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Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 196, een gevarieerd nummer.
We beginnen met deel twee van het uitstapje naar Velp uit het
dagboek van Martje Brontsema uit 1909. Daarna kijken we terug
op het ontstaan van de Vijfslag in Laag-Soeren.
Hierop volgt een interessant stuk van Ton Burgers, schrijver van
het boek 'Nederlands grote rivieren', over de llssel en de Dierense,
Ellecomse en Doesburgsedijk.
Jan Holwerda behandelt het gastenboek van Rhederoord.
Met de aanleg van het tracé in Dieren verdwijnen veel bomen op
het landgoed 'Hof te Dieren', maar gelukkig worden ook weer
nieuwe 'clumps' aangelegd.
Jos Leeman vertelt ons over de Goudakker in Dieren en leerlooier
M.G. van der Koot Meijburg.
Ale Hartgers ontdekte, dat volgens Fons Jansen bijna alle Rozendalers bedriegertjes zijn.
Nu het zorghotel 'De Valkenberg' helaas is gesloten, werd het tijd
om de geschiedenis van het landgoed eens op papier te zetten.
Van Anita Matser en Theo van der Hoeven horen we waarom villa
'Calorama' moest verhuizen naar Arnhem.
Zijn alle eigenaren van een erf in Velp wel Geërfden?
Het comité Open Monumentendag licht het thema van 2017 toe.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Mata Hari werd geëxecuteerd als spion. Ze liet echter in de gemeente Rheden een ex-man
en een dochter achter. Gerrit van Middelkoop gaat hier in het najaar aandacht aan besteden door een theaterstuk "De Schaduw
Van Mata Hari" en hij licht in A&H vast een tipje van de sluier op.
Tot slot vindt u een bespreking van een interessant, rijk geïllustreerd boek, over Spankeren in 1960 van de heren A.T.G. Elzebroek en J.G. Burgers.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe!
Nelleke den Boer-Pinxter
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Martje Brontsema & kleinzoon Henk Stel (deel 2)
Velp

In Velp aangekomen
gingen we eerst naar 't
Volkskoffiehuis, daar
zouden we logeeren.
We hadden onderweg
(bij een Villa) Mevr.
Zwartzenberg ook al
ontmoet, die was ook
met Ds. en Mevr. een
dagje bij ons geweest.
(Heer Zwartzenberg,
mensenschuw,
bang
dat
hij
vergiftigd
werd.) Ze waren alle-

Het Volkskoffiehuis in
Velp was 10 jaar eerder (in 1899) gesticht
met als doelstelling
"de bestrijding van het
gebruik van alcoholische dranken".
In die boekwinkel
naast 't Koffiehuis
gingen we gauw even
wat ansichten koopen,
die we even naar huis,
familie en vrienden
schreven. Thomas was

zoo goed en bracht de
maal blij dat we het De Velperweg (in Arnhem) is na "Bronbeek" de Arnhemscheweg (in
zoo goed troffen met Velp). De tramlijn is duidelijk zichtbaar. (foto: 1908)
geheele
bezending
het weer. Wegingen
even in de bus.
bij 't koffiehuis buiten aan den weg zitten, na onze reis- Foto onder: de Hoofdstraat in Velp in vroegere jaren met
zakken eerst naar binnen gebracht te hebben. Daar wer- links op de foto het "Volkskoffiehuis". Deze foto werd
den we allen getracteerd op kwast.
gemaakt, nadat mijn oma hier in 1909 logeerde.

Het voormalige "Volkskoffiehuis en Logement" (nu: kapper Brainwash) op de
hoek van de Hoofdstraat en de Vlashofstraat in Velp. foto: Google Streetview
2008
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De bomen zijn op de foto inmiddels verdwenen en het "logement" was zo te zien
een "hotel" geworden.
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De tramrails liggen er nog, maar de paardentram was
kennelijk ook al verdwenen. De bovenleiding op de foto
laat zien, dat de foto na 1911 gemaakt moet zijn. Vanaf
dat jaar reden de eerste elektrische trams op lijn 1 van
Arnhem naar Velp.
Nu moesten we naar ons heelemaal opgefrischt te hebben
weer verder. We gingen den Rozendaalsche laan op en
dat zoo naar Rozendaal. We mochten wel goed uit ons
oogen kijken, want het ging daar maar al, boem, boem,
en de auto's vlogen ons van alle kanten voorbij.
Toch waren er toen blijkbaar ook nog wel rustige momenten.
Rozendaal

In Rozendaal aangekomen, zagen we dat prachtige kasteel daar. En de tuin, de schelpengalerij, de prachtige
Afbeeldingen van Kasteel "Rosendael" bloemperken, het
een was al mooier dan het andere. Toen gingen we het
bosch door.

Bij de bedriegertjes hebben we allemaal een nat pak gekregen. Thomas (hij weer natuurlijk) was uitgegleden en
in 't water gevallen. Hij zei maar al "Ik kon 't niet helpen
Vader", veel te bang natuurlijk dat hij gestraft zou worden. We konden er haast niet weer vandaan komen,
zoo'n schik als we daar ook hadden.
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D' er waren er ook Duitsehers en die wisten er niets van,
dat die fonteintjes begonnen te sprengen Die moest je
toen eens gehoord hebben, een gekoeter van wat ben je
me. Maar aan alle lofzangen komt een einde, en dat za-

gen we ook hier. Verder moesten we weer toen naar de
Kettingbrug. Iemand die zoo iets nooit gezien heeft, kan
zijn verbazing niet genoeg uiten door zooveel schoons
als ons oog daar te zien kreeg. Nu over de kettingbrug,
dat leek ons eerst wel een heele toer toe. Van Ds. fam.
was er ook nog nooit een over gekomen.
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Kettingbrug, park Roosendaal. Foto 1907

De Cascade in park Roosendaal toen

We stonden eerst wat te drillen en Anna verstoutte zich
die vloog er over en kwam goed en wel aan de andere
kant. Als er een schaap over den dam is, volgen er meer,
zegt het spreekwoord, dit konden we ook hier weer zien.

