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Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is
opgericht 11januari 1954 en heeft zich ten doel
gesteld:
de bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeente Rheden en
Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel te
bereiken door het houden van lezingen en ten-
toonstellingen, het bewaren van historische
voorwerpen en door het bevorderen van plaat-
selijk onderzoek op historisch gebied alsmede
door steun van en samenwerken met instel-
lingen, stichtingen of verenigingen die een
soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in
het gemeentearchief van Rheden en omvat een
grote verzameling boeken, dia's, foto's en an-
dere voorwerpen. In overleg zijn deze archief-
stukken ter inzage voor de leden.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehou-
den door een deskundige, die een interessant
onderwerp belicht. In de zomer en winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd.

Het eigen periodiek verschijnt per kwartaal,
waarin onderwerpen behandeld worden die
een raakvlak hebben met zowel de locale als
de regionale geschiedenis.

De Kring is aangesloten bij het Gelders
Oudheidkundig Contact (GOC).

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-
automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.
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BESTUURSmededelingen
Archeologiecursus
De cursus Archeologie,

georganiseerd in samenwerking
met de Archeologische Werk-
gemeenschap voor Nederland,
afdeling Zuid-Veluwe en Oost-
Gelderland is inmiddels afge-
rond. Op 6 februari j.1.werd ter
afsluiting een bezoek gebracht
aan het Liemers Museum te
Zevenaar, waar de tentoonstel-
ling "Venster op het Verleden",
een archeologische tentoonstel-
ling over de opgravingen op de
Kollenburg - Didam, te zien was.

Vrijwilligersprijs 2001
In januari j.1. kregen wij

bericht van de gemeenten
Rheden/Rozendaal, dat onze
Kring genomineerd was voor de
vrijwilligersprijs 2001.
Voor de plaatsen Velp - Rozen-
daal waren een 3-tal vrijwilligers-
organisatie genomineerd.
Te weten: De Markensteen (een
scoutinggroep), het Hospice
Rozenheuvel en de Oudheid-
kundige Kring Rheden-Rozen-
daal. Van deze drie kreeg
Hospice Rozenheuvel de geld-
prijs en wij een oorkonde, uitge-
reikt door de burgemeester van
Rozendaal. De aanwezige
bestuursleden waren zeer
verheugd met deze nominatie.

Wij willen allen die zich inzette
voor de Oudheidkundig Kring
hiermee feliciteren en bedanken
voor al het werk dat zij verric ten.
Een afbeelding van de oork de
is geplaatst op pagina 37.

Cursussen G.o.C.
Het Gelders Oudheidkundig

Contact organiseert weer een
aantal cursussen op het gebied
van geschiedenis en genealogie.
Ik noem er een aantal:
* Verzamelen en beheren van
historische documentatie

* Sporen in het landschap
* Adel in Gelderland door de
eeuwen heen

* Genealogie en computer.
Meer informatie bij het G.O.C.
Postbus 4040, 7200 BA Zutphen
Tel 0575-511826
E-mail stggoc@wxs.nl

Ledenvergadering 2002
Donderdag 14 maart heeft

de Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden op een bijzon-
dere locatie nl. in de Oude Jan
te Velp.
Voorafgaande aan de vergade-
ring heeft de Hr. M.J. Matser uit
Zwolle een lezing gegeven over het
leven van JA Siemkes, school-
meester te Rozendaal. Deze le-
zing was zeer goed bezocht,

ongeveer 80 personen waren
aanwezig.

Helaas bleef er voor de
jaarvergadering maar de helft
van dit aantal over. De zeer vlot
afgewerkte vergadering heeft niet
veel bijzonderheden gegeven.
De financiën waren door de kas-
commissie, voor deze gelegen-
heid twee keer gecontroleerd
door de heren Duijghuijzen,
Tummers, Friso en Benoist in
orde bevonden. Penningmees-
ter Joop de Ruiter gaf daarbij
nog een toelichting.

Bij de bestuursverkiezing
heeft Mw. An Seleski-Bolte na 9
jaar afscheid van het bestuur
genomen. Zij is opgevolgd door
Mw. Ans van Manen-Evertse uit
Dieren, die zich in dit nummer
van Ambt & Heerlijkheid op pa-
gina 17 aan u voorstelt.

Bij de mededelingen ver-
telde de voorzitter dat het archief
van de Kring zal verhuizen naar
Arnhem, vanwege het feit dat de
archieven van de gemeenten
Rheden en Rozendaal ook naar
Arnhem gaan. Het zal daar toe-
gankelijk worden gemaakt. We
zullen u daarover op de hoogte
houden.

mailto:stggoc@wxs.nl


Voorts bedankte de voorzitter de
redactiecommissie van Ambt en
Heerlijkheid voor het vele werk,
dat zij verrichten. Als dank werd
een fles wijn uitgedeeld.

De werkgroep P.R. is goed
van start gegaan. Zij zullen een
eigen budget krijgen. Speerpunt
is het werven van nieuwe leden.

Lezingen & zomerexcursie
Data lezingen en zomer-

excursie: Donderdag 18 april
a.s. geeft Prof. Mr. O. Moorman
van Kappen een lezing over het
Oud-Gelderse recht in de 17e
en 18e eeuw in Cultureel Cen-
trum Theothorne te Dieren. (zie
bijlage) De zomerexcursie zal
plaatsvinden op vrijdag 30 au-
gustus a.s. De bestemming staat
nog niet helemaal vast, maar het
belooft een interessante dag te
worden. Op woensdag 25 sep-
tember geeft Drs. R.P.G.A. Vos-
kuil uit Oosterbeek een lezing in
de zaal van de Protestantse
Kerkgemeenschap aan de Park-
straat te Velp. Het onderwerp is:
"Geallieerde luchtfotospionage
boven Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog". Aan-
vang van de lezingen: 20.00 uur.

Helga van Dijk, secretaris

Een nieuwe lente ...
een nieuw geluid

Wellicht geen onbekende
spreuk voor de lezers en lezeres-
sen van ons tijdschrift. De Prima
Vera is in aantocht en wekt tot
nieuw leven en verandering, ieder
jaar opnieuw.

Een drang tot verandering
zweefde ook rond in de redactie-
commissie van Ambt & Heerlijk-
heid. Bij het openen van de en-
veloppe wordt u al meteen gecon-
fronteerd met onze Frühlings-
drang: Het nieuwe omslag van
ons tijdschrift van de Oudheidkun-
dige Kring. Een metamorfose, een
gedaantewisseling dus. Na het
oude kaartje van onze woonom-
geving, dat jarenlang het tijdschrift
omsloot, zal het even onwennig
overkomen. Een lay-out met ver-
beelding en een uitnodiging tot is
het nu geworden.

Wij leven in een tijd waarin het
beeld meer op de voorgrond treedt,
en de tekst, het geschreven woord,
een stapje terugdoet. Welnu de
redactiecommissie meent op ge-
paste wijze het beeld, de afbeel-
ding meer plaats te moeten ge-
ven, waarbij de tekst geenszins
vergeten wordt. In het tijdschrift
zult u kunnen vaststellen dat het
geheel verlevendigd is zoals: meer
foto's bij de artikelen, een over-
zichtelijke indeling, kaders accen-
tueren op een prettige manier de

rubrieken en inhoud van het blad.
Op de binnenzijde van het

omslag hebben de wapens van
Rheden en Rozendaal een plaats-
je gekregen. Deze wapens, die in
het verleden menige discussie
ontlokte, blijven meereizen in de
tijd. Bij het beoordelen van de in-
houd van 'Ambt & Heerlijkheid'
past bescheidenheid van de
redactiecommissie. Toch wil ik een
uitzondering maken voor ons lid
Peter Kamper sr, die met groot ent-
housiasme en inzet het nieuwe
gezicht heeft vormgegeven.

Daarnaast kregen wij on-
langs positieve kritieken te horen
van het Gelders Oudheidkundig
Contact en de Stichting Gelderse
Kastelen. Dit betrof met name het
inhoudelijke gedeelte.

Tenslotte: Wij nodigen u uit
met ons op pad te gaan naar de
Imbos, wij rijden met tram en bus
in heden en verleden tussen Velp
en Arnhem, en bewonderen ver-
volgens per fiets of te voet de vele
mooie neo-renaissance huizen en
gebouwen, die onze dorpen rijk
zijn. En omdat het voorjaar is, zal
de lentekoningin ons vergezellen
met kleur, licht en zang!

Co de Bruijn
Voorzitter Redactiecommissie



NEO-RENAISSANCE IN DE GEMEENTEN

RHEDEN EN ROZENDAAL

Nelleke den Boer-Pinxter

Neo-renaissance in Velp

In Velp vind je verschillende soorten gebouwen,
die in de neo-renaissancestijl zijn gebouwd, zoals een
kerk, het postkantoor, verschillende winkels, grote
voorname villa's, eenvoudige woonhuizen en zelfs een
manege. De villa's zijn vaak rijk uitgevoerd met veel
ornamenten en natuursteen. Eenvoudige panden heb-
ben vaak alleen gepleisterde speklagen als neo-renais-
sance kenmerk. Soms ook nog alleen maar in de voor-
gevel. Ook de vormen van de gebouwen lopen erg uit-
een van grote villa's met trapgevels tot eenvoudige
arbeidershuizen.

Velp, Overbeeksingel 15/17

Kerk

Omdat de katholieke
kerken meestal in de neo-goti-
sche stijl gebouwd werden,
zochten andere kerkgenoot-
schappen naar een andere bouw-
stijl. Zo is in Velp een Neder-
duits gereformeerde kerk ge-
bouwd in de neo-renaissancestijl

Velp, Kerkallee 43 aan de Kerkallee 43, in 1887.
Het gebouw heeft drie trap-
gevels, gepleisterde plinten,

speklagen, sluitstenen en muurankers. Helaas zijn in de loop
van de tijd vensters toegevoegd en is weinig over van het oor-
spronkelijke interieur, ook heeft het zijn functie verloren en is
het nu een bedrijfspand.



Winkels

Opvallend veel winkelpanden of winkelpuien zijn in deze
stijl gebouwd, onder ander de winkelpui van Kerkallee 13, de
winkels Emmastraat 10/12, 28/30, 24 en 34, het winkelpand Kerk-
straat 38 en de winkel Wtlhelrninastraat 20. De panden Emmastraat
28/30 en Wilhelminastraat 20 vertonen stilistische overeenkom-
sten, er is bij beide ook dezelfde soort rose en grijze kalkzand-
steen (kunststeen) gebruikt. Dit materiaal was nieuw en men ex-
perimenteerde er nog mee. Bij deze panden bestaan de speklagen
uit een laag grijze, een laag rose en weer een laag grijze kalk-
zandstenen. Er zijn onder de dakgoot, rond de ramen en op de
hoeken door het metselen met deze twee steensoorten mooie pa-
tronen ontstaan. Het pand aan de Emmastraat 28/30 is gebouwd
door de architect W. Honig nnd 1900 als dubbel herenhuis en in
1909 verbouwd tot scheersalon met woning en vleeshouwerij met
woning. De winkelpuien hebben neo-gotische versieringen.

De architectuurstijl renais-
sance en neo-renaissance
is door de auteur in het
vorige nummer van Ambt
& Heerlijkheid in alge-
mene zin behandeld.
Hierbij zijn ter illustratie
van deze bouwstijl enkele
panden in Nederland ge-
plaatst. In dit artikel wor-
den met name panden in
onze gemeenten belicht,
die in de neo-renaissance
bouwstijl zijn gebouwd.

Het pand aan de Kerkallee is duidelijk later van
een winkelpui voorzien, want het pand vertoont
op de pui na geen neo-renaissance eigenschap-
pen. Het is jammer dat de pui vreselijk verwaar-
loosd is en alleen de zijkant nog intact is. Het
winkelpand Kerkstraat 38 ziet er beter verzorgd
uit alhoewel ook dit pand niet meer als winkel
wordt gebruikt. Het heeft mooie leeuwenkap-
versieringen en de sluitstenen zijn voorzien van
rozetten. Het voorhuis heeft een baksteenfries met
rode verblendsteen (gladde met een strengpers
vervaardigde baksteen, vaak in helder geel en
rood) en een muizentandlijst. De boogvelden
boven de ramen zijn opgevuld met tweekleurige
tegels met driepas en bladmotief.



