie voor een
spoorlijn van Amsterdam via Apeldoorn naar Zutphen, de
bekende "Oosterspoorweg".

Ook toen werd er geprotesteerd: een aantal belangheb-
benden waren het niet eens met de onteigeningen. Perce-
len werden ongunstig doorsneden, men was bang voor
brandgevaar, woongemeenschappen zouden worden ge-
ïsoleerd enz. Ondanks de aangenomen onteigeningswet
en het Koninklijk Besluit, waarin de te onteigenen perce-
len werden aangewezen, werd de aanleg vertraagd.

Niettemin begon de aanleg in 1871, die voorspoedig
verliep. Drie jaren later werd de lijn naar Amersfoort in
gebruik genomen. Zutphen en Apeldoorn vierden in 1876
hun spoorwegfeest. Het Koninklijk Lustslot Het Loo werd
in 1879 verbonden met de spoorlijn Amersfoort -
Apeldoorn.

In 1876 overlegde Apeldoorn met Epe, Heerde en
Hattem over de aanleg van een buurtspoorweg. Een be-
langrijke wet, nl. de "Wet omtrent regeling van de dienst
op locaalspoorwegen" werd in 1878 van kracht, waardoor
het mogelijk werd om o.a. met ontheffing van bepaalde
eisen uit de Spoorwegwet tegen lagere kosten spoorlijnen
aan te leggen. Het leidde in 1879 tot de oprichting van
"Het Veluwsch Locaalspoorweg-comité", die de oprich-
ting van een lokaalspoorwegmaatschappij moest voorbe-
reiden, de latere Nederlandsche Locaalspoorwegmaat-
schappij (NLS).

Station Beekbergen met wachterswoning 7 en goederen-
wagon voor Apeldoorn v.v. op 11 oktober 1958

Initiatiefnemers van het comité waren o.a. de heren
H.C. van der Houven van Oordt, E. Vas Visser en Mr. E.
Weerts. De heren P. Kok Ankersmit en J. Koppel zaten in
1880 als lid in het Comité van Aanbeveling. Ook Baron
VanWijnbergen, eigenaar van Kasteel Ter Horst in Loenen
heeft zich intensief ingezet om de spoorlijn gerealiseerd
te krijgen.

Locaalspoorweg Apeldoorn naar Dieren

Op 30 september 1880 werd te Zwolle de Nederland-
sche Locaalspoorweg Maatschappij opgericht. De maat-
schappij, die tot taak had het ter hand nemen van de aan-
leg van een locaalspoorweg vanuit Apeldoorn naar Die-
ren, zowel als naar Hattem met een zijlijn naar Het Loo
en naar Almelo, kreeg in 1882 het predikaat Koninklijk
(KNLS). Zij droeg de statutair vastgestelde naam van
"Spoorwegen Koning Willem III".



Station Loenen met wachterswoning 5 aan de Hoofdweg

In het:
"VERSLAG van het verhandelde in de Vergadering van
inschrijvers in het maatschappelijk kapitaal der ontwor-
pen Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij, gehou-
den op 3juli 1880, in het Hotel Apeldoorn, te Apeldoorn"

werd gesproken over een;
"nu weder op nieuw voorgestelde lijn Apeldoorn-Dieren" .

PERSOONLIJKE HERINNERINGEN
AAN DE TREIN EN LAAG-SOEREN

Frank. van Heusden

In.de tijd dé1ti.kinLaag-Soeren
woonde, van december 1936 tot
.augustus 1942, was de spoorlijn
Apeldoorn - Dieren n09 volledig in

Op een ontwerptekening (met stempel: KNLS 3 ja-
nuari 1881) zijn twee tracés getekend, waarvan een is door-
gekruist. Het doorgekruiste ontwerp toonde het afbuigen
van de spoorlijn ten westen van het station Dieren. Ver-
volgens in noordelijke richting naar het Badhuis te Laag
Soeren gaande ongeveer langs de huidige Zilverakkerweg.
Niet ver van dat Badhuis, aan de Badhuislaan, was een
station gepland. De spoorlijn liep dan in rechte lijn door
naar het bekende station Eerbeek. Het station Loenen zou
bij de splitsing van de Hoofdweg en de Voorsterweg ko-
men en dat van Beekbergen na een boog op de kruising
Hansengraaf-De Els.

Op het andere ontwerp is te zien dat de spoorlijn, in
tegenstelling tot het andere ontwerp, in noordoostelijke
richting afboog en bij de Imboslaan langs de toenmalige
Prisnitzlaan liep, kruiste vervolgens het andere ontwor-
pen tracé en vervolgde zijn weg praktisch evenwijdig daar-
aan. Het station was dichter bij het Badhuis gesitueerd.
De spoorlijn zou in noordelijke richting het kruispunt
Soerenseweg-Den Texweg passeren en langs het
Soerensezand bij de Doonweg het huidige tracé vervolgen.

Later is een deel van het tracé wederom gewijzigd, zoals
we dat nu kennen. Vanaf de Imboslaan volgt de spoorlijn
het Apeldoornse kanaal. Het station Soeren kwam aan de
oostzijde langs het kanaal te liggen. Het tracé volgend:
deze buigt iets bij Den Texweg, om tenslotte zowel het

gebruik. Dat betekende personen-
en vrachtvervoer. Het laatste zal
vooral ten dienste gestaan hebben
van de papierfabriekèn in Eerbeek
en Loenen, maar het transport van
hout voor de kolenmijnen in Lim-
burg was evenmin te onderschat-
ten; de grote stapels op maat ge-
zaagde stammen bij het Soerense

station staan me nog helder voor
de geest. Overigens moet het
Apeldoorns kanaal ook zijn aandeel
in dat vervoer hebben gehad, want
aan de OVerzijde ervan lag bij de
brug een loswal. ..

Maar hoe stond het met het perso-
nenvervoer?



dorp als het station Eerbeek aan de westzijde te passeren.
In dezelfde richting doorgaand kwam de spoorlijn ten
oosten van Loenen te liggen, rekening houdend met de
landgoederen en heuvelhellingen. Beekbergen kreeg zijn
station in het oostelijker gelegen Lieren. Bij Wormen werd
weer het kanaal bereikt. Via de oostzijde van het
Apeldoorns emplacement sloot de lijn aan op de Ooster-
spoorweg.

De wijzigingen van het tracé zijn onder meer het ge-
volg van diverse bezwaarschriften, waaronder enkele van
het Badhuis te Laag Soeren. Ten behoeve van de aanleg is
men zelfs over gegaan tot het onteigenen van terreinen.

De Stations

De KNLS deed in 1885 de aanbesteding van haar sta-
tions, daarbij rekening houdend met het belang van de
aanliggende dorpen. Zo was het station Soeren een 1ste

klasse station, in verband met het Badhuis. Dieren en Beek-
bergen kregen een 2de klasse station, Eerbeek en Loenen
een 3de klasse. Het KNLS-station te Dieren lag aan de
Parallelweg, ten noorden van het Staatsspoorstation.
Na de feestelijke opening op 28 juni 1887 begon de maat-
schappij op 2 juli met de exploitatie. Twee lijnen werden
in gebruik genomen, namelijk Apeldoorn - Dieren en
Apeldoorn - Hattem( -Stad).