Mevr. was ondertusschen naar een bank gewandeld en
had daarop plaats genomen, we wolden ook wel gaan
zitten, maar we zagen een eindje daarvandaan een waterval en daar maar gauw weer heen natuurlijk.
Ds. en Mevr. en
Frouwien en Kee
bleven een poosje
op de bank zitten.
In dien tijd maakten Anna, Hieltje
en Liene Ausema
er gauw even
gebruik van om
even met
de De Cascade in park Roosendaal nu
bloote beenen een
bad te nemen.
We dronken met de handen het water uit de beek. Maar
heel lang duurde dit grapje niet, want Ds. en Mevr. gingen al gauw weer opstaan en toen hij bij ons kwam lachten ze er hartelijk om. Hij had nooit gedacht dat hij hun
bloote kuiten nog eens te zien kreeg, zei hij. Toen zijn
we weer verder gegaan en wilden zoo weer terug keeren
naar Velp, maar Mevr. zei of wij den Kluizenaarsberg en
den Burnierberg nog niet konden gaan zien. "0, vrouw,
vrouw", zeide de Ds. want dat was nog een heele toer en

Zo moeten de dames er toen ongeveer uitgezien hebben gezien

Want we zijn er allen (behalve Mevr. J. Kruil en F. Oosterhuis) over gekomen.
Ds. had tien paraplu's in de hand, zoo vloog die er over.
Je moest zijn gezicht eens gezien hebben, zoo ernstig als
'k weet niet wat. Drie keer zijn we er over gerend, het
was een lawaai, het klonk door het geheele bosch heen.
4
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dat stond op 't programma van den tweeden dag. "Maar
als we het nog doen kunnen wel graag natuurlijk".
Niemand van ons gevoelde zich moe en we gingen dus
maar met goeden moed onder het geklank van een
schoone lied der natuur naar den Kluizenaarsberg. Daar
gingen we in 't ronde omhoog en boven op den berg was
een man met een verrekijker. We zagen de bosschen,
heidevelden, de berg, het witte zand, ja alle namen kan ik
niet gaan noemen.

Emmapyramidefoto mei 2012
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kader van de werkverschaffing op de Kluizenaarsberg een uitkijkheuvel gebouwd.
Vanaf deze heuvel kon
men de omgeving
goed in de gaten houden en eventuele bosbranden snel waarnemen. De berg ("Emma
Pyramide") werd genoemd naar Koninginregentes Emma, die
het koninklijk gezag
waarnam voor haar
minderjarige dochter
Wilhelmina na het

overlijden van Koning Willem III in 1890. Op de top (98
m hoog) werd later een houten brandtoren gebouwd, die
in 2011 nog eens moest worden verhoogd, omdat door de
groei van de bomen het uitzicht steeds verder werd beperkt.
We zongen nog even "Op der dageraadsvleugelen" en
Ds. die klapte in de handen, dit was het teeken van vertrekken.
Waarschijnlijk zongen zij vers 5 van Psalm 139 in de hun
zo bekende berijming van 1773:
. Al nam ik van den dageraad
De vleugelen des lichts te baat;
Al waar' aan 't uiterste der zee
De plaats van mijne legerstee;
Daar zoud' ook uwe hand mij leiden,
Uw regterhand niet van mij scheiden.
Toen we weer beneden waren hadden we een van onze
schaapjes gemist (en wel Frouwien). Allen aan 't roepen
en fluiten, maar ze hoorde de stem van den Herder wel
en we zagen haar in de verte weer tusschen de struiken te
voorschijn komen. Toen over de Bumierberg, bij de watertoren langs weer terug naar Velp.
Velp
We zagen ook nog een herder met een kudde schapen op
de hei. Voorbij Nederhagen gingen we door het Villa-
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park. Dat staat midden in Velp. Nu moesten Frouwien,
Anna en Thomas van ons af, die zouden naar de Pastorie
te eten

Deze kaart boven stuurde Anna de Jong op 01-01-1908
naar mijn oma Mart je Brontsema. In het midden van de
foto staat de Pastorie (van de Ned. Herv. kerk) aan de
Beekstraat in Velp. Links zien we de Rozendaalsebeek.
Van dit dorpsbeeld IS nu

niets
meer
Alles
over.
wordt hier nu
volledig gedomineerd door
hoge flatgebouwen.
We gingen zoo weer naar ons logement, waar een groot
Diné zou gehouden worden.
We zagen er eerst wel wat tegen op, zoo 'n deftigheid
hadden we natuurlijk nog nooit beleefd. Maar daar was
niets mee te doen,we zaten weer net als oude vrienden bij
mekaar. En het eten smaakte ons heerlijk. Het Diné bestond uit aardappels met vleesch, bloemkool, boontjes,
een stuk griesmeelpudding met morellen sjelei. Ds. ging
iedere keer in 't gebed voor. Na den maaltijd zijn we in
den tuin gezellig bij elkaar zitten gaan en hebben samen
6