Een pand dat nog gedeeltelijk zijn oude
functie behouden heeft is het pand
Emmastraat 10/12. Dit pand staat op de
Rijksmonumentenlijst. Het vertoont wel
enige overeenkomst met het pand aan
de Kerkstraat 38 en Kerkallee 13. De
vraag rijst of hier dezelfde architect be-
zig is geweest. In 1882 legde bakker Velp, Emmastraat 12/10
Roelofs het bijltje er bij neer en moet
C.N . .hnsen de winkel gesplitst hebben. Toen is waarschijnlijk ook de huidige pui er in
gekomen. Rechts kwam een kruidenierswinkel Wijlhuizen en links een winkel voor garen
en band. De kruidenierswinkel van Wijlhuizen heeft meer dan honderd jaar bestaan, maar
moest uiteindelijk zijn deur sluiten. De oprichting van de stichting 'Behoud kruideniers-
winkel Fa. Wjlhuizen te Velp' heeft de sluiting nog enige tijd uitgesteld. Helaas is het
niet gelukt het oorspronkelijke interieur te behouden. De dubbele winkelpui wordt afge-
sloten door een fraai gesneden kroonlijst rustend op pilasters met gebeeldhouwde (o.a.
mannenkoppen) natuurstenen bekroning. De dakkapel heeft een mooie fronton.
Het schilderachtige pand op nr. 34 heeft twee opvallende topgevels die prachtig bekroond
zijn met siersmeedwerk. Het ligt heel markant op de hoek van de Emmastraat, de Zuider-
parallelweg en de Kerkallee.

De Hoofdstraat heeft ook winkels in neo-renaissance stijl. Deze zijn echter bijna allemaal
onherkenbaar omdat ze beschilderd zijn of van een vreselijk lelijke (naar voren uitge-
bouwde) winkelpui zijn voorzien.

De etalageramen en de deur hebben bij-
zondere omlijstingen van een brede
opliggende band die samengesteld is uit
elkaar afwisselende bakstenen, gegla-
zuurde stenen en hardstenen blokken
allen met een kwarthol profilering. Het
is een bijzonder rijkversierd pand.



Villa's

Grote monumentale villa's in deze stijl staan onder
andere aan de Arnhemsestraatweg 33 en 35, De Ruyterlaan 27
en Boulevard 2. Dez laatste twee panden zijn evenals Over-
beeklaan 14 door de achitect W. Honig gbouwd.
Dit laatste pand heeft kenmerken van de late neo-renaissance
maar ook prachtige Art Nouveau glas-in-loodramen in het trap-
penhuis. Het pand heeft een hardstenen plint. Voor de vensters
zijn verschillende steensoorten gebruikt zoals hardsteen, kalk-
zandsteen en zandsteen. De ramen worden afgesloten door
zandstenen hanenkammen. Alle raam- en deurkozijnen heb-
ben afgeronde bovenhoeken. Het pand heeft een topgevel voor-
zien van een raam.
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Onder dit raam bevindt zich een natuurstenen plaat met de
naam WELGELEGEN. De smalle topgevel heeft een zandste-
nen omlijsting en idem dekplaten. De top wordt bekroond door
een uitkragende geprofileerde lijst waarboven zich een zand-
stenen pseudo balustrade bevindt. Ook de ingangspartij is zeer
rijk uitgevoerd. Het portiek heeft een zandstenen omlijsting
en een lambrisering van geglazuurde tegels. Boven de dubbele
paneeldeur is een bovenlicht aangebracht met Art Nouveau
glas-in-lood waarvoor een smeedijzerhekje in dezelfde stijl met
in het midden een lantaren. De gang is belegd met wit marmer

en er zijn nog meer oorspronkelijke interieurelementen. Met
zoveel natuursteen een rijke welgelegen villa aan een van de
vijvers in het villapark Overbeek.

'Villa Rosa' , Stationstraat 3, is in 1888 gebouwd in de eclectische
neo-renaissance stijl, die men ook veel in Dieren terugvindt.
Het pand is een van de fraaiste voorbeelden van dit type in de
gemeente en rijk versierd. Het middelste gedeelte met zijn boog-
vensters en de brede kroonlijst wijzen meer op de eclectische
stijl terwijl de speklagen en de mooi bewerkte sluitstenen op de
neo-renaissancestijl aansluiten. Opvallend is het halfronde fron-
ton waarop de naam VILLA ROSA staat en die een klok bevat.

Op de hoek van de Boulevard en de Prins Hendriklaan staat
een opmerkelijke villa gebouwd in 1911 in de late Hollandse
neo-renaissancestijl. In opdracht van P. Stolk,oud-burgemeester
van Klundert, heeft E.lM. Muis dit pand ontvorpen met als
voorbeeld het 17de eeuwse raadhuis van Klundert. De villa heeft
rondom een tuin, waarin een bijpassende schuur waarvan de
zijgevels worden afgesloten met trapgevels. Zelf heeft het pand
aan beide zijkanten ook trapgevels en aan de voorkant een
verhoogde halsgevel van twee lagen versierd aan weerszijden
met klauwstukken en mooi bekroond.



Aan de Rozendaalselaan 33/35 vindt men de mooie dubbele
villa Pretoria van de architect K. '.!ln Rijsse Deze is gebouwd
met rode verblendstenen, heeft een symmetrisch ingedeelde
gevel met twee terugspringende trapgeveltjes, plinten en rond-
boogportieken, die afgezet zijn met groengeglazuurde bakste-
nen. Verder de gebruikelijke gepleisterde speklagen, sluitstenen
en geornamenteerde smeedijzeren muurankers.

De vensters zijn voorzien van kruis-
kozijnen met glas-in-lood ramen,
afgesloten door blinde segment-
boogjes met gepleisterde blokken
in de bogen aangebracht, waarvan
de sluitsteen van een diamantkop
is voorzien. Aan weerszijde van de
onderramen bevinden zich zwart!
wit/rood geschilderde luiken. De
ingangspartij heeft een rondboog-
deur met een omlijsting van ge-
pleisterde blokken, deels met
diamantkoppen. De houten deur is
voorzien van smeedijzeren beslag.
Aan weerszijden van de deur vindt
men een smal venster. Voor de deur
een hardstenen stoep. De achter- Velp, Boulevard hoek Prins Hendriklaan
zijde heeft over de volle breedte
een serre met daarboven een balkon met fraaie houten balus-
trade. Verder natuurlijk de gebruikelijke speklagen en muur-
ankers. Een mooi pand maar toch op deze plaats een vreemde
eend in de bijt.

Overbeeksingel 15/17 is een heel opvallend dubbelwoonhuis
in neo-renaissancesteil met invloed van de chaletstijl. Het laat-
ste is te zien aan de overstekende kap met bewerkte houten
balken en consoles. Het gebouw is symmetrisch gebouwd en
beide huizen zijn qua kleurstelling bij wijze van spreken el-
kaars negatief. De rechterhelft is van rode stenen gebouwd
met witte speklagen, de linkerhelft is wit gestuct met rode ban-
den. Beide helften hebben sluitstenen en boogtrommels met
siermetselwerk. Al met al een bezienswaardig pand.

Eenvoudige woonhuizen

Wat kleinere panden in de
neo-renaissancestijl vindt men on-
der meer aan de Parkstraat, Konings-
straat, Kerkstraat, Kennedylaan en
Nordlaan.
De identieke panden aan de Kerk-
straat 8/10 en 12/14 zijn neg al ver-
dekt opgesteld en als je niet weet
dat ze er zijn, loop je ze ongezien
voorbij. Bij de eenvoudige wonin-
gen in de Koningstraat blijft niet
veel meer van de stijle1ementen
over dan de speklagen en sluit-
stenen.

In de Parkstraat staan verschillende
neo-renaissance panden, waarvan één klein maar fijn is op 37/
39. Dit oorspronkelijke dubbele pand werd in 1904 gebouwd
en vertoont in de rijke detaillering invloeden van zowel de'
renaissance- (o.a. peklagen) als van de chaletstijl (dakkapel).
Het pand behoort tot een bouwtype dat in Velp verder niet
voorkomt. Dit bouwtype is afgeleid van de zogenaamde rug-
aan-rugwoningen.



Het smalle perceel is
bijna geheel volge-
bouwd en slechts één
gevel grenst aan de
straat. Nu is het een
dubbel woonhuis. De
voorgevel heeft een
symmetrische indeling
met drie pilasters met
cannelures (groeven
met name in een zuil),
twee op de hoeken en een in het midden. Aan weerszijden van
de vensters heeft het gietijzeren roosankers. In het midden zit
een houten dakkapel in chaletstijl, met drie pilasters waarboven
een beschoten puntgeveltje met windveren en een sierspantje.
Boven de ramen en deuren vindt men boogveldjes met sier-
metselwerk waarbij geel verblend-steen is gebruikt. Dit pand
vormt qua bouwtype en door zijn rijke detaillering een uitzon-
dering in de straat, doch past er wonderwel.

Ook aan de Nordlaan 24 tlm 30 staan wel zeer afwijkende
typen bij elkaar, die neo-renaissance kenmerken hebben. Aan
de Kennedylaan, net over het spoor, staat een bakkers winkel
en aan de overkant wat eenvoudige woningen, die bijna niet
als neo-renaissance-panden te herkenen zijn omdat ze geverfd
zijn of van een nieuw gestucte voorgevel zijn voorzien. Aan

de Ringallee staan ook verschillende
panden die in deze stijl gebouwd zijn
zoals onder andere de nummers 35, 37/
39,49/51,53 en 91/93. Het meest op-
merkelijke is de voormalige manege
'WIARDI HOEVE' op 35, die nu als
woonhuis gebruikt wordt, maar niet met
zijn voorkant naar de weg staat.

Neo-renaissance in Rheden

In Rheden staan villa's in de neo-renaissancestijl aan
de Arnhemsestraatweg, onder meer het herstellingsoord/pen-
sion op nummer 15, het dubbele woonhuis 69/71 en een een-
voudige landarbeiderswoning op 167. Het pand op 69/71 heeft
twee bouwlagen, met gepleisterde plinten, kordonlijsten, spek-
lagen en waterlijsten. Verder heeft het smeedijzeren muur-
ankers, een rondboogfries, een fries met siermetselwerk, een
serre en balkon.

Aan de Dorpstraat 54
staat een fraai woonhuis
met er achter een
schuur, beide in 1895 in
de neo-renaissansestijl
gebouwd. Het pand
heeft gepleisterde plin-
ten en de voor- en rech-
ter zijgevel zijn uitge-
voerd in schoonmetsel-

werk en worden verlevendigd door gepleisterde speklagen. De
vensters in beide gevels worden afgesloten door segment-
boogjes met gepleisterde aanzet en sluitstenen. De boog-
trommels zijn voorzien van geschilderd metselmozaïek. De
beide gevels worden afgesloten door een geprofileerde
architraaflijst, een vlak fries en voor wat betreft de voorgevel
een geprofileerde kroonlijst. Boven het raam op de eerste ver-
dieping is een flauw zadeldak met een fraai gesneden daklijst.
Verder is het bijzonder dat de schuur zo fraai is uitgevoerd. De
rijk uitgevoerde voorgevel heeft op de hoeken pilasters met
blokbepleistering. Rond de deuren en het raam bevinden zich
gepleisterde banden. Bovendien heeft het overstekende zadel-
dak windveren met een gesneden sierlijst.

Aan de Schoolweg vindt men wat eenvoudiger panden waarvan
de oorspronkelijke functie boerderij geweest is, maar die nu als
woonhuis dienen. Dit zijn onder andere de panden Schoolweg
3/5 gebouwd rond 1900 en 7/9 gebouwd rond 1860. Het pand 3/
5 heeft speklagen en gepleisterde geboorte-, sluit- en hoekstenen
boogtrommels met verblendsteen. Het zijn beide kleine dorps-
boerderijen geweest die beeldbepalend zijn voor het dorp Rheden.



Neo-renaissance in De Steeg

In de Steeg staan een paar panden in de neo-renais-
sansestijl aan de Hoofdstraat, waarvan villa 'Kastanjeoord' 58-
80 de opvallendste is. Vroeger was het "een eerste klas farnilie-
pension gunstig gelegen bij de tram en nabij de bosschen"
volgens een advertentie uit 1923. Helaas zijn bijna alle pen-
sions in onze gemeente verdwenen! Ook aan de Hoofdstraat
op 130 ligt "Villa Nova", een dubbelwoonhuis, dat tussen 1897-
1903 door de architect W. Honig g!bouwd is. Het pand heeft
speklagen, een mooie topgevel met een siersmeed versiering
en mooie serres. Hier recht tegenover staat de kleinere mooie
villa "Welgelegen" op 23/25 met onder andere mooie pilasters.
Voorts nog de villa Parallelweg 1en het eenvoudige pand op 16.