Ik geloof dat de meeste mensen uit
het dorp de fiets namen als ze naar
Dieren moesten en wanneer de reis
naar Arnhem of Zutphen ging, de
GTM-bus vanaf Dieren gekozen
werd. Achter het busstation stond
een schuur die als fietsenstalling
diende voor Soerinezen en Dieren-
sen , De bustarieven waren lager

de re woorden voor de gasten van
het kuuroord, de hotels en de pen-
sions,

Station Eerbeek, 15 juli 1960
Bernhard Plant laadt de goederenwagon met
rollen papier van de Verenigde Papierfabrieken.
Wachterswoning 4 aan de Coldenhovenseweg is
nog zichtbaar.

De exploitatie werd van het begin af aan in handen van
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij gegeven,
die het geheel in 1920 in eigendom overnam.

De dienstregeling omvatte in 1887 slechts drie treinen
in beide richtingen, in 1891 waren het er 6 en in 1913
reden 9 treinen van Apeldoorn naar Dieren v.v.

dan die van de trein en de frequen-
tie van de diensten was veel hoger
dan die van de treinen. (stop-
diensten elk kwartier en daarnaast
.de sneldiensten elk half uur in zeer
moderne bussen), Ik vermoed dat
het Soerense station vooral van
belang was voor hen .die verder dan
Arnhem moesten reizen, met an-

Terzijde: ons land telde in dIe jaren
nog geen tiende deel van het hui-
dige aantal vierwielige door een
motor aangedreven voertuigen,



Eerbeek,fabrieksspoor Papierfabriek "De Hoop"
Op zaterdagmiddag 12 december 1964 trekt locomotief2204
feesttrein 16257116258 naar Dieren. Aldaar ging het
electrisch naar Amsterdam/Amstel. Links de villa van fa-
milie Bos, rechts die van familie Christa en later Huisman.

Van de spoorlijn werd druk gebruik gemaakt, niet al-
leen voor de gewone man die nu ook eens een dagtochtje
kon maken, boodschappen deed in Apeldoorn of Arnhem
dan wel op familiebezoek ging, maar ook mensen van stand
reisden mee, de pensiongasten niet te vergeten. Goederen
werden aan- en afgevoerd, evenals de post die met het
locaaltje werd meegezonden. In Beekbergen en Loenen
werd hout uit de bossen aangevoerd, verder bewerkt en

In de jaren dertig moeten veel
zomergasten het dorp als va-
cantiebestemming hebben geko-
zen, want Laag Soeren.bezat met
zijn 400 inwoners 3 hotels, 7 pen-
sions, 3 pension-boerderijen, 5 ge-
meubileerde landhuizen en bij 3
particulieren gemeubileerde ka-
mers, zoals blijkt uit de VW - folder

van het dorp uit die tijd.

als mijnhout naar de Limburgse Staatsmijnen afgevoerd.
Brandstoffen, stukgoederen en landbouwbenodigdheden
werden op de stations uitgeladen.

Volgens de dienstregeling van 15 mei 1936 was het
niet altijd stoom wat er reed, zelfs een motorrijtuig maakte
een slag van Zwolle naar Dieren.

Periode na 1945

Na de 2de wereldoorlog kwam het personenvervoer zo-
als elders ook hier weer op gang. De treinen van Arnhem
naar Zwolle v.v. reden over de lokaallijn, daar de spoor-
bruggen over de IJssel te Deventer en Zutphen nog niet
hersteld waren. In de dienstregeling van 6 mei 1946 zien
we dat een doorgaande "boottrein" 1651 uit Vlissingen
naar Zwolle reed. Je moest wel heel vroeg opstaan, want
de trein vertrok uit Vlissingen om 4.07 uur. Er werd overal
op de tussengelegen stations gestopt, zo ook in Laag Soeren
(12.23), Eerbeek (12.31), Loenen (12.40), Beekbergen
(12.50). Zwolle werd om half drie bereikt. Deze trein had
met de mailboot uit Engeland niets te maken, maar werd
hier als zodanig genoemd omdat hij uit Vlissingen kwam.
Toch had hij een Engels tintje, want er stond een Engelse
locomotief van het Austerity-type voor, een zogenaamde
Nijmeegse 4300. Deze locomotieven trokken aan het eind
van de oorlog in grote getale met het Britse leger mee

kamer waar in de winter een kachel
brandde.

Nu was het natuurlijk wel zo dat de
meeste alleen 's zomers in bedrijf
waren, maar het kuuroord kende
geen wintersluiting. Juist met het
oog op die gasten was het
Soerense station behoorlijk
geëquipeerd met een ruime wacht-

Er bestond nog een tweede wacht-
ruimte, maar die was in mijn tijd
gesloten. Landelijk en primitief was
het "toilet" :een houten huisje, er-
gens naast het perron met een
ouderwetse "poepdoos" erin.



door Frankrijk, België en Nederland en bleven zo hier
achter.

In 1947 was het afgelopen met het reguliere personen-
vervoer, Een busdienst kwam er voor in de plaats met de
bekende Crossley trekkers en DAF opleggerbussen.

Maar de laatste personentrein bleek bijna 18 jaar later,
te weten op zaterdagmiddag. 12 december 1964, toch niet
de laatste te zijn. Twee extra personentreinen reden van
het raccordement te Eerbeek via Dieren naar Amsterdam/
Amstel ten behoeve van een kleine duizend deelnemers
aan het feest van Papierfabriek "De Hoop".

Het goederenvervoer hield nog stand op de VAM-
treinen na, zij het dat het in de loop der tijden aan het
minderen was en vele raccordementen (= spoorweg-
emplacement op een industrietemein) al buiten gebruik
waren gesteld.

Op 1 juni 1984 zou de laatste goederentrein van Eer-
beek naar Dieren rijden. Echter na een "kruising" in Eer-
beek met de VSM-diesellocomotief 517 raakte deze bij
Laag Soeren defect. De goederentrein werd toen door een
VSM-stoomlocomotief naar Apeldoorn getrokken en al-
dus werd waardig afscheid genomen van het goederen-
vervoer op de lijn Apeldoorn-Dieren.

Het station kende momenten van
grote drukte bij schoolreisjes, van
de Soerense school natuurlijk. Dan
gingen alle leerlingen naar Arnhem,
Nijmegen, Apeldoorn of zelfs naar
Harderwijk aan de Zuiderzee.

Station Laag Soeren in het naderende voorjaar (1 maart 1959)

In 1975 weer stoom op de koninklijke spoorstaven

Vanaf 1975 stoomt het weer op onze koninklijke spoor-
staven. Het zijn wel Duitse stoomlocomotieven, die de
Veluwsche museumtreinen trekken.