een kop thee gedronken. Alle oude staaltjes werden nog
eens weer opgehaald. Ds. had het maar al over toen hij
voor twaalf jaar ons als zulke kleine meisjes met korte
rokjes aan op de chatcisatie ( catechisatie) kreeg. Thomas
kwam ook nog even met de fiets weer bij ons kijken. We
zaten daar tot het gaslicht overal op kwam, maar het
werd in 't laatste toch te koud en we gingen naar binnen.
In een heel lief apart zaaltje konden we samen onzen pret
voortzetten. Ouwe Meneer en Frouwien waren ondertusschen ook weer gekomen. Ouwe Meneer was niet mee
geweest aan 't wandelen. Maar de meisjes die waren aan
't baden geweest. Dat had hij al gelezen in de Velper
Kerkbode, zeide Hij. We werden getracteerd op een kop
chocolade met gebakje en we zaten daar zoo eigen bij
mekaar, dat we zeiden tegen elkaar, dat we op 't nafeest
waren.
Vroeger had een jongerenfeest een serieuze kant met
bijv. een toneelvoorstelling en enkele dagen daarna een
informele nafuif.
Ds. had veel van hun reis te vertellen, ter afwisseling
zongen we eens een liedje, die hij ons hier geleerd had.
De klok begon zoo intusschen al aardig dicht naar tien
heen te wijzen. Zij besloten, wij moesten dan ook maar
niet te laat naar bed. We hadden ook al een heele moeilijke dag gehad. Zij gingen naar voren, daar trof Ds. de
blinde organist (dhr. Nijenhuis) van Velp. Die is beroemd om zijn prachtig orgelspel. Ds. vroeg ons of het
ons goed was, dat hij nog een paar stukjes voor ons
speelde, wat wij allen natuurlijk heel aardig vonden. Hij
besloot zijn spel met gezang 180 ('k Wil U, 0 God! mijn'
dank betalen, U prijzen in mijn avondlied, ... ), welke wij
allen meezongen.
We geleidden onze vrienden toen naar buiten, het regende toen nog al wat, ook moesten zij nog al een aardig
eindje loopen naar de pastorie. Zij hadden ons allen Wel
te rusten gezegd en Dominé zeide wij moesten maar nergens bezorgd over wezen, want wij waren hier onder een
Christelijk dak. Na onze namen allen even in het vreemdelingenboek geschreven te hebben, gingen we naar boven om onze slaapplaatsen op te zoeken.
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Het koffiehuis in Velp

De schoenen lieten we beneden staan, daar zat al een
man op te wachten om ze schoon te maken. De slaapzaal
was zoo gezellig en aardig als wij het liefst hebben wilden. We sliepen allen bij elkaar en waren toch ook met
gordijnen van elkaar gescheiden. Nu maar gauw slapen,
maar dat ging niet zoo gemakkelijk. Het laat zich ook
wel begrijpen, veertien jonge meisjes bij elkaar, die kunnen maar zoo niet stil zijn. En buitendien al wilden we
ook wel graag slapen, we konden niet, want daar buiten
was het een drukte van 'k weet niet wat. En dan die auto' s, het stond er niet stil, het ging maar al : Boem, boem,
soms vier en vijf achter mekaar.
En dan beneden ons, daar lagen ze ook nog alle lang niet
ter ruste, want ze begonnen te orgelspelen en vioolspelen) en ze zongen wel zoo prachtig mooi, soms klapten
ze in de handen om hun voldoening te uiten. Eindelijk
(twaalf uur was 't ongeveer) werd het wat stiller beneden
en bij ons boven ook. Ik dacht, zouden zij nu allen al
slapen, dat ik alleen wakker lig, maar nee hoor, Anje
Berghuis sliep naast mij, die was ook nog wakker, want
ze vroeg mij heel zacht of ik hier boven ook een plee
wist. Zij van bed af en toen had je de heele boel weer in
opschudding. Hilje Ausema wou haar er heen leiden,
toen ze bij de trap een man ontmoetten. Hilje maakte
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gauw dat ze weer in bed kwam. Maar Anje bleef staan en
gaf haar boodschap aan dien Heer te kennen, die haar
terecht wees. Hieltje bracht ieder nog een zuurtje in
mond en zoo moesten we dan maar een poosje slapen.
Buiten regende het dat het goot. Toen ik wakker werd,
begon het al licht te worden. Ik dacht dat het een uur of
half zeven was, maar toen ik op mijn horloge keek was
het nog maar vijf uur. Nog was het allemaal regen. Maar
ik vernam al gauw dat ik niet alleen wakker was. Uit alle
hoekjes hoorde ik wat gefluister en 't duurde niet heel
lang of we waren allen in druk gesprek. De een ging bij
den ander een visite maken op 't bed, we keken onze
zakken eens na wat we er zoo al in hadden. Slapen kwam
heelemaal niets meer van. Ik had een doosje met wat
garen, naald en spelden bij me. Dit kwam goed te pas.
Anje Bouma mocht haar rok naaien. Kee Toppen en
Stientje Kuipers moesten haar kousen stoppen, allen op 't
bed natuurlijk. Toen zijn we zoo langzamerhand begonnen te kleeden. Wij waren niet zoo gauw klaar; wij hadden ook nog wel den tijd daarvoor.
Wegingen naar beneden en moesten eens gaan kijken
hoe of het weer leek. Het regende nog een beetje. We
namen onze paraplu 's en gingen blootshoofd in de straten van Velp een morgenwandelingetje doen. We wilden
nog een aandenken koopen, maar de winkels waren nog
gesloten.
Toen we weer bij 't Volkskoffiehuis kwamen, stond de
Juffr. buiten. Zij vroeg ons of wij nu niet eerst op ons
gemak wilden boterham eten. Dit vonden wij goed, want
de Ds. had gezegd dat wij om half negen weer precent
moesten zijn. Dan zouden wij door 2 Jan Plezier's worden afgehaald om samen groote rijtoeren te maken. Toen
wij aan onzen maaltijd waren (die uit broodjes met kaas
en een glas melk bestond) kwam de Juffr. binnen en
bracht ons de Bijbel waaruit nadat we gegeten hadden F.
Oosterhuis Psalm 103 voorlas. Toen maakten we ons
allen klaar, de rijtuigen kwamen, een groote met een
kleine, en we stapten in. Kee Toppen en ik namen op de
Kattebak plaats van het groote rijtuig, waar we een heel
vrij gezicht hadden.
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(Terugblikop de Vijfslag

Een Jan Plezier (begin 1900).