Neo-renaissance in Ellecom

In Ellecom vindt men verschillende soorten gebouwen
in de neo-renaissancestijl uitgevoerd, zoals een winkel-
woonhuis, Binnenweg 30 en boerlerij, Beimerwaard 2. Ver-
schillende villa's zijn in deze stijl gebouwd onder andere aan
de Zutphensestraatweg 20, 26, 28, 30, 43, 42/44, 47, 64 en 68,
Lindelaan 1/3, Pieperslaan 11/13 en 15117 en een statige kleine
villa uit 1895 aan de Friedhof 8.Wat eenvoudiger woonhuizen
vindt men aan de Binnenweg 37/39, Buitensingel Zê/é en Linde-
laan 1/2.

Aan de villa Kastanjelaan 1 heeft men de 1enmerken van de
neo-renaissancestijl omgekeerd. De gevels zijn nu geheel ge-
pleisterd terwijl de speklagen in schoonmetselwerk zijn uitge-
voerd in rode verblendsteen. De detaillering van de kap is in
chaletstijl uitgevoerd.

~
Villa Irene, Zutphensestraat -
weg 47 is een rijk gedetail-
leerde villa met veranda, met
kenmerken van zowel de neo-
renaissancestijl als de Chalet-
stijl. Achter in de tuin bevindt
zich nog het voormalige koets-
huis.

gunstig gelegen bij dl' tram en
nabij de bosscben. .

Eerste. klas Familie-Pension.~ ".~ -, .~-
ZJTKAMERS MET A PAR l' E BEDIEN

J. KOORN.

De villa aan de Zutphensestraatweg 64 uit 1880, die in de
eclectische neo-renaissancestijl gebouwd is, springt er uit omdat
hij een afwijkende vorm heeft door de meerzijdige uitbouw op
de hoek van de voorgevel en de rechterzijde. Het pand heeft
maar een bouwlaag. De uitbouw heeft zowel aan de voorzijde
als aan de rechterzij kant een mooie dakkapel, die door een
fraaie frontonlijst wordt afgesloten. Beide dakkapellen zijn
voorzien van een stolpraam met een bovenlicht dat bestaat uit
twee dubbele rondboogjes. wat in de eclectische stijl veelvul-
dig gebruikt wordt De villa heeft rondom een gepleisterde
plint. Op de hoeken zijn pilasters met een blokbepleistering
aangebracht. De uitbouw heeft op de hoeken vlak gepleisterde
pilasters. De yen ters worden over het algemeen door blinde
segmentboogjes met gepleisterde aanzet- en sluitstenen afge-
sloten. De gepleisterde boogvelden zijn voorzien van een in-
gesneden florale decoratie. De voorgevel heeft aansluitend aan
de uitbouw een grote veranda, waar twee openslaande tuin-
deuren op uitkomen, die gedragen wordt door gesneden hou-
ten kolommen. Aan de linkerzijde is de veranda voorzien van
een glazen windscherm met roedenverdeling. De gevels wor-
den over het algemeen afgesloten door een geprofileerde
architraaflij t. een vlak gepleisterd fries en een geprofileerde
bakgoot.



Neo-renaissance in Dieren

Villa's

In Dieren zijn nog veel villa's, win-
kels, bedrijfspanden en eenvoudige woonhui-
zen te vinden in de neo-renaissancestijl en dan
vooral in Dieren-zuid. De schilderachtigste en
fraaiste panden zijn te vinden aan de
Zutphensestraatweg. Met name de villa's
Zutphensestraatweg 26, 28 en 30, die in 1894
door de uit Sappemeer afkomstige opzichter/
architect Eelco Lof'ers werden gebouwd, zijn
voor wat betreft exterieur en interieur bijzon-
der rijk uitgevoerd. De villa's hebben toren-
tjes, erkers en asymmetrische geveldelen.

Dieren, Zutphensestraatweg 26, 28 en 30

Rond 1880 begon de toren-
dolheid onder andere in Den
Haag en van hier waaide hij
over naar elders. Lofvers
bouwde eveneens in deze
stijl in 1896 de villa's
Zutphensestraatweg 34 en
36. Al deze villa's hadden
dezelfde stucplafonds. Lof-
vers bouwde de villa's in ei-
gen beheer op de door hem
aangekochte terreinen van
de rentenierswoning "Ons
Plekje". De onderlinge af-
stand tussen de villa's is

deels gaaf bewaarde rijk gedecoreerde (top- )gevels. De gevels
worden beëindigd door een geprofileerde architraaf, een fries
met metselmozaïek en een zware overstekende geprofileerde
kroonlijst op in het fries geplaatste cementstenen gedecoreerde
voluutconsoles. De gevel is versierd met speklagen, sluitstenen
met maskers, sierankers en hoekblokken met rechthoekig
diamantblok of afgeschuind. Tussen de verdieping van voor-
en zijgevels bevindt zich een zware gepleisterde, geprofileerde
kordonlijst waarboven onder de verdiepingsvensters een ge-
profileerde waterlijst. De topgevel aan de voorzijde was oor-
spronkelijk voorzien van een verhoogde halsgevel voorzien
van in stuc uitgevoerde klauwstukken en afgesloten door een
segmentboogvormig fronton. Voor het raam op de begane grond
bevindt zich een verhoogd terras met een zeer fraaie vloer van
in een mooi patroon gelegde estriken. De afgeschuinde hoek
tussen voor- en linkerzij gevel heeft een als topgevel vermomde
dakkapel bekroond door een fronton met obelisk. De ingangs-
partij in de rechterzij gevel heeft een door een rondboog afge-
sloten portiek en twee hardstenen treden, dubbele paneeldeuren
en een boogvormig bovenlicht. De dubbele deuren zijn beide
voorzien van twee houten panelen waarvan de bovenste een
kussen in de vorm van diamantkop hebben en glaspanelen voor-
zien van smeedijzeren roosters. Binnen zijn nog een gaaf be-
waarde hal en trappenhuis met stucplafonds en panelen.

Dieren, Stationsplein 8

slechts enkele meters, waar-
schijnlijk om zoveel mogelijk winst uit de grond te halen. Hier-
door leek het een reeks stadse herenhuizen. De villa's zijn op
zich waardevol, maar vooral als groep die zo een prachtig straat-
beeld vormen.

Andere grote villa's in deze stijl zijn onder meer Hoflaan 11,
Hogestraat 25, Middelhovenstraat 5/5a, Noorderstraat 22/24
en Stationsplein 8. Deze laatste in 1890 gebouwde villa, heeft



Eenvoudige woonhuizen

Naast villa's zijn ook veel arbeiders- en middenstands-
woningen in deze stijl uitgevoerd. Een goede indruk geeft het
ensemble woningen aan de ingang van de Lagestraat aan de
zijde van het 't Veer (nrs.67/69, 71/75 en 981100), waaronder
het voormalige pension 'IJselzicht' , alle gebouwd rond 1900.
Uit dezelfde tijd zijn de woningen aan de Zuider Parallelweg
15/16 en 19/20.

Dieren, Harderwijkerweg 3

Café-restaurant

Opvallend is de uitspanning Hardewijkerweg 3,die een voor-
beeld is van de renaissancestijl gecombineerd met de chaletstijl. Een
opvallend onderdeel van de gevel is de veranda. Verder heeft het pand
gepleisterde plinten, sierbanden van witte verblendsteen, boogtrommels
en segmentbogen van rood-witte verblendsteen. Een ander horecapand
was Hogestraat 58/60 café, winkel met bovenwoning.

Dieren, Lagestraat aan de zijde van 't Veer

Winkels

De panden Kerkstraat 3 en Hofaan 1 bezitten
beide een fraaie winkelpui in neo-renaissancestijl.
De winkelpui van Kerkstraat 5 werd in 1894 aange-
bracht naar een ontwerp van de Dierense architect
G.J. Uiterwijk en heeft pilasters met Ionische kapitelen,
een kroonlijst gedragen door rijk versierde consoles
en een door een vaas op een piëdestal doorbroken
segmentboogvormig fronton.

De winkelpui van Hoflaan 1 daeert uit 1897/98 en toont
typische renaissance ornamenten als (twee-dimen-
sionale) kandelaberzuilen met leeuwenkoppen,
festoenen (loof of bloemslinger), acanthuskelken en
diamantkoppen. Een deel van de oorspronkelijke
winkelinventaris is bewaard gebleven. Het pand bestaat
naast een winkel uit een woonhuis en een pakhuis. Er
zijn meer bedrijfsgebouwen in deze stijl gebouwd, zo-
als het pand van de voormalige houthandel Groenen-
boom aan de Noorderstraat 12, 12a en 14.



Kerkstraat 6/8 is een monumentaal winkelpand met
bovenwoning vermoedelijk in 1896 gebouwd, in neo-
renaissance stijl, op een oudere bouwplaats. Zowel in
1897 als in 1898/99 vinden verbouwingen plaats in op-
dracht van L.H. Aentsen. Het pand bevatte oorspron-
kelijk de ijzerhandel en de rijwielherstelplaats van de
firma Arentsen. Deze zaak groeide uit tot de bekende
Gazelle Rijwielfabriek gesticht in 1902 door Arentsen
en Kölling. Andere winkelpanden in deze stijl liggen
aan de Zutphensestraatweg 4/6, 81 en 87, Hogestraat
19/21123/23a woonhuis/winkelhuis, Spoorstraat 33/35/
37 en 2 winkelwoonhuizen-woonhuis Zuider
Parrallelweg 14. Dit laaste pand FLORIBUNDA is een
woonhuis met een bloemisterij. Het is gebouwd door
de later landelijk be-
kend geworden archi-
tect P.1.C. Klaarhamer
(1874-1954). Klaar-
hamer was de leer-
meester van Gerrit
Rietveld die vier jaar
een avondcursus bij
hem volgde. Klaar-
hamer heeft jarenlang
samen met Bart van
der Leek een architec-
tenbureau gehad in
Utrecht.

Dieren, Viëtorstraat
School

Opvallend is verder de in 1893 gebouwde School no. 1
aan de Viëtorstraat. De voorgevel wordt verlevendigd door ho-
rizontaal over de gevel lopende witgeschilderde cement- of
natuurstenen banden, aanzet- en sluitstenen in de strekken en
rondbogen van de vensters. Tevens zijn de strekken, bogen en
vensteromlijstingen in rode baksteen uitgevoerd terwijl het ove-
rige muurwerk van een bruin-rode baksteen is. De overige ge-
vels zijn strakker en zeer sober.



Dieren,Hoflaan 13/15

De exterieurs vertonen zowel classicistische details, zoals de
pilasters en geprofileerde kroonlijsten, als elementen uit de
renaissance, zoals de diamantkopversiering van de gepleisterde
panelen. Diverse panden bezitten nog de kostbare interieurs
met marmeren gangen, schoorsteenmantels en stucplafonds.
De woning van de geneesheer directeur van de badinrichting
in Laag -Soeren is van Brink Evers en in dezelfde stijl gebouwd.
De panden aan de Hoflaan 1, 13/15 en 44 en Stationsplein 2
zijn ook in deze stijl gebouwd. Deze laatste grote villa is ge-
bouwd tussen 1880-1890 in de eclectische neo-renaissance-
stijl en is later opgesplitst. Het souterrain is als sokkelgeleding
behandeld met gepleisterde natuursteenirnitatie.
De hoeken van de bel-etage en van de verdieping en rond de
meeste vensters zijn voorzien van in stuc geïmiteerde, ver-
springende natuursteenblokken. Verder heeft het pand gepleis-
terde speklagen, zelfs op de schoorstenen. In het dakschild
een fraaie dakkapel met fronton en klauwstukken.

Eclectische neo-renaissance in Dieren

Karakteristiek voor Dieren-Zuid zijn diverse
villa's en woonhuizen die in een stijl gebouwd zijn,
die men eclectische neo-renaissance kan noemen en
kenmerken van beide stijlen bezitten. Typerend is het
in een rijke eclectische neo-renaissancestijl uitgevoerde
ensemble Hoflaan 26 tot en met 36, bestaande uit vier
vrijstaande en één dubbele villa. Dit bijzondere en-
semble dat in 1892 in opdracht van de heer Schuijmer
gebouwd werd door de architecten J. Bink Evers en
H. Bink, is geheel symmetrisch van opzet waarbij de
nrs. 26 (villa Seringenhof) en 36 (villa Oldegaerde),
en de nrs. 28 (villa de Peppel) en 38 (villa Boschwijk)
elk aars spiegelbeeld vormen. De villa's waren oor-
spronkelijk genoemd naar de neven en nichten van de
heer Schuijmer: Frederik, Joost, Daniel, Philippina en
Johanna.