Maar toch, de geschiedenis herhaalt zich. Op 19 en 20
augustus 1989 reed weer een Nederlandse stoomloco-

dam eens in de drie jaar maakte
men per trein, via Apeldoorn. De
meester, met de foto's van vorige
groepen op Schipholbij een vlieg-
tuig achter zich, vertelde van te vo-
ren wat de scholieren op die lange
tocht vanuit de couperaampjes
konden zien.
De terugkomst in de avond van de

Ook de tweedaagse reis van de 5e,
6e, 7e en 8e klassen naar Amster-

tweede dag was glorieus. De har-
monie Sempre Crescendo stond op
het perron en speelde voor de
wachtende familieleden. Schrijver
dezes herinnert zich nog van zijn
eigen reis dat de (toen 11-jarige
Gerrit Anderson als eerste uitstapte
en luidkeels riep:

'N Avond samen!



Station Dieren met de overweg
Harderwijkerweg (4 juni 1960)

motief op de VSM-lijn. De 3737 van het Nederlands
Spoorwegmuseum maakte in het kader van het ISO-jarig
jubileum van de Nederlandse Spoorwegen een rondrit via
Apeldoorn - Dieren. Het is voor deze locomotief niet de
laatste keer gebleken dat zij zich hier vertoont. De draai-
schijf en de waterkolom in Beekbergen heeft zij inmid-
dels al leren kennen.

Het was juni 1937.
De stationschef woonde in het ge-
bouw, met hem werkte er een
tweede employee en de spoorweg-
werker had het huisje naast de
spoorwegovergang, tussen de
spoorbaan en het kanaal.

Wat voor treinen reden er?

Tot slot nog even terug hoe Craandijk in zijn histori-
sche wandelingen de sfeer in 1887 beschreef:

"Daar is huiselijks in de reis
met den trein van den Koninklijke Ne-
derlandsche Locaalspoorweg. De dam-
pende, sissende, fluitende locomotief
met de ratelende, schuddende wagens
achter zich door de stille heidevelden
en de eenzame dennenboschjes voort-
snellend, is er wel een vreemde verschij-
ning, maar niet al te zeer is zij toch in
tegenstelling met de kalmte van het
landschap en met de rustigheid, onwil-
lekeurig zich meester makend van den
mensch, die eenigen tijd in dit oord des
vredes vertoeft. Gejaagdheid is hier niet
op zijn plaats; haasten naar 't station,
dringen voor het luikje om kaartjes te
bemachtigen, zou hier een wanklank
zijn. "

Meestal bestonden ze uit twee wa-
gons en een goederenwagen met
een kleine loc, bijvoorbeeld de
oude in Engeland gebouwd 2-8
machines uit het eind van de 1ge
eeuw. De rijtuigen waren eveneens
uit die jaren, soms oude houten
met gescheiden coupés, maar ook
twee-assige met gangpad in het

midden en balkonnetjes, vermoe-
delijk nog van de Koninklijke
Locaalspoorweg Maatschappij.

In de zomer van 1942, toen het kuur-
oord al een SS-Erholungsheim was
geworden, heb ik eens een rit ge-
maakt op zo'n balkon, omdat bin-
nenin nergens meer een plaats was.



Dieren, 1913, Aan de bovenkant in het midden het voormalige stationsgebou '" .
naar rechts loopt de spoorlijn Arnhem _Zwolle. 1:4000. Coli. NSAD w van de KNLS-Iunnaar Apeldoorn. Links daarvan loods H 50. Van links

Gevel van het KNLS station Dieren aan de Parallelweg en situatie 1913

Enkele SS-ers, die wacht gèlopen
hadden bij het "Heim", stonden er
ook op.

Overigens was mijn normale
vervoersmiddel naar mijn school in
Arnhem van 1939 tot '42 de GTM-
bus van Dieren naar Arnhem. Al-
leen bij zware sneeuwval kwam de

trein een bod, want de op houtgas
rijdende bussen lieten het dan af-
weten. Een plezierig bijverschijnsel
was dat ik dan zeker te laat zou
komen voor de overhoring van het
eerste lesuur!

Het gebeurde ook wel eens dat
treinen van het traject Zwolle

Arnhem niet via Zutphen konden,
maar via Apeldoorn-Laag Soeren
werden gedirigeerd.

Eenmaal moest ik' daarbij zelfs in-
stappen op het lage mini tweede
perron, want op het eerste stond de
trein richting Apeldoorn. Meestal
reed de gewone trein door naar
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Arnhem, maar soms was overstap-
pen in Dieren nodig.

Of de trein naar Soeren dan vertrok
vanaf het kopspoor van het eiland-
perron van Dieren, is me na zo'n 60
jaar ontschoten. Wel herinner ik me
een bizar eind van een reis met
mijn ouders na een logeerpartij in

Dienstregeling 21 november 1887

Leiden, toen er in een donkere
besneeuwde winteravond geen
trein meer ging uit Dieren,
Wij konden alleen nog in Soeren
komen met een rijtuig van een
stalhouderij dichtbij het station. Een
platte koperen stoof moest het ver-
reisde gezin wat warmte voor de
voeten geven.

Het opheffen van het personenver-
voer na de oorlog wekte gevoelens
ven wrevel en weemoed op. Het feit
dat de rails nu dienen voor mensen
die om begrijpelijke redenen hun
hart verpand hebben aan de
stoomtrein en in hun vrije tijd daar-
van genieten, is een kleine troost.



Ontwerptracé's 1881

Colofon

1. Gemeente Archief Apeldoorn

2. Apeldoornse Courant

3. "De Marke", 12e jaargang 1988

4. "150 Jaar Spoorwegen in Neder-

land", 1989

5. "Een spoor van verandering,

Nederland en 150 jaar spoorwegen",

Baarn 1989

6. "Spoorwegarchitectuur in Neder-

land 1841-1938", Zutphen 1981

7. "Onze Nederlandse Stoom-

locomotieven in woord en beeld",

Alkmaar 1981

Met dank aan:

R. Ankersmit, Holten (foto's)

J.G.C. van de Meene, Zwolle

C. van der Windt, Apeldoorn



In het vorige nummer van
Ambt & Heerlijkheid heeft de
auteur Nelleke den Boer-Pinxter
de Nieuw Historiserende Stijl
besproken. In dit artikel behan-
delt zij de panden in de ge-
meente Rheden, die in deze
stijl zijn gebouwd door twee
prominente vertegenwoordi-
gers van deze stijl de architec-
ten London en Hanrath.