En het aller prettigst was, dat het droog weer was en de
zon het probeerde om er door te komen. We moesten
eerst naar de Pastorie om Ds. met zijn fam. af te halen. In
de verte zagen wij hen allen al gereed op de stoep staan
te wuiven. Even gevraagd of wij goed geslapen hadden
en ook zij stapten in. We hadden na 't morgenontbijt
gauw even bij een bakker wat versnaperingen gekocht,
die we onderweg ronddeelden.
Wordt vervolg

In 1808 bouwde CarelOtto van Kesteren, die een sterk
stempel op het dorp Laag-Soeren heeft gedrukt, aan de
Jut van Breukelerwaardlaan, een rijtje kleine arbeiderswoningen. Ze werden naast papiermolen Welbedacht
gebouwd voor de werknemers.
Het waren zeer
eenvoudige huisjes. Men kwam
via de voordeur
meteen in een
kamer met twee
bedsteden. Door
een gangetje tussen de bedsteden
kwam men rechts
in de keuken en
links in een klein Vijfslag Laag-Soeren,foto Geldersarchief
slaapkamertj e.
.
Vlak achter de huisjes stond een rij schuurtjes, voorzien
van een toilet, bergruimte en een (geiten)stal. De bewoners hadden achter de schuur hun eigen moestuin en/of
kippenhok. Midden voor de vijfslag stond een waterpomp die de bewoners konden gebruiken. Water vo~r de
tuin en het vee werd meestal vanaf een vlonder, UIt de
langslopende beek geschept.
De blinden waren groen en rood met een witte rand ertussen in. Alle huizen en boerderijen die hoorden bij
Bethesda, gebruikten deze kleuren.
De Vijfslag werd ca. 1980 tot drie woningen verbouwd.
De naam veranderde in 'Buitenzorg' . De bebouwing aan
de Jut van Breukelerwaardlaan, waaronder Buitenzorg,
en het ten noorden daarvan gelegen boerderijtje behoren
tot het beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren.
Informatie: www.rhedenopdekaart.nl. Archief Aris Blankenspaar. Toelichting bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd dorpsgezicht Laag-Soeren
Nelleke den Boer-Pinxter
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De Ijssel en de Dierense, Ellecomse en Doesburgsedijk
Ton Burgers
Inleiding
Om de geschiedenis van de IJssel bij Ellecom, Dieren en
Doesburg te begrijpen is het noodzakelijk meer te weten
over de verdeling van de Rijn over zijn verschillende
takken. Bij Pannerden splitst de Rijn - we spreken dan
nog van Bovenrijn - zich in Waal en Nederrijn, waarbij
de eerste 6 kilometer van de Nederrijn het Pannerdensch
Kanaal is. Het Pannerdensch Kanaal is feitelijk een verkorting van de Nederrijn die begin 18e eeuw werd gegraven. De reden was de verzanding van de toenmalige
bovenmond van de Nederrijn. Deze lag 5 kilometer voor
- in riviertermen 'boven' - Pannerden, tussen Spijk en
Tolkamer, bijna op de huidige grens met Duitsland. Deze
Oude Rijnmond speelt een belangrijke rol in de waterbouwkundige geschiedenis van ons land.
Na de ingebruikneming van het Pannerdensch Kanaal in
1707, werd in 1775 ook nog een nieuwe IJsselmond gegraven bij Westervoort. De reden was dezelfde: verzanding van de bestaande mond. De oude IJsseltak is nu nog
te zien vanaf de Pleijroute bij de Nieuwe Haven van
Arnhem. Nadat het Pannerdensch Kanaal in gebruik was

genomen bleef toch de Oude Rijnmond nog functioneren.
Voorbij - in riviertermen 'beneden' - de Oude Rijnmond
liggen de Rijnstrangen, nu een prachtig natuurgebied.
De Oude Rijn is daar deel van (afbeelding 1). Deze was
maar gedeeltelijk afgesloten van de Bovenrijn, namelijk
door een overlaat in de Oude Rijnmond: een lage dijk die
bij hoogwater overstroomde. In dit geval spreken we van
de Spijkse overlaat. Bij het Traktaat van Grensscheiding,
dat in 1816 als uitvloeisel van het verdrag van Wenen
werd gesloten tussen Nederland en Pruisen, hadden de
Duitsers bedongen dat de Spijkse overlaat gehandhaafd
zou blijven. De reden was het risico van dijkbreuk aan
Duitse kant, door een te hoog oplopende waterspiegel in
het Duitse deel van de Rijn. Werd de waterstand erg
hoog, dan ging de overlaat werken (afbeelding 2), waar-