Dieren, Stationsplein hoek Hoflaan



Neo-renaissance in Spankeren

Hier vindt men onder meer dubbele land-arbeiders-
woningen in de neo-renaissance stijl gebouwd. Een mooi
voorbeeld hiervan is het pand Dorpsweg 35/37.

Neo-renaissance in Laag-Soeren

De directeurs villa 'Vale Ouwe Zate' die bij het kuur-
oord Bethesda hoort, is in 1883 in een rijke eclectische neo-
renaissancestijl gebouwd door de architect J. Bink Evers en
ligt aan de Prof. Stokvislaan 1. Het pand is rondom van een
gepleisterde plint voorzien. De gevels hebben muurankers,
speklagen, een geprofileerde kordonlijst tussen de verdiepin-
gen en een geprofileerde waterlijst. De ramen hebben gepleis-
terde aanzet- en sluitstenen. Fraai zijn ook de pilasters op de
hoeken, die op de begane grond gepleisterd zijn en op de ver-
dieping zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk met op regelma-
tige afstand gepleisterde manchetten. De ingangspartij heeft
een hardstenen stoep en een prachtige dubbele voordeur met
detaillering in neo-renaissancestijl. Onder de ramen op de ver-
dieping vindt men een gestuct paneel met een andreaskruis.
Op het dak aan de linkerkant bevindt zich een grote dakkapel
met pilasteromlijsting en bekroond met een fronton.

Het woonhuis aan de Hardewijkerweg nr. 9 getuigt ook van
neo-renaissanceinvloeden. Het heeft speklagen, muurankers,
gepleisterde geboorte- en sluitstenen en boogtrommels met
verblendsteen.

Laag-Soeren, Prof Stokvislaan 1
",," '



Afronding

Ik heb niet kunnen achterhalen of in Rheden en Rozen-
daal in de l6de eeuw in de renaissancestijl is gebouwd. Er is
niets tastbaars overgebleven.
De neo-renaissancestijl is vooral tussen 1875-1915 veel toe-
gepast, overal in ons land. De gemeente Rheden is rijk geze-
gend met allerlei soorten panden die in deze stijl gebouwd
zijn, eventueel gecombineerd met andere stijlen. In Rozen-
daal is niet zo veel te vinden, waarschijnlijk omdat in deze
periode niet veel is gebouwd. Er zijn zoveel panden in deze
stijl in Rheden aanwezig, dat ik ze niet allemaal de revue kon
laten passeren. De kenmerken van de neo-renaissancestijl, zo-
als sluitstenen, speklagen en trapgevels zijn zo opvallend, dat
ze eenvoudig zijn te herkennen. Dat geldt echter niet als de
gevels zijn geverfd, waardoor de specifieke kenmerken ver-
doezeld zijn. Eeuwig zonde!

Neo-renaissance in Rozendaal

In Rozendaal heb ik met moeite een pand kunnen ontdekken
dat een speklaagje heeft en wel de oude wasserij aan de Rosendaalse-
laan 19. Verder is Rozendaal nog twee gebouwen rijk die later van
een nieuwe gevel zijn voorzien in neo-renaissancestijl. Dit zijn de
Torckschool aan de Rosendaalselaan 3, die oorspronkelijk in 1842
gebouwd is naar ontwerp van P. Verwaijen en in 1902 door E.J. Muis
van een ingezwenkte topgevel is voorzien.
En verder de voormalige kleermakerij van G. Peters Rosendaalselaan 2-
8. Dit is een langgerekt midden 19de eeuws eenlaagspand, dat rond 1920
toen het ingericht werd tot naaiatelier een neo-renaissance trapgevel kreeg.

Literatuurlijst
Is opgenomen bij het artikel "Renaissance en Neo-
Renaissance" op pagina 22 van nummer 134 van
Ambt & Heerlijkheid.

Foto's
P.J.A. Kamper sr,



BOEKbespreking
Arnhem en de veluwezoom
George Burggraaf (fotografie) en Wil de Jong (tekst)
ISBN 90-5594-234-0, 145 pagina's
Uitgeverij Scriptum
Prijs: Euro 27,50

Arnhem en de veluwezoom is in de eerste plaats een Arnhem-
boek. Veel plaatjes, weinig tekst. Toch is deze uitgave ook
inhoudelijk interessant, al zal er voor de meesten van u wei-
nig nieuws in worden genoemd. In een zestal hoofdstukken
wordt ingegaan op historie en bijzonderheden van respectie-
velijk de oostelijke- en zuidelijke veluwezoom en van
Arnhem. Net als bij de fotografie ligt het accent bij de tekst
sterk op Arnhem (vier van de zes hoofdstukken zijn aan deze
stad gewijd).
Bijzonder is dat de volledige tekst tweetalig wordt weerge-
geven waardoor het boek aantrekkelijk is om cadeau te doen
aan buitenlandse relaties.
De fotografie is hoogwaardig, afwisselend en met oog voor
detail. Zowel de (soms sprookjesachtige) Iandschaps-
fotografie als de fotografie van bebouwing spreken zeer tot

de verbeelding. Gelukkig krijgen veel platen over de volle
pagina alle ruimte. De lay-out is professioneel en bijzonder
speels.
Tot slot is de afwerking (gebonden met harde kaft, zware
kwaliteit papier, oblong-formaat) passend bij het doel waar-
toe het boek vooral zal worden aangeschaft: een mooi
cadeauboek voor iedereen die in Arnhem of omgeving woont
of juist voor relaties buiten de regio.

Walter Jansen

Door middel van dit stukje wil ik mij even aan u voorstellen. Mijn na
van Manen en ik ben 64 jaar. Na 2 jaar in Velp te hebben gewoond, v.
wij in 1970 naar Dieren, waar ik dus nu al 32 jaar met veel plezier w(
genoeg om mij bijna als een autochtoon van de gemeente Rheden te '
natuurlijk groeit dan de belangstelling voor het heden en verleden Val,
omgeving en voor de provincie Gelderland. Met veel interesse heb ik
gen van de Oudheidkundige Kring bijgewoond en de publicaties in A.
Heerlijkheid gevolgd. Ik wil dan ook graag helpen het werk van de K
te zetten. Dat ik enige bestuurlijke ervaring heb opgedaan bij sportverenigingen
kan hierbij hopelijk van nut zijn.

Mag ik mij even voorstellen .....



DE SLENK OP DE BEERENBERG

De "Slenk van Martinet"

We komen er niet langs, maar we
willen u er toch op attenderen. In de na-
bijheid ligt namelijk een schitterend
mooie slenk. De dominee-wandelaar J.F.
Martinet bezocht deze slenk in de begin-
periode dat Rosendaels kasteelheer in de
Imbosch ontginningen uitvoerde en bos-
sen aanlegde. In zijn in 1777 - 1779 ver-
schenen Katechismus der Natuur uit
Martinet zich in lovende bewoordingen
over die activiteiten en hij beschrijft
daarin tevens deze slenk.

Slenken ontstonden in onze streken vaak in
de nadagen van zowel de derde als de vierde
ijstijd. De sneeuw van vele seizoenen had
zich opgehoopt, waarbij zich in de derde
ijstijd ook nog het hierheen getransporteerde
ijs had gevoegd. Het laat zich verstaan dat
tijdens het afsmelten daarvan krachtige stro-
men ontstonden en door uitschuring vor-
ming van slenken optrad. Overigens behoe-
ven slenken niet altijd te zijn ontstaan door
uitschuring door ijs- of sneeuwsmeltwater.
Ze kunnen ook zijn gevormd door samen-
loop van stromen regenwater.

Jolle Baltjes

Wij willen hier buiten beschouwing laten,
hoe en wanneer deze slenk - we nemen de
vrijheid hem de "Slenk van Martinet" te
noemen - is ontstaan. De gulheid die wij
betoonden met de naamgeving sluit onze
twijfel over de juistheid van Martinet's
beschrijving niet uit.
Wij willen op dit moment de discussie
daarover graag uitstellen en de wandelaar
die, dwalend door bos en hei, in deze
buurt komt een bezoek eraan gaarne aan-
bevelen. Men komt er door op het punt,
waar het fietspad vanuit de Imbosch naar
de Brandtoren het Kerk en Schoolpad
kruist, de zandweg in westelijke richting
te gaan links de hei, rechts het bos. Al
spoedig komt men na 600 meter op de
plaats, waar deze zandweg de slenk kruist.
U zult het moeilijk kunnen geloven, maar
de met het terreinbeheer belaste instantie
heeft het gebied gedurende lange tijd ver-
huurd als militair oefenterrein. De volle-
dig kapot gereden slenkwanden getuigen
van de wijze waarop de zonen van Mars
met hun zware transportmaterieel van hun
concessie gebruik hebben gemaakt.
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Laat dit u niet weerhouden de slenk eens
nader te bekijken. De zijwanden getui-
gen op verschillende plaatsen van hier
ooit instromend water. Als u tot het boven-
einde doordringt ziet u daar ook in het
terreinoppervlak de aanvoerwegen. U zult
merken dat - ondanks dat hij droog ligt -
deze slenk nog steeds actief is en zich
langzaam verder in het terrein insnijdt.
Dat wil dus zeggen, dat hij aan dit boven-
einde nog steeds - zij het af en toe - water
ontvangt. Wel niet zo veel, maar toch. En
op die insnijding krijgt u ook een indruk
van de gelaagdheid van de bodem. De
lagen waarin zich ijzerverbindingen be-
vinden zijn duidelijk herkenbaar aan hun
roestbruine kleur. De grindlagen getuigen



De tiende aflevering van de serie "Wandelen op Rozen-
daal langs spore'n uit het verleden" in Ambt & Heerlijk-
heid no 116 voert uallangs de Slenk van Martinet op de
Beerenberg. De slenk werd beschreven naar de toen be-
schikbare gegevens. De auteur gaf al duidelijk aan dat een
en ander hem niet kevredigde. Met het resultaat van een
nadere studie-h' ij meel' duidelijkheid te verschaffen.
Het nevenstaande artikel begint met een herhaling van
hetgeen destiids door hem is geschreven.

van tijden waarin het aan het bodem-
oppervlak afstromend water het zand
meenam en het zwaardere grind liet lig-
gen.

De hoeveelheid water die hier thans nog
binnenstroomt mist de kracht om de slenk
tot actie te brengen en een klaterende
stroom te doen ontstaan. Binnen in de
slenk zijn de waterkerende bodemlagen
weggespoeld, waardoor het nu nog instro-
mende water al spoedig door de grove
zanden wordt opgeslorpt en naar het
grondwater wordt afgevoerd.

Martinet verhaalt in bloemrijke taal van
de klaterende waterstromen die hij hier
heeft aangetroffen. Zijn verhaal gaat zelfs
vergezeld van een prachtige tekening, met
overlopende schalen, zoals we die nu nog
in het park Rosendael aantreffen, maar wij
hebben toch het vermoeden, dat hij zich
meer door zijn fantasie dan door de daar
aangetroffen realiteit heeft laten leiden.

Martinet en zijn Katechismus

Na deze inleidende paragraaf uit
één van onze eerdere publicaties willen we
proberen door een analyse van Matinet's
beschrijvingen en van zijn werkwijze een
duidelijker beeld van de situatie van de
slenk op de Beerenberg te verkrijgen.

Johannes Florentius Martinet werd gebo-
ren te Deurne op 12 juli 1729 en over-
leed te Amsterdam op 4 augustus 1795.
Hij studeerde wis- en natuurkunde, wijs-
begeerte oude talen en theologie te Lei-
den. Hij was sinds 1759 predikant te
Edam en sedert 1775 te Zutphen en
schreef onder andere zijn "Katechismus
der Natuur", waarvan de eerste uitgave
in vier delen verscheen in de jaren 1777-
1779.