Architecten die in de Nieuw Historiserende Stijl
gebouwd hebben in de gemeente Rheden

Nelleke den Boer-Pinxter

J. London (1872-1953) Haarlem

In 1872 is J. London geboren te Hilversum als zoon van een
aannemer. Hij werkte bij de Rijksgebouwendienst en studeerde
in Wenen en Haarlem. Hij is internationaal bekend geworden
onder andere doordat verschillende van zijn villa's zijn opgeno-
men in het boek van Hermann Muthesius, Landhaus und Garten,
Beispiele neuzeitlicher Landhauser nebst Grundrissen,
Innenraumen und Garten en nationaal doordat zijn villa's wa-
ren afgebeeld in het boek Het Moderne Landhuis in Neder-
land van Leliman en Sluyterman.

Hij heeft heel veel villa's gebouwd, maar ook de kousenfabriek
Hin in Haarlem en de raadhuizen van Halfweg en Wijk aan
Zee. Hij is ondermeer bekend vanwege de mede door hem in
Nederland geïntroduceerde Engelse vlinderplattegrond voor
landhuizen. Een voorbeeld hiervan is het landhuis ,Sonnevanck'
te Aerdenhout gebouwd in 1903 dat in beide eerder genoemde
boeken is opgenomen.
In Velp heeft hij een villa verbouwd en een gebouwd in de Urn
1800-stijl: respectievelijk Villa Favorite en Villa Lindenhof.





Villa Favorite in Velp

Aan de Arnhemsestraatweg 342 in Velp, staat de villa met de naam 'Favorite', nu
'Elsenborgh', die in 1909 verbouwd en uitgebreid is door London. De villa, die waarschijn-
lijk rond 1860 gebouwd was, werd in opdracht van advocaat procureur W. van Hulst ver-
bouw tot de villa in Um 1800-stijl (Neo-Barok) die er nu staat. De villa is versierd met rijk
uitgevoerde zandsteenfestoenen (ornamenten in de vorm van een slinger van vruchten, bloe-
men, bladeren etc., opgebonden met strikken en linten) onder diverse ovale vensters. Op-
merkelijk zijn de Art Nouveau tegels, die gebruikt zijn voor de lambriseringen en de achter-
wanden van schouwen en die afkomstig zijn van de firma Van Hulst uit Harlingen. Een
verklaring is de mogelijke verwantschap van de opdrachtgever met de familie Van Hulst te
Harlingen.

De villa is bepleisterd en heeft twee bouwlagen onder een hoog overstekend mansarden
dak, dat gedekt is met leien en een glooiende lijn heeft. De diverse vertrekken van het op
een nagenoeg rechthoekige plattegrond gebouwde pand, zijn naar Engels voorbeeld rond
de hall gegroepeerd. De voorgevel is asymmetrisch, waarschijnlijk omdat dat in de oor-
spronkelijke villa al zo was. De linkerkant komt iets naar voren en heeft een vijfhoekige
erker (oorspronkelijk rechthoekig) waarboven een balkon. De hoeken zijn voorzien van
pilasters (platte muurpijlers) bekroond door vrij geïnterpreteerde zandstenen Ionische
kapitelen. De pilasters bevinden zich alleen op de voorgevel en zijn aangebracht bij de
verbouwing in 1909. Op de eerste verdieping, bij het balkon voor en achter, bevindt zich
een driedelig venster met gebogen horizontale regels in de kozijn, met ramen voorzien van
roeden. De hoeken van het balkon voor en achter worden benadrukt door bolvormige ver-
sieringen, die men ook weer terugvindt op de hekposten van het toegangshek.

Trouwens alle bovenramen hebben roeden evenals de dakramen. De linker dakkapel aan de
voorzijde, die van hout is, wordt geflankeerd door gesneden vleugelstukken en is voorzien
van pilasters met Ionische kapitelen, afgesloten door een segmentboogvormig fronton (be-
kroning). De andere dakkapellen zijn eenvoudiger uitgevoerd en hebben een platdak.

"Villa verdwijnt voor kantoor" stond boven een artikel in de Gelderlander van 8 januari
1991. Villa Favorite stond op de nominatie om afgebroken te worden en om plaats te maken
voor een kantoorgebouw. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden hadden
bouwonderneming Schut uit Zwolle al medewerking toegezegd en er was al een schetsplan
ontwikkeld. Op dat moment kon nog geen uitsluitsel gegeven worden of de villa op de
gemeentelijke monumentenlijst komt. Gelukkig dat de werkgroep Behoud Karakter Velp
bij monde van Mevrouw Franken haar bedenkingen uit tegen de afbraak van deze villa in
de Gelderlander en dat de verwaarloosde villa toch op de ge~eentelijke monumentenlijst
geplaatst is en niet afgebroken.
Zelfs het tegendeel is waar: de villa is door de heer Elsenaar aangekocht en met hulp van de
gemeentelijke afdeling monumentenzorg prachtig gerestaureerd. De nieuwe eigenaar heeft
de villa een nieuwe naam gegeven 'Elsenborgh' en binnenkort is zij een Rijksmonument.



Villa Lindenhof in Velp

Aan de Vijverlaan 7 in Velp, staat villa 'Linden-
hof' , die door London in 1910 is gebouw in de Urn
1800-stijl ofwel de Nieuw Historiserende Stijl.
Ook dit pand prijkt binnenkort op de rijksmonu-
mentenlijst. De villa is symmetrisch van opzet. Zij
heeft een rechthoekige plattegrond, twee verdiepin-
gen en een hoog glooiend overstekend schilddak, dat
met leien is belegd, op de nokeinden staan fraaie uit-
kragende schoorstenen. Op de hoeken heeft het pand
gemetselde pilasters. Verder is het zeer fraai versierd
met rijk uitgevoerde zandsteen-festoenen en zijn de
randen van de balustrade van de verschillende bal-
kons versierd met mooie guirlandes. Ook de ingang
partij is erg mooi met gebruik van natuursteen uitge-
voerd. Zelfs de opvangbakjes tussen de regenpijpen
zijn speciaal. Het rijk versierde oorspronkelijke inte-
rieur is goed bewaard gebleven. De hal is voorzien
van een zwart-wit geblokte marmeren vloer. Verschil-
lende wanden in de gangen en het trappenhuis zijn
voorzien van tegels met bloemenmotieven, die waar-
schijnlijk vervaardigd zijn door de firma Van Hulst in
Harlingen. De ramen in het trappenhuis zijn voor-
zien van gebrandschilderd glas, evenals de ovale ven-
sters boven de paneeldeuren in de hal waarvan som-
mige zijn verfraaid met in stuc uitgevoerde guirlan-
des. Ook is er nog een mooie schouw die volledig
betegeld is met tegels met bijbelse motieven en een
paneel van een boer die zijn akkers ploegt.



Villa Hondswijk in Velp

Villa Hondswijk in de Havelaarstraat 2 is gebouwd in
de nieuw historiserende stijl met in de detaillering neorenais-
sance elementen. Hanrath was één van de belangrijkste verte-
genwoordigers van deze karakteristieke conservatieve architec-
tuurstroming. Hondswijk is een van de fraaiste in de nieuw
historiserende stijl uitgevoerde villa's in de gemeente Rheden
en een belangrijk voorbeeld van deze nieuwe stijlperiode in
zijn werk.