I
Doetinchem
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Nijmegen

~

/-._ ... ;_.
"
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2. De Spijkse overlaat in de Oude Rijnmond in 1936
(Bron: Geheugen van Nederland)
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door de waterspiegel niet veel meer steeg.
Het water vloeide af naar de Nederlandse kant. Pas in
1959 is de Spijkse overlaat opgehoogd tot een watervrije
dijk - een dijk die niet overstroomt.
Bij hoogwater kreeg de Nederrijn dus water op de reguliere manier, dat is door het Pannerdensch Kanaal, maar
ook door de Oude Rijn die langs Lobith en Zevenaar
loopt en bij Kandia weer samenkomt met het Pannerdensch Kanaal. In de provincies Utrecht en Holland wilden ze die Oude Rijmnond graag gesloten hebben, want
ze waren bang dat er door twee riviertakken samen te
veel water op de Nederrijn en zijn vervolg - de Lek - zou
komen. Met als risico dat de Lekdijken zouden breken en
Holland zou onderlopen.
De Rijn en de IJssel
Voor de normale situatie was de Spijkse overlaat geen
probleem. Zolang er geen hoogwater was, werkte alleen
het Pannerdensch Kanaal. Maar de afvoer van een rivier
fluctueert nogal: bij de Rijn is de laagste gemeten afvoer
(bij Lobith) 620 m' per seconde, de hoogste is 12.600,
ruim 20 maal zoveel. Bij hoge afvoeren ging de Spijkse
overlaat werken en stroomde het water dus ook door de
Oude Rijn. Daar komt bij dat onze rivieren vroeger dikwijls bevroren, waarbij ijsdammen ontstonden. Achter boven! - de ijsdam verhoogde de waterspiegel en dat
leidde regelmatig tot dijkbreuk en overstroming. Voor
1932 hadden we de Zuiderzee en de kortste weg van
Lobith naar zee was door de IJssel. Ontstond er een ijsdam in de Nederrijn bij Arnhem, dan steeg het water bij
de IJsselkop zo hoog, dat bijna alles door de IJssel ging
stromen. Ook kwam het voor, dat de overlaat in de Oude
Rijmnond werkte, en als dan een ijsdam in de Oude Rijn
het water stremde, konden ook de dijken langs de Oude
Rijn breken. Het water liep dan dwars door de Lijmers
van Lobith naar Doesburg.
Daar stortte het in de IJssel en ging langs Dieren en Zutphen naar zee. Als gevolg van de stremming door ijsdammen moest de IJssel soms enorme hoeveelheden
water verwerken, waardoor grote delen van de omgeving
blank stonden. Soms liep het water zelfs achter het Mont10

ferland, langs Doetinchem en door de Oude IJssel, naar
Doesburg. Bij Zutphen overstroomde de linkeroever bij
de Kanonsdijk, waar nu de woonwijk De Hoven ligt. Bij
Deventer was het de rechteroever met de Snippelingsdijk. Daarvandaan stroomde het water door het Salland
naar de Vecht en naar zee. I
's Zomers was er vaak te weinig water in de IJssel met
gestremde scheepvaart als gevolg, 's winters teveel,
waardoor alle verbindingen over land verbroken waren.
Regelmatig stond het water aan de linker IJsseloever tot
bij Ellecom, aan de rechterkant stroomde het soms oostelijk langs Doesburg. De Ellecomsedijk, de verbinding
tussen Ellecom en Dieren enerzijds en Doesburg anderzijds was dus lange tijd een groot probleem; Doesburg
was soms wekenlang volledig geïsoleerd.

3. Opname uit het Actueel Hoogtebestand van Nederland met
de relatieve hoogtes tussen Ellecom en Doesburg

Afbeelding 3 is een afdruk van het Actueel Hoogtebestand van Nederland tussen EllecomlDieren en Doesburg. De afdruk geeft de relatieve hoogte aan: rood en
geel is hoog, blauw is laag, water is grijs. In de opname
ziet u de hoge heuvelrug van de Veluwezoom, de Ellecomsedijk en de snelweg, alles zoals het nu is. U ziet ook
dat de oude vestingstad Doesburg hoger ligt dan zijn
omgeving en u herkent de oude stroomgeulen, waar ooit
de IJssel heeft gestroomd. Allereerst is daar dan de
Lamme IJssel.
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Dit was de hoofdbedding van de rivier tot ongeveer
1629? Daarvoor liep de IJssel niet langs Doesburg, tot
ongenoegen van de Doesburgers. Vanaf 1490 hebben zij
pogingen ondernomen om de rivier langs de stad te krijgen. Dat lukte pas nadat prins Maurits daartoe in 1620
opdracht had gegeven. De verlegging van de rivier was
de reden waarom Doesburg nog lang de stadsweiden aan
de overkant van de IJssel in bezit had. Pas voorbij de
Lamme IJssel begon het Kwartier van de Veluwe. Op de
grens stond het Tolhuis.
Een tweede IJ sseltak, die ook nu nog aanwezig is in het
landschap, is de Dierensche Hank, aansluitend aan de
Lamme IJssel, maar iets noordelijker gelegen. Op de
plaats van de Hank ligt nu een doorlaatbrug, de Lange
Brug, met blauwe leuningen (zie afbeelding 4).

50. De Dierensche Hank aan de noordzijde van de Lange
Brug bij laagwater in mei 2011. Rechts is nog juist de
boerderij Kistenbouwing zichtbaar (Foto auteur)

De Ellecomsedijk en de doorlaatbruggen
Afbeelding 6 geeft een detail van de topografische kaart
van 1931, dat is vóór alle grote veranderingen in dit gebied. U ziet weer de IJssel, de Lamme IJssel en de Dierensche Hank, alsmede de dijk van Ellecom en Dieren
naar Doesburg. Over zijn grootste lengte heette die toen
Doesburgsche dijk, maar bij de splitsing ('de Ellecomsche Draai' genaamd) veranderde de naam in Ellecom-