Met het schrijven hiervan doorkruiste hij
met een denkbeeldige leerling de weten-
schappelijk kennis van die dagen "het uit-
spansel in de hemelsche ligchamen, de luch-
ten en verhevelingen der aarde, de menseh,

het land en het water, de dieren, de voge-
len en de visschen, de insecten en plan-
ten, de bloemen, de zaden en de bos-
schen". Het was er hem vooral om be-
gonnen aan te tonen hoe schoon en doel-
matig de goddelijke voorzienigheid de
schepping heeft ingericht. Alles heeft zijn
nut . . .eJis de luis die de onhygiënische
en luie mens aanzet tot een propere ver-
zorging van zijn lichaam.
Hij gebruikt een eigenaardige techniek.
Hij stelt zich voor in gezelschap te zijn
van zijn denkbeeldige maar niettemin
leergierige leerling, die hem allerlei vra-
gen stelt, die hij dan beantwoordt. In wer-
kelijkheid is hij het zelf die de vragen stelt
en dus ook beantwoordt. Dit vraag en
antwoordspel speelde zich bovendien niet
af op de plaats, dat het onderwerp was van
het gesprek. Hiermee schiep hij een con-
ceptie die geheel onverwacht van het ene
op het andere onderwerp oversprong en
die mogelijk meer gewaardeerd wordt
door de literair ingestelde lezer dan door
belangstellenden in historische situaties
en ontwikkelingen.



Ontdekking van de slenk

Terzake van de onderhavige slenk
ontmoetten we hem de eerste keer in het
eerste deel van de "Katechismus der Na-
tuur" op bladzijde 403. Langs de con-
tacten met zijn denkbeeldige leerling
komt hij dan via allerlei voorwerpen, si-
tuaties, planten enzovoort bij ondermeer
water en watervallen terecht. En dan stelt
hij:

"Er is een fraaije waterval, bijna vier uren van
hier, op den weg, die van Zutphen naar Arnhem
over de hooge Veluwe gaat, doch weinig wordt
gebruikt, omdat een andere weg derwaarts langs
den weg Veluwezoom korter en lustiger is, waardoor
het komt, dat deze waterval aan zeer weinigen
bekend is".

Uit de aanhef van dit deel: "vier uren van hier"
blijkt hij zijn onderricht, vermoedelijk in
Zutphen of nabije omgeving te geven.

"Ik heb denzeiven onlangs, met eenen vriend, den
heer WH.J. VAN HASSELT, bekend in ons vader-
land door zijne zijdeteelt, bezocht. - Den weg van
Zutphen derwaarts vonden wij zeer vermakelijk.
Men beklimt er telkens hooge bergen, waarop de
teekenpen zich kan vermaken met het nabootsen
van de schoonste schilderingen der natuur, en men

daalt daarna af in diepe valleijen, waarvan destijds
vele met goudgele korenvelden, en met witbloei-
jende boekweit bezet waren.
Verder op kwamen wij in de woeste hei, en vervol-
gens aan het Im-Bosch, waar de baron TORK, heer
van Rozendaal, getoond heeft, dat kunst en nijver-
heid de barre hei in vruchtbare akkers, in grasrijke
beemden, en in groenende tabaksvelden kan veran-
deren: een treffelijk voorbeeld, der navolging van
patriottische edellieden overwaardig. Met geene
mindere verwondering zagen wij hier talrijke den-
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.-.:.Uit zijn gemaakte aantekeningen valt op te maken dat onze Eerwaarde noch eer-
der noch later ooit op deze plek is geweest. Daardoor heeft hij de mogelijkheid gemist
ook op andere tijden waarnemingen te doen om aldus te ervaren dat hij met een toevals-
treffer had te doen, die hem een blik op een klaterende waterval verschafte. Zich niet van
dat toeval bewust heeft hij deze blik als een blijvende situatie beschouwd en daarop zijn
beschrijving gebaseerd. En dat heeft uiteraard tot nogal enige mis informatie geleid. We
willen het dan niet hebben over enkele "storingen" zoals de naam platanus, voor een niet
onder deze categorie vallende boomsoort. Ook niet over de verschrijvingen als het
Im-Bosch en Baron Tork. Deze zijn hem graag vergeven.

Commentaar

nen, ijpen, eiken, en daaronder den ahornboom
-platanus 1)_ met zijne breede bladeren prijken. Wie
toch zou verwacht hebben dezen boom hier in een
dor oord te zullen aantreffen, en zoo welig te zien
tieren! - Ten zuidwesten van dit bosch, den zoo-
genoemden Beerenberg eerst beklommen, en dien
daarna een weinig afgedaald hebbende werden wij,
op het onverwachtst, verrast, door dezen fraaijen
waterval. Onze eerste verbaasdheid een weinig bot
gevierd hebbende, begonnen wij denzeiven nader te
onderzoeken. Een gedeelte van den zeer hoogen
Beerenberg, door den genoemden onvermoeiden
edelman met boomen beplant, vóór ons nu gelegen,
eerst in aanmerking nemende, begrepen wij ligte-
lijk, dat het daarop gevallen regenwater, bij de
afzakking, het meertje vormde, hetgeen wij in de
ajhelling van dien berg ten oosten voor ons zagen,
waarin eenige eilandjes, met biezen bezet, zich op-
deden. Nu hadden wij berouw, dat wij niet eene
schuit op eenen wagen geladen, en met ons geno-
men hadden, om, er in gezeten zijnde, de diepte van
het meertje te peilen: met ons rijtuig daarin te rij-
den en het dus te beproeven, durfden wij niet onder-
nemen. - Het water dat zich uit hetzelve ontlast, liep
midden over den rijweg tusschen het meertje en den
waterval vrij ondiep heen, en had den grond ter
plaatse, waar dezelve zeer schuinsen in eene vallei
afloopt, van tijd tot tijd uitgehold, en dus eenen val
gevormd. Wij maten de diepte der uitholling, en
bevonden die van veertien tot twintig voeten; de

hovenbreedte ongelijk uitgescheurd, van dertig tot
vijftig voeten. Hierop klauterden wij in deze diepte
af, en zagen daar met verbaasdheid de verwoesting
in dit ruwe kanaal, door geene menschelijke hand,
maar alleen door het water gevormd; met de ver-
schillende beddingen der gronden; met de groote
aardklompen, door de uitkabbelingen des sterken
strooms, die nu zacht, dan geweldig gaat, van bo-
ven afgevallen, en rondom ons onachtzaam neder-
gestort, of nog hangende en dreigende te vallen;
met eene menigte van albaster agaat en andere
steenen, versierd met allerlei kleuren; sommigen
zelfs opgepronkt met aardige spelingen. - Waarom,
zeiden wij toen, zijn niet onze kabinetten met
dezelve verrijkt? Verdient dan het uitheemsche
alleen daarin eene plaats, en moet het onze
vaderlandsche fraaiheden daar uit dringen? - Wij
namen er een deel van mede. - Hier staande, en
dezen waterval aandachtig beschouwende, hield de
hier heerschende woestheid der natuur onzen geest,
ik weet niet, in welke stille verbaasdheid. Wij be-
vonden ons tusschen twee hooge ongeschikte muren
van ongevormde aardklompen: het oor werd ge-
streeld door het gedruisch des vallenden waters, en
aan de regterzijde zag het oog den kristallijnen
stroom over een nu naauw dan verbreed bed schui-
mend heen vlieten. Hier was geen einde aan het
zien naar alle kanten. De koelte, die hierbij
heerschte, gaf ons op den warmen middag eene
aangename verfrissching."



Met de fraaie waterval - wij noemden het een toevalstreffer en dat zullen we nog nader uitleg-
gen -feliciteren wij hem van harte. Hoe graag zouden wij zelf zo'n treffer hebben.
Het toen, klaarblijkelijk rijkelijk op de Beerenberg gevallen regenwater stroomde - voor zo ver
het niet direct in de boden weg zakte - tussen de planten, hoofdzakelijk heide, door naar een
iets dieper gelegen plaats en vormde daar een meertje. De verteller betreurt het, geen schuit
meegenomen te hebben om de diepte te peilen van het meertje, waaruit het water naar beneden
in de waterval stroomde. Dat hij niet met zijn rijtuig in dat meertje is gereden om de diepte te
peilen was een verstandig besluit, wegens de vermoedelijk zachte bodem. Maar als hij zijn
schoenen en kousen zou hebben uitgetrokken, had hij, vermoedelijk zonder noodzaak zijn
broekspijpen omhoog te trekken, het meertje kunnen doorwaden en de diepte peilen.
En dat "een gedeelte van den zeer hoogen Beerenberg door den genoemden onvermoeiden
edelman: Torck (toevoeging van de auteur) met boomen beplant" was, lijkt ons zeer twijfel-
achtig. De aanleiding tot deze twijfel komt ook nog wel aan de orde.
Een begrijpelijk enthousiasme heeft waarschijnlijk inspiratie gegeven aan een van een spran-
kelende fantasie voorziene herinnering; waaruit de gekleurde omschrijving van de waarnemin-
gen is ontsproten. Wij willen ze onze geleerde graag vergeven.

Luisterrijke taal

De waterval wordt dan ook in luisterrijke taal beschreven. Zo is er melding van stenen
in de waterstroom. Dat ligt nog wel voor de hand. Het water had het zand weggespoeld maar de
zich daartussen bevindende stenen waren blijven liggen. Echter, waar komen de agaat en albast
vandaan? Misschien heeft het wel iets daarop geleken maar dat materiaal kwam van nature in
deze omgeving nauwelijks voor. Van aanwezigheid van dit soort stenen kán dus sprake zijn
geweest, maar zeker niet in een "menigte".
Dezelfde gedachte plaagt ons met betrekking tot de beschrijving van de loop van het water en
de "onachtzaam neergestorte grote aardklompen". Hoe groot is in dit geval groot?
Maar Martinet was nog niet geheel uitgekeken. Hij gaat daarom verder:

Het water stroomt verder

"Dit werk verrigt hebbende, dreef ons de
nieuwsgierigheid, om te vernemen, waar al dit ge-
vallen water blijven mogt. Wij gingen dan van deze
plaats weg, en wandelden nevens den vlietenden
stroom, nu gemakkelijk dan bezwaarlijk, door dit
diep uitgehold kanaal naar beneden in de vallei.
Somtijds stonden wij stil, zagen om, en ontdekten,
dat het water, op den afstand van honderd schreden,
een verval van drie, en elders van meer voeten had.

- Op eenige plaatsen, daar het bed twintig
voeten was, had de stroom het witte uitgekabbelde
zand zoodanig met de afgevoerde zwarte aarde ge-
streept, en doormengeld, dat wij eene prachtige
marmeren vloer meenden te zien. Wij stonden lang
in beraad, alzoo ons oog nooit iets zoo fraai zag,
om eene teekening te maken van deze speling in de
natuur: doch de tijd verbood het ons.
-Eindelijk, na meer dan twaalf honderd schreden in



-------- De "Slenk van Martinet"

dit kanaal geteld te hebben, en in de al dieper
gaande vallei afgezakt te zijn, kwamen wij aan het
einde, daar het water, aan den voet van andere ber-
gen gestuit, in eene kom qevangen werd, en deels,
door de warmte uitgedampt, daar vervloog, deels in
den grond zich verloor.
Teruggekeerd, herzagen wij met hetzelfde genoegen
den waterval, en begrepen, dat oogenschijnlijk nog
slechts weinig tijds noodig was, of het water zou

Kaart uit: Grote Historische Atlas van Nederland,
kaarten 1830-1855

den rijweg geheel wegnemen, en den val aanmerke-
lijker maken, zullende de eerste alsdan buiten om
het meertje verlegd moeten worden.- Gij kunt be-
grijpen, dat wij eenen geruimen tijd van den dag
met deze bezigtiging doorbragten, en over alles
voldaan naar huis keerden".

"daar het water (. ) in eene kom gevangen werd".
Dat was natuurlijk het Hessengat.



Wandelen achter de schrijftafel

Ook deel 2 van de Katechismus (blz. 104 - 106) deelt
in de belangstelling voor de slenk op de Beerenberg. Martinet
stelt dan aan zijn leerling voor:

"Laat ons dan een groote wandeling doen, waartoe
wij thans de tijd en de gelegenheid hebben en links
af naar de hooge Veluwe gaan, dan zullen wij
daarna afslaan door het dorp Apeldoorn naar het
Sourensche Woud, waar wij ongetwijfeld deze en
gene (wilde dieren) zullen aantreffen "
Maar voordien gaan ze nog
even over de Beerenberg,
"en wanneer wij eenige verademing genoten heb-
ben en gij verzadigd zult zijn van dit te zien, dan
zullen wij onze wandeling voortzetten naar het
Sourensche Woud ( )".
Een voorbeeld van wandelen achter het
bureau met beelden uit de herinnering!!!