J. W. Hanrath (1867-1932)

J. W. Hanrath had een architectenbureau in Hilversum en ge-
noot landelijke bekendheid. Hij geldt als een van de belang-
rijkste vernieuwers van het Nederlandse landhuis tussen 1900
en 1914. De toepassing van een combinatie van aan de Re-
naissance en aan het achttiende eeuw se Hollandse classicisme
ontleende elementen is kenmerkend voor het oeuvre van
Hanrath. Belangrijke villa's die hij ontworpen heeft zijn de
voor Anton Philips ontworpen villa De Laak aan de Parklaan
in Eindhoven, het gesloopte landhuis Groenendaal te Hilversum
en het daarop gebaseerde landhuis 't Waliën bij Warnsveld. In
onze gemeente heeft hij villa 'Hondswijk' gebouwd, die nu
deel uitmaakt van 'Het Jachthuis' in Velp, de villa 'Klein
Duimpje' en de bijgebouwen van Rhederoord in De Steeg.



Villa Klein Duimpje in De Steeg

Het tegenwoordig tot het bezit van Middachten beho-
rende complex genaamd Klein Duimpje bestaat uit een villa
naar ontwerp van 1. W. Hanrath uit de jaren 1908-1909 met
een tuinaanleg van L. A. Springer (1855-1940). Het is gelegen
aan de voet van de Hullekesberg ten oosten van de boerderij
Neerbosch. Villa en tuin zijn in samenhang met de laanbeplan-
ting langs de Diepesteeg fraai ingebed in de omgeving.

Het huis bevindt zich op een hellend terrein en ligt iets hoger
dan de oprijlaan. Het complex is gebouwd in opdracht van de
familie Viruly. De villa is gebouwd in de nieuw historiserende
stijl. De renaissance invloeden zijn terug te vinden in de aan-
zet- en sluitstenen. De villa dateert uit een periode waarin het
werk van Hanrath nog in ontwikkeling was. De villa is zorg-
vuldig gedetailleerd, waarbij het geheel toch een sobere in-
druk maakt en de ornamentiek is beperkt tot de ingang. In de
voorgevel bevind zich een kalkstenen gevelsteen met een af-

beelding van Klein Duimpje omringd door kastanjes en
kastanjebladeren en het jaartal 1909. Dit kleine kunstwerk is
van de Larense beeldhouwer Eduard Jacobs (1859-1931) die
ruim twintig jaar beeldhouwwerken vervaardigde voor villa's
en landhuizen van Hanrath.

De tuin, die prachtig op het huis is afgestemd, vormt een goed
voorbeeld van de Gemengde tuinstijl, waarbij sprake is van
romantische elementen als slingerende gazons en formele ele-
menten als rechtlijnige paden met trappen en duidelijke zicht
assen alsmede terrassen. Bloemheesters als Rododendrons en
Azalea's plaatste Springer altijd dicht bij het woonhuis, zodat
de bewoners ook vanuit de kamers konden genieten van de
bloemenpracht. De tuinaanleg en de beplanting zijn groten-
deels bewaard gebleven. Oorspronkelijk waren er meer bloem-
perken, waar de nog resterende geschoren buxus bollen deel
van uit maakten.



Bijgebouwen van Rhederoord
in De Steeg

In 1911 verkocht de familie Brantsen
het in de loop der jaren verwaarloosde land-
goed Rhederoord aan de heer . J. H. van
Hasselt te Oosterbeek. De Heer van Hasselt
liet het huis en park opknappen door de
architect J.W. Hanrath en de tuinarchitect
L. A. Springer. Springer had in 1909 voor
Van Hasselt de aanleg van "De Oorsprong"
te Oosterbeek gewijzigd en met Hanrath sa-
mengewerkt bij de villa Klein Duimpje. Op
Rhederoord werden op advies van Springer
de nabij het huis aan het voorplein staande
bijgebouwen gesloopt, om nieuwe uitzich-
ten te kunnen creëren. Naar ontwerp van
Hanrath werden dienstwoningen in de nieuw
historiserende stijl gebouwd: bij het begin
van elke oprijlaan een portierswoning en aan
de Parkweg een tuinmanswoning en het voor-
malig koetshuis met woning. De orangerie
werd verplaatst naar de moestuin.



BESTUURSmededelingen

Jaarcontributie
Tijdens de jaarvergadering, gehouden op woensdag 21
maart 2001, is met algemene instemming besloten om
de jaarcontributie te verhogen. Een aantal jaren is het
ons gelukt de contributie ongewijzigd te houden maar de
sterk verhoogde drukwerk, papier en algemene kosten
dwingen ons de contributie te moeten aanpassen.
Per 1 januari 2002 wordt de contributie voor echtparen
en samenwonenden 25 Euro en voor individuele leden
18 Euro. De Euro bedragen zijn op gehele Euro's afge-
rond, evenzo als dat met de guldens het geval is geweest.

Opheffing postbus
Ons postbusadres "Postbus 11 te De Steeg" vervalt per
1 januari 2002. De reden is heel eenvoudig.
De kosten van het aanhouden van de postbus bedragen
f 250 op jaar basis. Gezien het beperkt aantal post-
stukken dat wij in de postbus ontvangen betekent dit on-
geveer f 5,50 per poststuk. De kleinschaligheid van onze
vereniging rechtvaardigt het, dat de bestuursleden in
meer persoonlijke zin voor de leden bereikbaar zijn en dat
de post voor de vereniging aan het secretariaat, een be-
stuurslid of aan de redactie van Ambt en Heerlijkheid
gezonden kan worden.
De adressen zijn opgenomen in het Colofoon.

Jolle Baltjes wandelt in oktober
De wandeling van Jolle Baltjes in juli was een groot suc-
ces; 24 personen wandelden mee in het gebied rond de
Kapellenberg.

Op zaterdag 6 oktober a.s. om 9.30 uur zal weer een
wandeling onder leiding van Jolle Baltjes worden ge-
maakt. Verzamelplaats: bij het hek aan de ingang van
het terrein van Kasteel Rozendaal.

Ongeveer drie kilometer noordelijk van het dorp Rozen-
daal vinden we een gebied met de naam "Plagdei". In

het kader van ons aktiviteitenprogramma "Wandelen op
Rozendaal, langs sporen uit het verleden" hebben we
hierheen een wandeltocht georganiseerd. We zullen dan
kennis maken met de vele historische vormen en eigen-
aardigheden - soms duizenden, ja soms zelf honderd-
duizenden jaren oud - die het landschap ons biedt. U
wordt hartelijk uitgenodigd aan deze wandeltocht deel te
nemen. Er zijn geen deelnemerskosten en aanmelding
vooraf is niet nodig.

Cursussen in het komend winterseizoen
Het Gelders Oudheidkundig Contact organiseert weer
een aantal cursussen voor historische verenigingen:

Speuren naar de sporen van het verleden
Een introductiecursus voor degenen die onderzoek willen
gaan verrichten naar de geschiedenis van hun dorp of
stad. Veel aandacht gaat uit naar de praktijk van litera-
tuur- en archiefonderzoek in Gelderland.