4. De Dierensche Honk (zuidzijde) en de Lange Brug in 2011
(Foto auteur)

De Dierensche Hank is een kortsluiting in de IJssel, waar
bij hoogwater stroom door gaat (afbeelding 5). Met gele
pijltjes heb ik nog enkele andere, oudere lopen van de
rivier aangegeven. Het is waarschijnlijk dat de IJssel in
dit brede stroomdal veel verschillende beddingen heeft
gehad. Die zijn allemaal verzand, maar nog heel goed
herkenbaar in het landschap. Als wij er vanaf de weg
naar kijken, lijkt het allemaal vlak, maar in het Actueel
Hoogtebestand ziet u dat er behoorlijke verschillen zijn.
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5b. De Dierensche Honk aan de noordzijde van de Lange Brug
in februari 2012. Op de achtergrond de boerderij Kistenbouwing (Foto auteur)
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sche dijk en, de andere tak, Dierensche dijk. Het zijn
gen vernield of weggespoeld door water en drijfijs. Ze
verbindingsdijken, niet bedoeld als waterkering. Op veel
moesten veelvuldig worden hersteld, soms compleet
plaatsen in ons land liggen veerdammen of dijken die
vernieuwd, of ze werden vervangen door duikers. De
naar een brug voeren. Zo'n verbindingsdijk is echter een
houten constructies van die tijd waren nauwelijks of niet
obstakel voor het water. Want bij hoogwater heeft de
opgewassen tegen de kracht van water en ijs.
rivier zijn volle bedding (zomer- en winterbed) nodig om . In januari 1809 waren er zeer zware overstromingen in
water en ijs af te voeren. Als het niet voldoende kan
Nederland. Koning Lodewijk Napoleon was diep onder
doorstromen, gaat de waterspiegel omhoog met kans op de indruk van wat hij zag en installeerde onmiddellijk
overstromingen. Om die reden was de verbindingsdijk
een Comité Central du Waterstaat met alle belangrijke
laag, hij mocht niet worden verhoogd. 3
Nederlandse waterbouwkundigen als lid. Hij reikte per-

Ook lagen er sinds begin zeventiende eeuw al doorlaatbruggen over de Dierensche Hank en de Lamme IJssel
(afbeelding 7).4 Regelmatig werden deze doorlaatbrug-

12

soonlijk de instructie aan het Comité uit en wenste binnen 4 weken een rapport met aanbevelingen. Een van de
aanbevelingen van het Comité was dat de IJssel zeer
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7. Doesburg vanuit het westen gezien door Q.MR.

Ver Huell,

1820-1860. Op de voorgrond de tekenaar en zijn broer. Links
de brug over de Lamme LIssel (Bron: Gelders Archief)
geschikt zou zijn om meer water naar zee af te voeren.
Vanuit de Rijn bij Lobith zou water rechtstreeks naar
Doesburg gevoerd kunnen worden, zonder de omweg
door het Pannerdensch Kanaal en de Nederrijn.
Daarop beval de koning over te gaan tot uitvoering van
de IJsselwerken. Er zou een overlaat gemaakt worden in
de dijk van de Oude Rijn bij Oud-Zevenaar, waardoor
het water door de Lijmers kon stromen. Dit was de Lijmersche overlaat (zie afbeelding 1). Om het water in de
IJssel te krijgen werd de Bingerdensche overlaat boven
Doesburg gemaakt. En om al het water in de IJssel te
kunnen verwerken werd een deel van de toch al lage dijk
tussen Ellecom en Doesburg nog verder verlaagd en omgevormd tot de Ellecomsche overlaat. Deze had een
lengte van 950 meter en lag tussen de boerderij de Cabenter en de Draai (zie afbeelding 6).
Bij Lobith stroomde het hoge water dus over de Spijkse
overlaat in de Oude Rijn. Vervolgens zou de Lijmersche
overlaat bij Oud-Zevenaar gaan werken, waardoor het
water door de Lijmers naar Bingerden stroomde. Daarna
liep het over de Bingerdensche overlaat in de IJssel.
Hierna zou de Ellecomsche overlaat werken en vervolgens was er bij Zutphen nog een overlaat in de KanonsA&H 196

dijk en bij Deventer in de Snippelingsdijk. Zo stroomde
het water over grote oppervlakken naast en door de IJssel
naar zee. Het was eigenlijk een soort 'Ruimte voor de
Rivier' avant-la-lettre, helaas voor de bewoners van de
Lijmers minder prettig.
Bij de volgende grote rivieroverstroming in 1820 werd
de Ellecomsche overlaat zwaar beschadigd, evenals de
beide doorlaatbruggen en de Lijmersche overlaat. De
verbinding met Doesburg was wekenlang gestremd. In
1876 was het water zo hoog dat men in Doesburg 'niets
anders als eene uitgestrekte zee rondom onze veste' zag.
De weg naar Dieren kon gedurende een maand niet worden gebruikt. Een diligence die het toch had gewaagd
over de overlaat naar Doesburg te rijden was blijven
steken en men had de passagiers met bootjes uit hun
benarde positie moeten bevrijden':
Voor de zoveelste keer verzocht Doesburg (in 1878) aan
de minister om de overlaat op te hogen tot een watervrije
dijk - de Lijmersche
Snelbus der G.T.W. op de DriekoningenLl'1Ig
overlaat was toen al
I. Doedmrz g~raoil. • . ",
opgeheven - en even
zo vaak weigerde de
mmister:
veel te
duur! Maar de volgende minister ging
m 1880 wel akkoord, toen de plannen voor de Geldersche
stoomtram
bekend werden.
De overlaat werd
opgehoogd tot een
watervrije dijk en de
aanwezige doorlaatbruggen
werden
verhoogd en verlengd.
8. Een ongeval met de GTW-bus
op de Drie Koningenbrug in 1938.
De brug over de
Rechts de aparte brug met de rails
Hank (bij boerderij
van de stoomtram (Bron: Graafde Cab enter) was
schapsbode)
ongeveer 200 meter
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lang, de Driekoningenbrug, vernoemd naar de naastgelegen boerderij over de Lamme IJssel 60 meter. De pijlers
werden beschermd door ijsbokken. De Doesburgse Tol
lag tussen beide bruggen in, op de grens van het oude
Doesburg. In 1892 was de hele verbinding watervrij. De
bruggen waren smal, de trambrug lag naast en los van de
wegverkeersbrug. Regelmatig waren er ongelukken, zoals te zien is op afbeelding 8.