Aankleding van de Beerenberg

In deel 4 van de Katechismus (blz. 215-220) stelt
Martinet zijn leerling nogmaals voor "naar den schoonen wa-
terval in den Imbosch" te gaan. Er zijn daar veranderingen
aangebracht, "natuurlijke schoonheden", die zonder aandacht
"voor altijd in dien woesten oord verloren" zouden gaan, "het-
geen ik zou bejammeren".

Wat Martinet het meeste mag bejammeren is zijn werkwijze.
Vanuit zijn eerder vergaarde kennis betreffende het gebied -
wij haalden er reeds voorbeelden van aan - verhaalt hij aan
zijn denkbeeldige leerling een ontwikkeling, die daar plaats
zou hebben gevonden. Hij vertelt van een kennismaking met
een "Utrechtsche heer G. van Roijen", die in relatie zou staan
met Baron Torck van Rosendael. Martinet zou aan Van Roijen
een tekening hebben overhandigd met voorstellen betreffende
de aankleding van het terrein rondom de waterval. Deze zou
die tekening nog enigszins hebben verbeterd en met succes bij
Torck hebben geïntroduceerd.

Johannes Florentius Martinet
Alle ertsen zijn uit:

De Katechismus der Natuur



Arme Martinet.

Hij verhaalt:

"(. ..... ) De gemelde heer, (. ..... ) reisde derwaarts,
en vond, bij de bezigtiging, dat ik er ( ) niet
te hoog van opgegeven had; dat het origineel de
gemaakte teekening (. ..... ) overtrof, en meer aan-
doening dan dezelve in hem verwekte: dat ook, in-
derdaad, volgens mijne voorspelling, de rijweg
tusschen het meertje en den waterval, door het
overstroomend en doorzijpelend water, verzonken
verloren zou gaan. Bij eenen gelukkigen inval, be-
sloot hij dit onder het oog van den baron TORCK,
heer van Roozendaal, te brengen, met eenen voor-
slag, om niet slechts de gedreigde verwoestingen
door het water tijdig tegen te gaan; maar ook iets,
behoudens de eenzaamheid der plaats, en de woest-
heid der natuur, te maken, dat de toekomende
aanschouwers meer verrukking, en tevens eenig
gemak aldaar kon toebrengen. (. r.

diepte des watervals te storten, voor rijtuigen, en
menschen, die hier henen trekken, te voorkomen,
dat men eenen duiker van dertig voeten lengte,
onder door den rijweg, onzigtbaar zou leggen, om,
wanneer men wilde, den val des waters, een weinig
optehouden, of ten genoegen der aanschouweren
geweldiger te maken; dat men het water steeds eene
vrije lozing uit het vol geloopen meertje zou ver-
gunnen, wijl anders duiker en alles zou kunnen
wegspoelen; dat ter plaatse, waar wij, den waterval
beschouwende, stonden, eene ruwe hut van riet en
takken van sparreboomen zou opgeslagen worden,
opdat de aanschouwers, van die plek, het vrije
gezigt lijnregt op den waterval zouden hebben, en
te gelijk aldaar veilig zouden zijn tegen de sterke
middag hitte, regen en winden; dat, wijl men, aldaar
ten zuiden, een belemmerd uitzigt heeft, over het
groote woeste kanaal, door den val des waters,
gelijk gij gezien hebt, van tijd tot tijd uitgehold,
men aan de overzijde ten noorden, op een heuveltje
aan deszelfs rand, eene andere dergelijke onop-
gesierde hut zou opslaan, om daar het oog ongehin-
derd over het meertje en het kanaal te gelijk te kun-
nen laten weiden, en tevens gedekt te zijn tegen de
koude noordelijke winden, wanneer men in een on-
gunstig seizoen daar mogt komen; eindelijk, dat
men aan het lage einde van het zigtbare kanaal,
(. ) op een aldaar liggend heuveltje eene
ongehavende ruwe piramide, hermitage, colonnale
rustiqne, of dergelijken zou oprigten".

"Die onvermoeide edelman gaf last, dat men eenige
halve cirkels van dennenboomen achter het meertje
tegen den opgaanden berg zou planten, opdat elk
aanschouwer, staande bij den waterval, en het oog
over het meertje slaande, door eene grootsche
beschouwing getroffen zon worden; dat men den
smallen reeds ingezonken rijweg tusschen den
waterval en het meertje zou ophoogen, en eenige
palen in den grond heijen aan de zijde des vals,
om het geweldige wegscheuren van den grond des
rijwegs en het inkolken te beletten; dat men een
staketsel op den kant des rijwegs zou slaan, om de
ongelukken van, bij eenen duisteren avond, in de

Als Martinet de moeite zou hebben genomen voor een tweede bezoek aan de Beerenberg
zou hem dit niet zijn overkomen. Hij zou dan tot de conclusie zijn gekomen dat de
waterval totaal droog zou liggen en dat er dien ten gevolge op Rozendael geen enkele
interesse zou bestaan aan verfraaiing van dat landschap en het scheppen van "meer
verrukking en tevens van enig gemak aldaar". En er is nog een reden, waarom daar van



Rozendaelse zijde geen ingrepen in het landschap zouden worden gedaan. Van dit ter-
rein genoten de geërfden van Rozendael en Velp het gezamenlijk gebruiksrecht en het is
niet waarschijnlijk dat Rosendael in dat gebied eenzijdig tot bomenaanplant en dergelijk
zou kunnen overgaan.
Opvallend is dat bij werkzaamheden die omstreeks dezelfde tijd plaats vonden in de
kasteeltuin dezelfde attributen ten gerieve van bezoekers werden aangebracht als Martinet
beschrijft voor de Beerenberg, maar dat die in 1781 al weer werden verwijderd, omdat
zij het aanzien stoorden.
Een diepere inkijk in de relatie Martinet - Van Roijen - Torck zou waarschijnlijk interes-
sante informatie hebben verschaft.

Lokale situatie

Laten we nu de Beerenberg eens gaan bekijken.Onze
slenk vinden we op die Beerenberg, de weg daarheen volgt uit
het bovenstaande. De berg heeft een hoogte van 90 tot 100
meter + NAP. De oostelijke grens van die berg loopt vanaf de
Groene Vlek - het kruispunt van de vroegere weg van Loenen
naar Velp en de Eerbeekseweg - tot het kruispunt, een kleine
kilometer ten oosten van de Brandtoren, met het verlengde
van de Koningsweg.
Deze zelfde lijn vormt een onderdeel van de grens tot welke
het landijs tijdens de Z.g. derde ijstijd was opgestuwd. En dit
bijna tweehonderdduizend jaar oude fenomeen vinden we nu
nog terug in de thans nog waarneembare situaties en water-
huishoudkundig gedrag. Toen de dooi van het ijs intrad is eerst
een deel van het smeltwater in westelijke richting afgevloeid
door twee smeltwaterdalen, elk aan weerszijden van het com-
plex Beerenberg- Velperberg, waarna ze zich verder beneden-
strooms verenigden.
Nadat voldoende ijs was afgesmolten ontstond ook een afvoer
in oost-noordoostwaatse richting, thans globaal de weg vanaf
de Groene vlek naar Eerbeek, en nog immer herkenbaar aan
de restanten van de Imboschbeek.
Als gevolg van de afhelling van de respectieve terreinen in
verschillende richtingen en ongetwijfeld ook als gevolg van
de ijsophoping ontstond op de grenslijn van de beide stroom-
richtingen een z.g. waterscheiding, een scheiding in afstroom-
richting en scheiding van afvoersystemen. Daaruit vloeit voort
dat ingrepen in de waterstaatkundige situaties ter weerszijde

van de waterscheiding elkaar niet beïnvloeden. Dat heeft on-
der andere tot gevolg dat de vrij zware wateronttrekking voor
onder meer de papierfabrieken, aan het oostelijk systeem, geen
invloed heeft op het westelijk systeem. Dat betekent dus ook
dat waterafvoer van de berg, hetzij bovengronds hetzij onder-
gronds slechts een secondaire factor uitmaakt van de totale
waterafvoer van het hoofdafvoersysteem.

Deze situatie vergemakkelijkt het maken van een analyse van
de wijze waarop het water van de Beerenberg wordt afgevoerd.
Daar komt geen water uit andere gebieden. Nadat ijs- en
sneeuwophopingen uit de ijstijden waren verdwenen had de
Beerenberg alleen te maken met de natuurlijke neerslag. Deze
is in ons land zodanig dat ze, rekening houdend met directe
verdamping en verdamping via de vegetatie, vrijwel geheel
door de zandige bodem kan worden opgenomen en daarin ver-
zinkt, om verder ondergronds te worden afgevoerd. Er zijn ech-
ter enkele gevallen waarin dit niet opgaat. In een natte winter
met veel regenval en weinig verdamping ontstaat er in het
weinig egale bodemoppervlak en door plantenresten plas-
vorming. Dergelijke plassen stimuleren wel is waar de infil-
tratie in de bodem, maar als verschillende plassen gaan over-
lopen ontstaat een bovengrondse afvoer. Deze situatie kan ook
op de Beerenberg optreden. Hoewel niet jaarlijks, kan op deze
wijze in het winterseizoen afvoer naar en instroming in onze
slenk plaats vinden. Het gaat dan om een zeer matige afvoer,
met nauwelijks, dus in zeer beperkte mate, verschijnselen van



erosie. Deze zijn iets feller van aanzien, maar beslist nog niet
spectaculair en eigenlijk beperkt tot winters waarin sneeuw-
ophopingen, bij een snelle dooi en gepaard gaande met hevige
regenval, de wateraanvoer verhogen.
Een wezenlijk krachtige waterafvoer vindt echter plaats bij
zeer extreme zomerregenbuien, bijvoorbeeld tijdens onweer
of bij het optreden van hozen. De gevolgen van dergelijke buien
zijn voor geregelde bezoekers - zelfs nog weken nadien - zeer
goed waar te nemen, in de vorm van ontstane geulen en ver-
sleepte - meestal afgestorven - vegetatie. De frequentie van
dergelijke buien is wegens hun plaatselijk optreden zeer ge-
ring, vaak met tussenpozen van meerdere jaren en wij nemen
dan ook aan dat deze slenk op die manier is ontstaan.
Met betrekking tot de waarnemingen van Martinet stellen wij
dat hij het door hem beschreven karakter van deze slenk zeer
goed kan hebben waargenomen,

maar dan moet hij wel hoogstens enkele
uren na het plaats vinden van zo'n extreme
zomerregenbui daar aanwezig zijn geweest

Enkele dagen nadien heeft hij alleen maar natte kluiten
kunnen vinden.

De ontknoping

En uiteindelijk is het Martinet zelf die een antwoord
geeft op de vragen die door zijn Katechismus worden opge-
roepen, maar wij hebben niet de indruk dat hij zich dat bewust
is geweest. Hij dwaalt dan weer met zijn denkbeeldige leer-
ling door de dorre heide, natuurlijk niet de eigenlijke heide,
maar die in zijn gedachtepatroon. Hij ziet de dingen voor zijn
geest en verhaalt uit zijn herinneringen. Het is nu het derde
deel van de Katechismus (blz. 384-385), waarin wij hem zo
terug vinden. Maar we zijn er haast wel van overtuigd dat hij
nu put uit een deel van zijn terugreis, toen hij werkelijk de
Beerenberg bezocht. Want wanneer Martinet zijn wederspreker
laat opmerken of zij dan uit deze barre heide naar huis terug
keren langs den kortste weg, luidt zijn antwoord:

"Waarom langs den kortsten weg? Slaan wij dit pad in,
het zal ons leiden op den lustigen weg van Arnhem naar
Zutphen, daar uw oog met eene der schoonste vertooningen
gestreeld zal worden. . . . Ik !te te vooren melding gemaakt
van het heerlijk gezigt, hetgeen men van het hooge fraaie
Rhederoord hebben kan: zie nu hier, wat men beneden aan
den voet van dit vermaakelijk lusthuis kan aanschouwen.
Dit is iets anders, dan eene woeste heide te zien". (. )

"Gij ziet hier den schoonen kronkelenden IJsselstroom,
door den Romeinsehen Veldheer Drusus gegraaven; het dorp
Rhede in het verschiet; den rijweg naar Zutphen: agter dit
Landmans Huis ligt de Hofstede Rhederoord op eenen berg.
Van deeze planten heb ik reeds gesprooken. Gaan wij voort.
Intusschen kunt gij hier eene nieuwe proef van de nuttigheid
der winden leeren.