Data en plaats:
* zaterdag 22 september en 6 oktober 2001
Volksuniversiteit Arnhem, Coehoornstraat 17 te Arnhem
Onderwerp: Inleiding historisch onderzoek

* zaterdag 20 en 27 oktober 2001
Bibliotheek Arnhem, Koningstraat 26 te Arnhem
Onderwerp: Literatuur over geschiedenis

* zaterdag 3 en 10 november 2001
Rijksarchief in Arnhem, Markt 1 te Arnhem
Onderwerp: Onderzoek in archieven
Tijd: 10.00 - 12.30 uur.

Kosten: f 150



Historische cartografie
Data: zaterdag 17 en 24 november 2001
Plaats: Rijksarchief Gelderland, Markt 1 te Arnhem
Tijd: 11.00 - 13.00 uur
Kosten: f 45

Aanmelding en informatie: Volksuniversiteit Arnhem
Coehoornstraat 17, Postbus 424, 6800 AK Arnhem
Tel 026-4422363
Maximaal aantal deelnemers: 15.

Genealogie en computer
Datum: maandag 22 oktober 2001
Plaats: volksuniversiteit Zevenaar,
Oranjelaan 10, Zevenaar.
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Kosten: f 40
Maximaal aantal deelnemers: 20

Oud-schrift voor beginners
Data: maandag 22 en 29 oktober,
5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2001
Plaats: Volksuniversiteit Zevenaar
Oranjelaan 10, Zevenaar
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Kosten: f 195
Maximaal aantal deelnemers: 15

Aanmelding en informatie:
Volksuniversiteit Zevenaar
Oranjelaan 10, 6901 BL Zevenaar
Tel 0316- 333443,
of
Rijksarchief in Gelderland
Markt 1, 6811 CG Arnhem
Tel 026-4420148

Verdere Inlichtingen bij het Gelders Oudheidkundig Con-
tact, Postbus 4040, 7200 BA Zutphen, Tel 0575-511826,
Fax 0575-543223, E-mail stggoc@wxs.nl

Elise Olde Rikkert - Molmans
Sophiastraat 42
6882 NL Velp
Tel: 0263646618
E-mail: info@kunstreizen.com

Sinds 1972 woon ik in Velp, de laatste jaren alleen, mijn man is overleden en de kinderen,
opgegroeid in Velp, zijn volwassen en zelfstandig. Toen de kinderen naar school gingen ben
ik in Utrecht kunstgeschiedenis gaan studeren en heb deze studie met een doctoraal examen
afgerond. Daarna heb ik een aantal jaren cursussen kunstgeschiedenis gegeven en daaruit
voortvloeiend ben ik excursies en reizen gaan organiseren met de nadruk op kunst en cultuur.
Van de oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal ben ik sinds enkele jaren lid en pas sinds
dit jaar lid van het bestuur. Ik heb dan ook even moeten nadenken over de vraag om voorzitter
te worden. Het is niet gemakkelijk om Wim Meijerink op te volgen, dat kunt u zich voorstellen.
Met de steun van de overige bestuursleden vertrouw ik erop de Kring van nut te kunnen zijn.

mailto:stggoc@wxs.nl
mailto:info@kunstreizen.com


Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Walter de Wit, van geboorte
Limburger (1946) maar daarna in half Ne-
derland gewoond en gewerkt. Sinds 1976
ben ik werkzaam voor de Vereniging Natuurmonumenten
en vanaf 1980 als beheerder van Nationaal Park Veluwe-
zoom.

Mijn vrouwen ik wonen op "De Kokkenberg", de dienst-
woning van Natuurmonumenten in De Steeg, gebouwd in
1906 als boswachterwoning door de toenmalige eigenaar
van Rhederoord.

Misschien ben ik het beste te karakteriseren als een ras-
verzamelaar met een brede interesse voor allerhande za-
ken. Ooit gestart met het verzamelen van fossielen en ge-
specialiseerd in versteende zee-egels, is het op dit mo-
ment geëvolueerd tot het verzamelen van japanse kunst-
voorwerpen; onder andere netsuke en de daarbij behorende
boeken.
Vijftien jaar geleden vond ik een oude prentbriefkaart van
het voormalige hotel Beekhuizen, dat in al 1985 in een ruïne

veranderd was. Hiermee is mijn verzameling streekhistorie
gestart en inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkende
hoeveelheid prentbriefkaarten van het natuurgebied en de
daarin liggende gebouwen. Zij brengen goed in beeld hoe
de situatie in het Nationaal Park Veluwezoom over de afge-
lopen 100 jaar veranderd is. Uiteraard moest dit voor mij
ook gepaard gaan met het verzamelen van boeken, plaat-
jes uit oude tijdschriften, kaarten etc. van de gemeente
Rheden.
Hoewel de historie van een streek vaak opgehangen wordt
aan de belangrijkheid van de adellijke bewoners en hun
behuizing gaat mijn huidige interesse toch vooral uit naar
de armere bewoners van onze streek. Meestal was hun
invloed op de hen omringende leefomgeving bepalend voor
het aanzien van bossen, heiden en velden. Met name
eekschilIers, houtskoolbranders en de eenvoudige lands-
man komen er bij de meeste historici bekaaid van af.

Ik hoop dat mijn bijdrage aan het bestuur van de Oudheid-
kundige Kring Rheden-Rozendaal zich ook in deze richting
mag ontwikkelen.
Verder hoef ik niet bang te zijn dat ik mij zal vervelen, want
mijn werk voor Natuurmonumenten, mijn bonsaibomen,
mijn grote tuin en mijn vrouw houden me voorlopig wel van
de straat.

De wandeling, die Jolle Baltjes op 7 juli gehouden heeft, was een groot succes
gezien de grote belangstelling en het enthousiasme van de deelnemers.
Een vervolg kan dan ook niet uitblijven. Op zaterdag 6 oktober aanstaande
wordt er weer gewandeld onder leiding van Jolle Baltjes.

Het doel is het gebied de "Plagdei" dat ongeveer drie kilometer ten noorden
van Rozendaal ligt. U kunt dan kennis maken met de vele historische vormen
en eigenaardigheden - soms duizenden soms zelfs honderdduizend jaren oud
- die het landschap biedt.

Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelding vooraf is niet nodig.

Verzamelplaats: Het hek van Kasteel Rozendaal
Vertrektijd 9.30 uur
Dag: zaterdag 6 oktober 2001



ZOMEREXCURSIE

Het hoofddoel van de excursie was tweeërlei:

's ochtends een bezoek aan het Dordrechts Museum, waarin
onder leiding van een gids een belangrijke expositie viel te
bewonderen van de Nederlandse beeldhouwer en omgevings-
vormgever Hans Petri.