Koningenbrug (over de Lamme IJssel) en het opheffen
van de Tol die daar nog steeds geheven werd. Vanaf de
Drie Koningenbrug werd een nieuwe weg aangelegd, in
een rechte lijn naar de nieuwe vaste brug. De Lange Brug
over de Dierensche Hank werd geheel vernieuwd met het
oog op de doorlaat bij hoogwater. De verbinding van
Ellecom en Dieren naar Doesburg, minder dan 5 kilometer van elkaar gelegen, was hiermee, na eeuwenlange
problemen, onafhankelijk geworden van de waterstand in
de IJssel.

Een vaste brug bij Doesburg
Eeuwenlang had Doesburg zijn schipbrug. Bijzonder was
dat daar sinds 1881 ook de stoomtram van de GSTM
overheen reed. In de winter was die brug vaak niet beschikbaar, omdat hij dan was weggehaald wegens ijsgang. Doesburg wilde dus dolgraag een vaste brug en
verzocht de regering daar vele malen om. Maar het Rijk
had er geen geld voor over en Doesburg had onvoldoende middelen om het zelf te doen. In 1927 adviseerde een
provinciale adviescommissie - de Commissie-Van
Citters - om drie vaste bruggen over de grote rivieren te
bouwen in Gelderland: één bij Nijmegen, één bij Arnhem
en één bij Doesburg. Die bij Nijmegen en Arnhem werden gebouwd - in 1935 werd de Arnhemse in gebruik
genomen - maar bij Doesburg gebeurde niets. Een van
de redenen was de slechte bevaarbaarheid van de IJssel
in de zomermaanden. Men dacht erover om de IJssel te 9. De nieuwe vaste brug over de IJssel bij Doesburg werd
kanaliseren, dat wil zeggen dat men stuwen wilde bou- geopend op 26 januari 1952. De oude schipbrug werd op
wen in de rivier om de waterstand op peil te houden. Een dezelfde dag verwijderd (Bron: Gelders Archief)
daartoe strekkend wetsontwerp werd op 11 april 1940 een maand voor de inval van de Duitsers - ingediend bij Bochtafsnijdingen en een snelweg
de Tweede Kamer. Er zouden drie stuwen worden ge- Het probleem van hoogwater was in 1952 opgelost. Maar
bouwd, waarvan één bij Doesburg. Dit plan werd na de er restte nog een ander probleem: laagwater. De scheepoorlog verlaten en het wetsontwerp werd ingetrokken. Er vaart in de IJssel werd sterk gehinderd door de zeer lage
waterspiegels in de zomer. Vooral in de jaren 1940-1950
kwam een ander plan: de kanalisatie van de Nederrijn.
In 1949 werd besloten tot de bouw van een vaste brug leek het wel of de Rijn aan het opdrogen was. Daarom
over de IJssel bij Doesburg. Nadat de werkzaamheden in werd in en na de oorlog het plan voor de Rijnkanalisatie
1950 waren begonnen, werd de brug op 26 januari 1952 ontworpen, met als doel om de waterspiegel in de Nederrijn én de IJssel beide te verhogen. Er werden drie stugeopend door koningin Juliana (afbeelding 9).
De brug ligt iets beneden de vroegere schipbrug, zodat de wen gepland in de Nederrijn, de bovenste bij Driel. Die
aansluitende weg om Doesburg heen kon worden geleid. stuw zorgt ervoor dat de waterspiegel bij de IJsselkop
Onderdeel van het plan was het verwijderen van de Drie ook verhoogt, waardoor meer water door de IJssel gaat
14
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bochten af te snijden,
stromen. Meer water
want de waterstand was
door de IJssel heeft
al zo laag in de zomer.
twee gunstige effecten:
Na de kanalisatie was
(1) er komt meer water
het wel mogelijk, omin het IJsselmeer, en (2)
dat de waterstand in de
de waterstand in de
IJ
ssel geregeld kan
IJssel wordt hoger,
,
worden met de stuw bij
hetgeen gunstig is voor
1
Driel. De bochtafsnijde scheepvaart. De
dingen zijn dus gunstig
stuwen werken alleen
voor de scheepvaart en
bij laagwater, zodat
ook voor de betere
alleen dan meer water
•......
doorstroming
bij hoognaar de IJssel stroomt.
.•.•...
....._
water.
Het
is
een van
Bij hoogwater gaan de
\ "".
...•
de
redenen,
waarom
in
stuwen open en is de
I
/
f
I
j
1952 geen doorlaatbrug
waterverdeling als vanouds: 2/3 e door de 10. Situatie van de IJssel met de uitgevoerde bochtafsnijdingen en de meer nodig was bij de
Lamme IJssel.
Nederrijn en 1/3e door daar gelegen wegen (Bron: Google Maps)
De rivierverkorting bij
de IJssel. De stuw in
Driel kwam gereed in 1970. Door kanalisatie is de fluc- Rheden was klaar in 1969, vrijwel tegelijk met het eerste
tuatie van de afvoer in de IJssel minder geworden: er zijn deel van de IJsselweg A348 (afbeelding 10). Het tweede
geen hele lage afvoeren meer, nog wel hoge.
deel van deze weg werd in 1975 geopend. Toen werd
ook de Ellecomsedijk (N3481N317) nogmaals onderhanBij de Rijnkanalisatie hoorden ook twee bochtafsnijdin- den genomen, met als resultaat een strakke verbinding
gen in de IJssel, deze bepalen nu de grens van de ge- tussen Doesburg en de oude weg door Ellecom en Diemeente Rheden. Die tussen Dieren en Doesburg werd ren. In de zomer daar rijdend herinnert niets meer aan de
uitgevoerd in de periode 1951-1954, tegelijk met de vroegere problemen; in de winter kan er links en rechts
bouw van de brug. Daarbij werd de Fraterwaard, die door toch nog een grote watervlakte zijn. Dat herinnert ons
de afsnijding aan de overkant van de IJssel kwam te lig- dan aan de moeilijke landverbindingen van nog niet eens
gen, overgedragen aan Doesburg en kreeg Rheden de zo heel lang geleden, veroorzaakt door hoge rivierafvoeDoesburgse Stadsweide met de Lamme IJssel en de Oude ren, overlaten en ijs.
(Doesburgse) Tol.
De andere, tussen Rheden en Giesbeek, werd gecombi- I Burgers, Ton (2014), Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd
neerd met de aanleg van de IJsselweg. Daarbij werd tegen overstromingen.
2 Petersen, J.W. van (2002), Reizen is tol betalen. De verkeersontwikgrond van Rheden overgedragen aan de toen nog zelf- keling in het gebied rond Rijn en IJssel tot de Bataafse omwenteling,
standige gemeente Angerlo; Rheden kreeg een klein 162-163.
stukje aan zijn kant van de verlegde rivier terug. Bocht- 3 zie ook Sloet, L.A.J.W. (1855), Bijdragen tot de kennis van Gelderafsnijdingen in een rivier zijn gunstig voor de snelle af- land, 327
4 ibidem, 166-170
voer van hoogwater; ze zijn echter ongunstig bij laagwa- 5 Petersen, J.W. van (2012), Van rollende rad'ren en dampend gespan.
ter, omdat de rivier dan ook sneller leegloopt. Vóór de Over de geschiedenis van het weg- en railverkeer in de 19de eeuw in
Rijnkanalisatie was het dus niet goed mogelijk om de de Liemers en de Oude-Ilsselstreek, 204
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DE GASTENBOEKEN