Gij merkt, dat het hier deezen nagt
geweldig geregend heeft"

1) De Latijnse naam van de ahorn ook wel esdoorn genaamd is
Acer platanoides. De bladeren van de ahorn hebben een gelij-
kenis met die van de plataan, hetgeen mogelijk de oorzaak is
van de naamsverwisseling.
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Kasteel Ter Horst te Loenen

In het verleden bestonden er langs de Veluwezoom niet min-
der dan ruim 130 papiermolens, waarvan De Middelste Molen
de enig nog overgebleven volledig werkende molen is die daar-
mee bovendien in Nederland de enige nog in zijn soort is. Wij
voelden ons bevoorrecht in dit in zijn huidige inrichting uit
1886 stammende bedrijf een kijkje te kunnen nemen. In twee
groepen genoot men, zowel in de molen door molenaar Piet
Zegers als in het aangrenzende onderkomen door de heer Dick
Kool, van twee geestige uiteenzettingen over de historie en
werkmethode van de oude papierfabricage.

Waar vroeger lompen werden gekookt en vervezeld werkt men
nu vooral met geïmporteerde katoenen of linnen grondstoffen.
Een belangrijk bedrijfsonderdeel vormt de zogenaamde Hol-
lander (zo genoemd door buitenlandse papierrnakers, die zo'n
apparaat in hun land niet kenden), een roterende trommel, be-
zet met messen, waarin de vezels tot papierpulp worden ver-
malen. Molenaar Zegers demonstreerde hoe in een schepkuip
de vellen stuk voor stuk met de hand worden geschept en daarna
"afgekoetst" om daarna onder persen te worden ontwaterd en
daarna gedroogd. Een nauwlettend proces dat bovendien - zoals
ook de heer Kool uiteenzette - geheel aan de individuele eisen
van de opdrachtgever kan worden aangepast.

WINTEREXCURSIE 2002
H.M. Bosland

Er bestond ruime belangstelling voor de op 23 februari gehouden
winterexcursie van onze Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal:
De door de deelnemers individueel ondernomen tocht voerde dit
keer naar het landelijke Loenen, waar onder deskundige leiding een
bezoek werd gebracht aan de - in handgeschept papier gespeciali-
seerde - papierfabriek De Middelste Molen en het kasteel Ter Horst.
Het programma speelde zich soms buiten en verder in deels
onverwarmde binnenruimten af, wat door het gure, winderige weer
het predikaat "winterexcursie" extra waar maakte. Het molenbezoek
sloot aan bij de op 8 november j.l. door de heer Hagens gehouden
lezing over Watermolens en wasserijen op de Veluwe.

Het bedrijf staat aan de vooravond van een ingrijpende reorga-
nisatie, waarbij ook door een te bouwen documentatiecentrum
duidelijk het unieke karakter van deze restant uit de negen-
tiende-eeuw se industriële revolutie tot uitdrukking zal komen.
Een korte film, welluidend begeleid door de klanken van Toets
Thielemans, vulde bedrijfsbezoek en explicatie aan. Onze voor-
zitster bedankte namens alle deelnemers en zette ook mevrouw
Seleski - die na ruim acht jaar haar taak neerlegt - terecht in
het zonnetje.

De stoet auto's vertrok daarna - over het kanaal - naar kasteel
Ter Horst (dat nog bewoond wordt). Daar werden we, mede
namens de bewoners, verwelkomd door de heer Henk Witte-
veen, voorzitter van de Stichting Wynand Hacfort, en twee
rondleidsters van de stichting. Hacfort was een burgemeester
van Arnhem die, samen met zijn gade, in 1557 het oorspron-
kelijk 15de-eeuwse huis een verbouwing deed ondergaan in
de Gelderse renaissance-stijl zoals we die ook bijvoorbeeld
van de Cannenburch kennen. Eind 18de eeuw wordt dan - in
opdracht van mr. Olivier G.WJ. Hacbrt (of Hackfort volgens
anderen) - aan de toenmalige achterzijde van het kasteel een
nieuwe voorgevel in classicistische stijl toegevoegd. Uit die
periode stammen ook twee nieuwe bouwhuizen waarvan een.



De Stichting Wynand Hacfort
verdient veler steun bij haar stre-
ven verdere financiën tot dringend
nodige restauratie te verzamelen.
Men vrage daartoe bij het secreta-
riaat der stichting, Hoofdweg 74,
7371 AK Loenen-Veluwe, een
folder met een machtigings-
formulier aan. Reeds voor 10 Euro
per jaar wordt men tot "Ridder
tegen het verval" geslagen!

Een der beide groepen in de papiermolen
onder het gehoor van molenaar Zegers (rechts)

werd ingericht als huiskapel voor de RK-eredienst, de "schuil-
kapel", waarvan een fraai, gelukkig behouden altaarstuk de
komende restauratie van de kapel inluidt.

In de toekomst zal hier kerkelijke inzegening mogelijk wor-
den voor bruidsparen nadat in het kasteel de nu reeds in ge-
bruik zijnde ruime trouwkamer de huwelijksvoltrekking heeft
plaatsgehad. Deze trouwkamer bezit een fraaie gebeeldhouwde
schouw uit 1557 met in het fries een reliëf van Christus en de
overspelige vrouw, toegeschreven aan de Nederrijnse beeld-
houwer Amt van Tricht. Daarnaast werden in het kasteel de
oude, nog in gebruik zijnde keuken en de gewelfde ruimten
bezichtigd. Bij milder weer ware nog veel van de omringende
grachten en vijvers te genieten geweest. De huidige eigenaars
enbewoners, mevrouw Schoonderwoerd - Van Voorst van Beest
en haar zoon de heer Alexander Russelman, komt dank toe,
ons uitgebreide gezelschap een kijkje in hun behuizing te heb-
ben gegund. En de deelnemers danken het bestuur van ons
Kring voor het organiseren van deze geslaagde winterexcursie.

Molenaar Zegers demonstreerde hoe de vellen
stuk voor stuk met de hand worden geschept
Foto's H.M. Bosland



Lang voordat de gemeente Arnhem in
1911 zelf een trambedrijf ging exploi-
teren, was er door particulieren voor-
zien in de behoefte aan openbaar ver-
voer. Reeds vroeg in de 19de eeuw was
Arnhem het centrum van een groot
aantal diligenceondernemingen. post-
wagenveren, vracht- en omnibus-
diensten. Een omnibus was oorspron-
kelijk een groot rijtuig met banken in
de lengte van de wagen. Deze reed nog
niet over een rails zoals zijn opvolger
de paardentram.

OMNIBUS

Omnibusdienst Florissen

Op 25 juli 1839 deelde de Arnhemse stalhouder en verhuur-
der van rijtuigen lP. Floissen aan Burgermeester en Wethouders
mede dat hij zich "een zeer gemakkelijk en tot vervoer van perso-
nen uiterst geschikt en ruim rijtuig" had aangeschaft om hiermee
een omnibusdienst aan te leggen. Deze zou door en rondom ge stad
Arnhem gaan en van Arnhem naar Velp en terug. Florissen vroeg
concessie voor genoemde dienst. Nadat de commissaris van politie
een gunstig advies had uitgebracht en Florissen nadere informatie
had verschaft, besloot de Arnhemse Gemeenteraad op 23 septem-
ber 1839 de gevraagde vergunning te verlenen.
Als beginpunt was aangewezen de stalhouderij van Florissen aan
de Velpersteenstraat op de plaats van de tegenwoordige St. Mati-
nuskerk en als eindpunt het logement De Zwaan, thans garage
hoek StationsstraatJHoofdstraat te Velp. Des zondags zou drie-
maal op en neer gereden worden, de andere dagen tweemaal.
Enkele reis kostte 25 cent, heel veel voor die tijd. Interessant is
dat zowel bij de aanvraag als later bij de verlenging van deze
eerste vergunning tot personenvervoer tussen Arnhem en Velp,
een voorloper van lijn 1, het argument van toerisme en het feit dat
het aangenaam was om in deze omgeving te verblijven, de door-
slag gaven.

Uinl

Van groot belang voor de ontwikkeling van Arnhem was de
aanleg van de Rijnspoorweg. De komst van het spoor werkte
bovendien stimulerend op de ondernemingslust van de
vervoersexploitanten. Aan de treinreizigers viel geld te ver-
dienen. Een der eersten die hier winstmogelijkheden zag lig-
gen, was weer Florissen. Reeds in juli 1844 verzocht hij B & W
van Arnhem om bij de opening van het Rijnspoor een dienst te
mogen onderhouden van het spoor langs de verschillende lo-
gementen en omgekeerd. Het spoor was echter pas tot Ede
gevorderd.

Omnibusdienst Jaeger

Intussen was er een kaper op de kust in de persoon van
logementhouder C.A.E. .àeger, die verzocht een omnibusdienst
te mogen beginnen van het station Rijnspoor te Ede naar
Arnhem en van daar naar Velp en hiervoor toestemming kreeg.
Te Velp werd een kantoor van de onderneming gevestigd bij
de Logementhouder Naeff.



HISTORISCHE LIJN OPGEHEVEN

Nelleke den Boer-Pinxter

Op 14 mei 1845 werd te Arnhem de Rijnspoorweg feestelijk
geopend. Arnhem was voorlopig het eindstation. De inten-
sivering van het reizigersverkeer deed de vraag naar stads en
streekvervoer, corresponderend op de tijden van vertrek en
aankomst van de spoortrein, vanzelfsprekend toenemen. Of de
concurrentie uiteindelijk het einde van de omnibusdiensten
Florissen en Jaeger is geworden, is niet bekend.

Arnhemse Omnibus-Maatschappij

De Gemeentebesturen van Arnhem en Rheden verle-
nen op 27 april 1874 tot wederopzegging vergunning aan de
Arnhemse Omnibus-Maatschappij van de gebroeders Riemer,
gevestigd te Arnhem, om een omnibusdienst op te richten tus-
sen Arnhem en Velp. In 1876 kwam in de Arnhemse Raad een
voorstel aan de orde om tussen Arnhem en Velp een paarden-
spoorweg aan te laten leggen. Hiertoe was concessie aange-
vraagd door B. Rutgrs te Doesburg, die de concessie kreeg
maar de boel traineerde. In 1878 was er nog niets gebeurd en
raakte hij zijn concessie kwijt.

TRAM

N.V. Arnhemsche Tramwegmaatschappij

Op 30 december 1879 werd de N.V. Arnhemsche Tram-
wegmaatschappij (A.T.M.) opgericht met het doel tramwegen
aan te leggen in Arnhem en omgeving met Van der Heden als
eerste directeur. Op 3 mei 1880 btgon de geregelde dienst met
de paardentram op het traject Station-Willemsplein-Velper-
plein- Velperweg- Velp. Van ongeveer 8 uur' s mogens tot
10 uur 's a/onds werd in beide richtingen een kwartierdienst
onderhouden. Met ingang van 14 mei 1880 verden extra dien-
sten ingelast voor de aanvang en na afloop van de concerten in
Musis Sacrum. Het tarief was nog steeds een kwartje voor
Arnhem- Velp, echter als men een boekje met 25 kaartjes kocht
betaalde men 20 cent per rit. Op 11 oktober werden school-
kaarten ingevoerd - 100 ritten voor f12,50 - op het traject
Arnhem- Velp en een week later een aparte werkliedentram,
die om 6.30 uur vertrok en 10 cent kostte.

"0 jongens, gaat opzij,
de tram die komt voorbij;

het duurt maar een kwartier
van Vellep af tot hier."



Dit was een graag gezongen straatdeuntje, dat
de zaak wel wat te rooskleurig voorstelde. De
Arnhemse Tramwegmaatschappij vroeg in juli
1880 concessie aan voor een stoomtramlijn van
Velp naar Dieren. Tot uitvoering is het nooit ge-
komen. Na de komst van de tram bleef de omni-
busdienst van de gebr. Riemer nog enige tijd
dienst doen, maar zij moest a! gauw hun tarief
aanpassen en tenslotte moesten zij hun dienst
geheel staken.