's middags een wandeling door de historische stad met een
bezoek aan de Grote Onze Lieve Vrouwenkerk onder leiding
van een stadsgids.

Na aankomst in Dordrecht werd het gezelschap ontvangen met
koffie in de gotische kelder van het Raadshuis, dat stamt uit
1383. Vandaar uit werd gewandeld naar het Dordrechts Mu-
seum, alwaar een gids klaarstond voor een rondleiding.

Het gebouw waarin het museum nu is gevestigd, ontstond in
ca 1300 als een Agnietenklooster. Ca 1500 veranderde het in
een Leprozenhuis, waarna het in ca 1700 een bestemming kreeg
als krankzinnigengesticht (dolhuis). In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd het gesticht gesloten, waarna het ge-
bouw in ca 1900 in eigendom kwam van de gemeente, die het
bestemde als museum voor beeldende kunst. Aanleiding hier-
toe was de omstandigheid dat de stad eeuwenlang een toe-
vluchtsoord was geweest voor kunstenaars, die vanwege hun
vrijzinnige opvattingen elders waren verdreven en in het tole-
rante Holland zich vrij konden ontplooien.

HET DORDRECHTS MUSEUM

&
DE STAD DORDRECHT

Hans Petri

Hans Petri, in 1919 te Weerselo geboren als zoon van een predi-
kant, werd al in zijn jeugd door de artistieke vriendenkring van
zijn vader sterk gestimuleerd in zijn liefde voor de natuur en het
ontwikkelen van zijn sterk kunstzinnige aanleg. Reeds in 1923
verhuisden zijn ouders met hem en zijn zus Tedda naar Dordrecht.
Na een zeer voorspoedige opleiding aan de HBS studeerde hij
aanvankelijk een jaar biologie in Amsterdam, maar hij kwam daar
al spoedig van terug en besloot toen beeldend kunstenaar te wor-
den. Hij ontwikkelde zich veelzijdig gedurende twee jaar
Rotterdamse Academie en een jaar beeldhouwlessen bij docent
Hoppe. Toch was hij voornamelijk autodidact, waarbij de nadruk
in eerste instantie kwam te liggen op de beeldhouwkunst. Al spoe-
dig verwierf hij nationale bekendheid door zijn bijzondere ont-
werpen van de omgeving rondom een of meer gebouwen.

Hans Petri
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Hij introduceerde reeds in de zestiger jaren het idee om de
integrale ruimte van gebouwen omgeving bij een opdracht te
betrekken en in een compositie samen te vatten. Hij was erop
gericht om het stedelijke milieu leefbaarder te maken voor de
bewoners door het toevoegen van natuurlijke elementen en
speelse, bouwkundige bestanddelen, waarin vaak een zorgvul-
dig uitgedachte symboliek werd verwerkt.

Hans Petri

Omgevingsontwerp terrein
Erasmusuniversiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan. 1970
Spuitbeton

Reeds in 1949 kreeg hij van de gemeente Dordrecht een op-
dracht voor het oorlogs- en bevrijdingsmonument "De Levens-
boom" in het park Merwestein, een taak waarvan hij zich voor-
treffelijk heeft gekweten. Van 1949 tot 1974 voerde hij negen
grote en kleine ontwerpen uit in Dordrecht, zowel plastieken
uit zijn beginperiode (stoeiende jongens, 1963) als omgevings-
ontwerpen (Refaja Ziekenhuis, 1971-1974). Ook elders voerde
hij belangrijke opdrachten uit (omgeving Erasmus-universi-
teit Rotterdam, 1970, Hoofd- en distriktskantoor IBM Amster-
dam, 1975-1981).

Dat Petri niet alleen beeldhouwer was, maar zich heeft ont-
wikkeld als een veelzijdig kunstenaar, laat de tentoonstelling
duidelijk zien. De expositie geeft niet alleen een beeld van het
vroege beeldhouwwerk en foto's van zijn omgevingskunst,
maar er zijn ook tekeningen, schilderijen, penningen en uit
hout gesneden speelpoppen en maskers van een grote schoon-
heid en originaliteit te bewonderen. Hij streefde in zijn kunst
steeds meer naar stilering, abstractie en symboliek, zonder
overigens voor het grote publiek onbegrijpelijk en onaanvaard-
baar te worden.
De grens van die bewonderenswaardige balans in zijn werk
bereikte hij overigens aan het eind van zijn artistieke loop-
baan met zijn idee voor een monument ter ere van koningin

Wilhelmina (een "kei" van een vrouw, 1971-1979). Zijn voor-
stel was een grote kei te plaatsen met inscripties van haar meest
geprononceerde uitspraken. Dit idee werd met het bijbeho-
rende ontwerp na langdurige en felle discussies tussen voor-
en tegenstanders niet geaccepteerd.
Sindsdien leidde hij een teruggetrokken leven, waarbij hij zich
onder andere uitleefde in de creatie van een groep uit hout
gesneden koppen, die doortrokken waren van de symboliek
van leven en dood; een doos van Pandora, waar angst, mist,
regen, maar ook hoop uit voortkwamen. Ook werkte hij gedu-
rende het laatste deel van zijn leven aan een grote "orngevings-
tuin", waarin hij onder andere een 80 meter rozenhaag ont-
wierp. Petri overleed in 1996 in Dordrecht.

Onze Lieve Vrouwenkerk

Na een goed verzorgde lunch,
in de Raadskelder voerde de
excursie naar de O.L.
Vrouwenkerk, een hoofdza-
kelijk in baksteen opgetrok -
ken basiliek die in zijn op-
zet en uitwerking veel ver- Plattegrond Onze Lieve Vrouwenkerk
wantschap vertoont met de
St. Janskathedraal in 's-
Hertogenbosch. In de 11de eeuw stond er ter plaatse al een kapel, die
een eeuw later werd vergroot tot kruiskerk en ook daarna tot aan het
midden van de 15de eeuw voortdurend verder werd uitgebreid. De
toren, die ruim twee meter uit het lood is gezakt, vermeldt het jaartal
1339. Van het oorspronkelijke gebouw is door een grote stadsbrand
van 1457 niet veel meer over dan de kapellen langs de zijbeuken van
het schip en enkele resten van het muurwerk van het dwarsschip.

Al spoedig begon men aan de herbouw, maar nu volgens de nieuwe
opzet van een basiliek, waarvan een omgang met straalkapellen sterk
herinnert aan de eveneens in die tijd gebouwde St. Jan. Aan de noord-
zijde herbouwde men in enigszins gewijzigde gedaante een deel van
de Lieve Vrouwenkapel, waarvan de onderbouw dagtekent van om-
streeks 1280. Hierdoor zijn op een zeer ongebruikelijke wijze de
twee bouwfasen van de kathedraal nog zeer goed herkenbaar.
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Gedurende de 15de eeuw is de Brabantse school, die zich on-
der andere manifesteert in de St. Jan te 's-Hertogenbosch, de
Onze Lieve Vrouwenkerk te Breda en de St. Geertruid te Ber-
gen op Zoom, populair geworden in vooral Zeeland maar ook
in Holland, getuige onder andere de St. Bavo te Haarlem.

Het interieur van de kerk heeft ook veel te bieden: een orgel
dat in 1652 door kerkmeester Hallingh en de families van
Beveren, Bleidenburgh en de Wit (Johan de Witt was inwoner
van Dordrecht tot dat hij raadspensionaris werd) aan de kerk is
geschonken; een preekstoel uit één stuk marmer met prachtig
gedetailleerde episoden uit het leven van Christus in reliëf;
avondmaalsgoud, uitgestald in een zij alkoof, in gebruik geno-
men in 1738; een in het stucwerk afgebeelde visser met een
zalm in zijn hand; een prachtig glas-in-lood venster uit de 19de
eeuw ter ere van de ingebruikname door Willem van Oranje;
Misericorden-stoelen voor de kanunniken en vooral het groot-
ste carillon van Europa.

Stadswandeling

Na het bezoek aan de kerk heeft
het gezelschap nog een flinke
wandeling door de oude stad ge-
maakt. De oudst bekende bewo-
ning in het stadsgebied dateert van
ongeveer 800 AD en zal hoofdza-
kelijk hebben bestaan uit vissers.
De stad zelf heeft zijn ontstaan te
danken aan een grafelijkheidstol
(gedwongen rustplaats) in de Bra-
bants-Hollandse handelsroute die
via de Merwede en de Maas liep.
De oudste nederzetting die hier-
door ontstond, was samengesteld
uit een aantal kerntjes bij de
Gravenstraat, de zuidzijde van de
Voorstraat en de westzijde van de
Visstraat.

Al spoedig ontstond op deze voor het graafschap Holland ui-
terst strategische plek op de grens van het rivierenstelsel van
Maas en Rijn en de zeegaten tussen de Hollandse en Zeeuwse
eilanden een bevoorrechte handelsnederzetting, die in de eer-
ste helft van de 13de eeuw een hele reeks voorrechten ontving.
Parallel met deze ontwikkeling ontstond geheel aan de west-
zijde de O.L. Vrouwenkerk (ook Grote Kerk genoemd) op een
leeg terrein. Al spoedig na het ontstaan van de kerk ontstond
ook hier bebouwing, die zich gedurende de 13de eeuw uitbreidde
naar de Gravenstraat. Zo groeide een lintbebouwing rond de
Voorstraathaven. Het gebied ten noorden en ten zuiden daar-
van was op een paar sociaal-religieuze instellingen na onbe-
bouwd. Pas na 1300 breidde de stad zich oostwaarts en zuid-
waarts uit tot aan de huidige Spuihaven. Ook ontstond aan de
noordwestzijde de Nieuwe Haven, waardoor de stad ook aan
deze kant verder uitgroeide. In 1410 vond aldus aan de noord-
westzijde de laatste middeleeuwse stadsuitbreiding plaats door
een zandplaat in de rivier op te hogen met grond die bij het
uitdiepen van de Nieuwe Haven vrijkwam.



In grote lijnen bereikte de stad in de
eerste helft van de l5de eeuw voor lange
tijd zijn uiterste grenzen, mede omdat
de St. Elisabthsvloed van 1421 en 1422
door het wegspoelen van het Eiland

van Dordrecht uitbreiding
aan de zuidoostzijde voor
eeuwen onmogelijk maakte.
De stad kwam letterlijk op
een eiland te liggen. Pas in
het midden van de 19de eeuw
werd verdere uitbouw mo-
gelijk.

De ontmoetingsplaats voor het scheep-
vaartverkeer op de rivieren en de zee,
lag bovendien op een snijpunt van de
handelsroutes tussen Vlaanderen, Bra-
bant en Holland en in wijder perspec-
tief Engeland, het Nederlandse rivie-
rengebied en de Oostzee. De Merwede
diende daarbij als rede en een zijri-
viertje de Thuredrecht, aansluitend op
de Dubbel, vormde het natuurlijke uit-
gangspunt voor de huidige Nieuwe
Haven, de Wol-wevershaven en de
Spuihaven. Aldus kreeg de oude stads-
kern zijn afronding.

Zakkendragershuisje
bij de Nieuwe Haven, 1647
Hoorde hij het Gilde van de
Maselaars, 14d,· -20'" eeuw

De graven van Holland en de Dordtenaren hebben er veel aan
gedaan om de handel in de stad te bevorderen. Hiertoe dien-
den voorrechten, gunstige condities en wetten, die de kooplie-
den moesten aantrekken. Zoals Johan de Witt het verwoordde,
vormden "navigatie en de commercie ... de ziele ende inner-

lijke subsistentie van den
Zicht op de Wo/wevershaven staet". De stad moest be-

schikken over goede faci-
liteiten: kranen (reeds ver-
meld in 1232), kaden, los-
steigers, pakhuizen, een
waag, een beurs en banken.
In 1540 bezat de stad twee
kilometer kaden.

Ook een waag en geldwisselaars
(Lombarden) waren al vroeg aanwe-
zig. De vestiging van de grafelijke
munt kreeg in 1283 zijn beslag. De
Dordtse Beurs kwam in 1659 tot
stand, maar was in 1382 reeds voor-
afgegaan door "een hal tot het gerief
van vreemde kooplieden", die twee
eeuwen later uitgroeide tot een beurs
in de open lucht bij de Nieuwe Brng
over de Oude Haven.

Het Stadhuis met
Neo-Classicistische
voorgevel

De excursie heeft veel van deze ge-
schiedenis getoond. Dordrecht telt on-
geveer 800 beschermde monumenten,
waaronder vier kerken, het stadshuis,
diverse stadspoorten, een molen, voor-
name patriciershuizen, pakhuizen,
gilden woningen, oude
horecabedrijven, het Hof met de
Statenzaal en vele andere hoven. Veel
hiervan is tijdens de stadswandeling
aangedaan.

Gebouw van
Von Neunberg, 1730

Waar bovendien het weer zich van zijn goede kant heeft laten
zien en de rondleidingen plaatsvonden onder de voortreffe-
lijke leiding van een museumgids en een stadsgids kan het
niet anders of de thuisreis na deze uitstekend georganiseerde
excursie werd door de deelnemers met een zeer voldaan ge-
voel aanvaard.

Arend Maartenszhof Het grootste hofje van Nederland

J.A. Hendrikx, september 2001



Gezicht op Dordrecht in vogelvlucht omstreeks 1544.
Op deze tekening van Anthonie van Wijngaerde is goed te zien hoe
Dordrecht vrijwel geheel omgeven was door water. Op de voorgrond
de nieuwe Haven en in het midden een afgepaalde ruimte die was
bestemd voor 'natte' houtopslag. Kleinere schepen konden buiten de
omwalling aanleggen. Hier was met behulp van in de rivier gelegde
kaden een haventje gecreeërd.