De Gelderse Stoomtram Maatschappij

Gemeente Electrische Tram Arnhem

13 augustus 1886 besloten de commissa-
rissen op voorstel van directeur Erdbrink van de
Gelderse Stoomtram Maatschappij (G.S.M.) tot
het aanleggen van een tramlijn van Dieren naar
Velp, op 21 oktober verd dit besluit goedge-
keurd. De opening vond op 30 juli 1887 plaas.
De diligencediensten langs de tramlijn werden
nu stopgezet. De onderneming Tempelaar echter zette haar
goederendienst per tram voort en was daardoor nauw verbon-
den met G.S.M., zij werd later opgevolgd door de expeditie-
onderneming Coops. Op 31 juli 1887 verd de lijn van deA.T.M.
in Velp verlengd naar het tramstation van de G.S.M.; onder de
overkapping stonden daar de tramwagens van beide maatschap-
pijen broederlijk naast elkaar.

13 juni 1912 laatste rit van de paardentram en
de eerste van de electrische tram lijn 1

De verbinding van Dieren met Arnhem was voor onze begrip-
pen nog zeer primitief. De stoomtram reed in die dagen in 30
á 40 minuten van Dieren naar Velp, waar men moest overstap-
pen in de paardentram, welke in 30 minuten het traject van
Velp tot het Velperplein aflegde, zodat de reis ± 70 minuten
duurde. Er werden in augustus ruim tien maal zoveel passa-
giers vervoerd als in januari. In 1888 werden de trams voor-
zien van reclameborden, een bron van inkomsten, die ook nu
niet wordt versmaad. Op 17 juli 1899 kvam de vergunning af
tot het leggen van een dubbel spoor in de Steenstraat. Tevens
werd een bijsta! te Velp geopend, waarin 15 paarlen konden
worden ondergebracht. Hieruit bleek wel de groei van het be-
drijf.

De gemeente Arnhem had de concessie aan de A.T.M.
voor dertig jaar verleend, zodat deze dus in 1909 afliep. Er
was echter nog een addertje onder het gras want de A.T.M.
had van Rijkswege tot 1929 vergunning gekregen voor het ge-
bruik van de Velperweg, zodat de gemeente zou moeten pro-
beren deze vergunning over te nemen. De onderhandelingen
waren moeilijk. De gemeente begon dan ook maar met de aan-
leg van een elektrisch tramwegnet in Arnhem zelf. Een moei-
lijkheid hierbij was het verschil in breedte van hetA.T.M. spoor
en het smalspoor dat de gemeente ging aanleggen. Op 4 au-
gustus 1911 verkreeg de Gemeente van de Minister van Wa-
terstaat concessie voor een tramlijn op de rijksweg Arnhem-
Velp. Nadien bleef tot augustus 1912 de paardentram op een
klein resterend traject in Velp de dienst onderhouden. Inge-
volge een overeenkomst van 6 sqnember 1910 droeg de A.T.M.
op 2 januari 1911 z'n gehele trambedrijf met alle daartoe be-
horende activa en passiva aan de Gemeente over. Ook het me-
rendeel van het personeel ging over. Op 2 jaruari 1911 nam de
Gemeente Electrische Tram Arnhem (G.E.T.A.) het traject
Arnhem-Velp als paardentramlijn in eigen exploitatie.



Lijn 1

Op 4 augustus 1911 WiS het zover en kon de elektri -
sche tramlijn lijn 1 '.!lnArnhem naar Velp in gebruik genomen
worden en daarmee werd teven de feestelijke opening van de
Arnhemse Electrische tram gevierd. Voorlopig werd lijn 1 nog
niet doorgetrokken door de kom van Velp, in de eerste plaats
omdat men er bezwaar tegen had dat in het drukke zomersei-
zoen te doen en in de tweede plaats omdat plannen in voorbe-
reiding waren voor het verbreden van de Hoofdstraat. Vanaf
de Larensteinselaan bleef tot 13 juni 1912 de paardentram rij-
den. Op die datum waren bovenleiding en trambaan zover ge-
reed dat lijn 1 Ion worden doorgetrokken tot voor het station
van de Geldersche Stoomtram te Velp. Op 4 augustus 1912
vond de eerste proefrit naar Oosterbeek plaats en op 12 augus-
tus werd lijn 1 doogetrokken tot voor hotel Schoonoord te
Oosterbeek. Een verbetering was het leggen van een dubbel
tramspoor op het traject door Velp. In april 1921 werd hiermee

een begin gemaakt; op 25 mei
waren de werkzaamheden vol-
tooid. Het trambedrijf hield de
prijzen laag, in 1924 kostte een
enkele reis ArnhemlVelp 20
cent en een retourtje 30 cent.

Banketbakkerij en Lunchroom.
Je Tramhalte vooraan Velp.

Hoofdstraat 121 - Velp.
= Telephoon 675. =

j. de Weert I
Fimlil T. bij 't Vuur. i;S

Vr:aa,gt onze speciale tarieven
voor Scholen en Gezelschappen.

Gelderse Tramweg Maatschappij

Op 1 januari 1924 nam de G.S.M. het bedrijf van de
expeditieonderneming Coops over. Het verkeer tussen Velp en
Arnhem werd voortaan, in plaats van met paarden en wagens,
met twee vrachtauto's onderhouden. De G.S.M. had na de eer-
ste Wereldoorlog plannen om de tramlijn van Velp naar Arnhem
door te trekken. De rijksconcessie hiervoor werd tegelijk met
die voor de lijn Velp-Dieren in 1922 in ontvangst genomen. Er
waren echter moeilijkheden met de gemeente Arnhem en N.S.
zodat de lijn pas in 1926 in dienst genomen kon worden met

als eindpunt het Velperplein in Arnhem. 14 Mei
1926 was de officiële opening en in juli kreeg
de maatschappij vergunning tot het maken van
een aansluiting naar de Rijnkade. Het gemeen-
tebestuur van Arnhem stelde de eis dat binnen
Arnhem op de nieuwe dienst geen stoom-
locomotieven dienst zouden mogen doen, zo-
dat deze dienst met benzinemotorwagens gere-
den werd. In verband met de toenemende
motorisering van het bedrijf werd de naam ge-
wijzigd in Gelderse Tramweg Maatschappij
(G.T.M.). De motorwagens moesten in 1935
voor de autobus het veld ruimen, toen door
G.T.M. besloten werd de personentramdienst
geheel stop te zetten.

Officiële opening van de elektrische lijn 1 tot eindpunt Velp 1912 ~i:!;'~~~:~;~~,l
~9.~~ ....2..~R,::~~~_f.:· te Velp. ?~~<:__ç?_f!.~~~~!~.:i...,
Vraagt vcce SCHOLEN en GEZELSCHAPPEN onze SPEClAL~ TARIEVEN.

'-._. ,----------~::~:----:":::.-~-~ __~_<?_?_~.J



Bus

Autobusdienst Arnhem-Zutphen

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van
10 augustus 1927 vas aan de G.T.M. vergunning verleend tot
het inwerking brengen en houden van een autobusdienst op
het traject Arnhem-Zutphen, volgens G.T.M. begon deze dienst
op 6 mei 1924. Het taief was op het traject Velp/Arnhem ge-
lijk aan dat van lijn 1. Eest was het een halfuurdienst, maar al
spoedig werd het een twintig-minutendienst en had lijn I last
van zijn nieuwe concurrent.

Motorwagen aangeschaft in 1930,
gefotografeerd in 1944 in Velp

Nieuwe motorwagens voor lijn 1

De nieuwe concurrent prikkelde de directie van het trambedrijf
om lijn 1 :.0 goed mogelijk te laten functioneren en zo aantrekkelijk
mogelijk te maken. Daarom had de gemeenteraad van Arnhem op
15 oktober 1928 een bedng van f 184.000 besdiikbaar gesteld voor
de aankoop van 6 vierassige motorwagens voor de dienst op lijn 1. De
nieuwe wagens waren 12 meter lang en in het midden bevond zich een
balkon met twee uitgangen; het instappen geschiedde over het voor-
balkon. Op 31 juli 1930 londen de eerste twee nieuwe trams op lijn 1
in gebruik genomen worden, die plaats boden aan maar liefst 70 pas-
sagiers.

Het personeel in het
oorspronkelijke
tenue 1912



Verplaatsen eindpunt lijn 1

Het toenemende autoverkeer op de Zutphense-
straatweg en Hoofdstraat te Velp maakte verplaatsing
van het eindpunt van lijn 1 dmgend noodzakelijk.
Vandaar dat besloten werd de trambaan tot in de
Heemskerklaan door te trekken en daar het eindpunt te
leggen. Dit was najaar 1930 gereed.

Opheffing tramlijn G.T.M.

Door het steeds toenemend gebruik van auto' s
werden verschillende tramlijnen slechts weinig gebruikt
en zo besloot de G.T.M. op verzoek van het Rijk tegen
schadeloosstelling de tramlijn Dieren-Velp op te bre-
ken ten behoeve van wegverbetering. Met ingang van
18 oktober 1939 verd dan ook het tramverkeer op dit
gedeelte stopgezet; daarna verzorgde de Maatschappij
het gehele goederenvervoer van en naar Arnhem met
vrachtauto's. De baan van Velp richting Arnhem werd
omstreeks februari 1946 opgebroken. Dit hield verband
met het feit dat de kolenaanvoer van de gasfabriek in
Velp over deze tramlijn plaats vond. De gasfabricage
werd daar gestaakt en het gas werd in het vervolg van
de gasfabriek in Arnhem betrokken. Op 10 mei 1940
brak een periode van afbrokkeling en achteruitgang aan
voor G.T.M., die pas ophield bij de bevrijding.

Arnhemse-trambedrijf 1940-1949

Gedurende de oorlogsjaren had het Arnhemse-
trambedrijf een periode van grote bloei, dit kwam on-
der andere. door de stopzetting van het taxiverkeer, het
nijpende tekort aan benzine, banden en de beperkin-
gen en maatregelen van de bezetters waardoor het auto-
en fiets verkeer drastisch verminderde.
De slag om Arnhem, september 1944, betekende het
einde van de tram. Ook na de oorlog komt de tram niet
meer terug! Na 5 mei 1945 moest hetArnhemse open-

bare vervoer van de grond af worden opgebouwd. Het trambedrijf kreeg
van het Departement van Verkeer en Energie 10 voormalige gealli-
eerde postauto's toegewezen. Het vervoer op lijn 1 verd op 15 okto-
ber 1945 met deze Dodge-legerauto's met een kwartierdienst hervat.
De auto's hadden een overhuifde laadbak met twee lange banken langs
de kant. Voor het traject Arnhem Velp werd 15 cent gevraagd. In mei
1946 worden 25 noodautobussen gekocht.

Dodge-legerauto omgebouwd tot bus, 1946

TROLLEYBUS

Trolleybusnet Arnhem

In de Raadszitting van 8 juli 1946 in Arnhem, werd besloten
een trolleybusnet aan te leggen. De voorbereidingen zouden nog twee
jaar in beslag nemen. Op 5 srptember 1949 werd de trolleybus op lijn 1
in gebruik genomen, zij het slechts van de Oranjestraat in Arnhem tot
Velp, omdat er problemen waren over het eindpunt in Oosterbeek. Drie
trolleybussen vol genodigden vertrokken op het Velperplein voor de
eerste officiële rit naar Velp.



Busdienst G.T.M. hervat 1945

Op 24 augustus 1945 verd de busdienst
Zutphen-Amhem-Elst-Nijmegen door de G.T.M. her-
vat. 22 juli 1946 verden de busdiensten, die tot die
datum alleen op werkdagen uitgevoerd waren, voor het
eerst hervat op zon- en feestdagen, zij het op beperkte
schaal. Tevens onderging de werkdagdienst een aan-
zienlijke uitbreiding, waarbij de halfuurdienst terug-
keerde en tussen Arnhem en Dieren zelfs de kwartier-
dienst.

Trollybus in de Hoofdstraat Velp, jaren vijftig
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Zaterdag 5 jamari 2002 is er een einde gekomen aan
een lange traditie en doet lijn 1Velp niet meer aan. Er is een
nieuwe trolleydienst voor in de plaats gekomen namelijk lijn 3.
Deze gaat echter niet meer naar Oosterbeek, maar heeft zijn
eindpunt bij Burgers dierentuin. Als men toch naar Ooster-
beek gaat, moet men nu overstappen bij het station in Arnhem.
Het is jammer want trolleybus lijn 1 WIS de enige lijn waarvan
de route in de loop van de tijd nooit veranderd was. De laatste
trolley vertrok zaterdag 5 jamari om 23.33 uur vanaf station
Arnhem naar Oosterbeek om vandaar uit naar Velp te rijden.

Illustraties uit de genoemde boeken,
het archief van de Gemeente Rheden en van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
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