VAN BEEKl-lillZEN EN RHEDEROORD

deel 2

Jan Holwerda
hij er aan toe: meer dan eenige andere plaats, als om
strijd wordt bezocht.2

Die 'strijd' werd mogelijk geleverd met Rhederoord, bij
De Steeg. Ook Rhederoord kent gastenboeken en getuige
die boeken kende ook deze buitenplaats vele bezoekers.'
Het eerste deel opent met 29 april 1798 en met namen
als Van Spaen (van Biljoen), Torck (van Rosendael),
Reynst (van Larenstein) en Brantsen (van Hulkestein) en
eindigt met 14 nov 1823.4 Deel 2 vervolgt met 14 mei
1824 en loopt door tot 29 aug 1846.5 Tezamen is er sprake van meer dan 450 bladzijden met handtekeningen en
in met name deel 1 ook wel gedichtjes en andere teksten.

Het gastenboek van Rhederoord (De Steeg) lag in de hermitage aldaar, detail van Caart van een stuk heide veld, geleegen
agter de Bauwerij De Kluijsgenaamt, 1.P. Posth [1797] (Gelders Archief 1510-0452-AKV711)

Inleiding
Een ander bekend gastenboek is dat van het nabij gelegen Rhederoord bij De Steeg. Het bestaat uit twee delen
en startte niet lang na dat van Beekhuizen.

Bekoord door Rhederoort - de gastenboeken van
Rhederoord
In 1820 schrijft Nijhoff dat men op Beekhuizen soms
meer dan honderd personen te gelijk aantreft.' Vijf jaar
later, in de derde druk van zijn Geldersch Arkadia, voegt

16

Willem de Clercq (1795-1844) is een van de vele bezoekers die Rederoord bezocht. In zijn beroemde dagboeken
(1811-1830) doet Willem in de derde persoon verslag
van een zesdaags reisje door Gelderland (augustus
1815).6 Te lezen valt: Wij zagen een eenvoudig huisje
alwaar ik in het Album deze regels ... Dit Album zal het
gastenboek in de hermitage van Rhederoord zijn en onder 19 aug 1815 is het gezelschap inderdaad in het gastenboek te vinden.'
Enige jaren later, in de zomer van 1823, maakten Jacob
van Lennep en Dirk van Hogendorp een voetreis door
Nederland. Uit Van Lenneps dagboek blijkt dat Rhederoord werd aangedaan; het gastenboek wordt in een
scherp waardeoordeel genoemd: rusteden wij in een' koel
tuin huis uit, waar een album vol belachelijke geschriften
· 8
en verzen I zgt.

Overigens wordt ook in het gastenboek zelf de 'locatie
van het boek gemeld: den 16 Junij 1799 zijn navolgende
ses ondertekenaars een plaisierreisje doende door Overijzel, Gelderland en Holland na met verwondering dees
Heerlijkheit doorgewandelt te hebben door de vriendelijke tuinman Hendrik Ellerman in dees Hermitagie ge-
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bragt en aan ons dit boek aangebooden om ons naam en
in aanteteeken(...).

Ook in deze gastenboeken heeft auteur naar hem op dit
moment bekende namen die een relatie met de (tuin)architectuur hebben, gezocht: den 3(f maij 1798 JP. Posth
noteert Posth, de (tuin)architect van een westelijk deel
van Rhederoord, met de locatie van de hermitage; zijn
vroeg landschappelijke ontwerp voor dit terrein dateert
van in of voor 17979; Posth was blijkbaar niet op de opening d.d. 29 april 1798 aanwezig.
JP. Posth is op 22 julij 1798 opnieuw te vinden, nu met
leden van de familie Andres en aangetrouwden, uit Arnhem (op 13julij 1798 bezochten Posth en de meesten van
het gezelschap ook al Beekhuizen).
De tekenaar Take Pieters (Taco) Scheltema (1760 1837) noteert Taco Scheltema van Rotterdam den 18
junij 1799 en zijn vrouw schrijft Jacomina Scheltema
geboore Van Nijmegen. Jacomina van Nijmegen (17731825) is de schrijfster van Journaal gehouden door de
juffvrouw Jacomina Scheltema gebooren van Nijmegen
(1799), een verslag van hun huwelijksreis door Nederland. Ook Beekhuizen werd gedurende die reis aangedaan, en beschreven. 10
Twee jaar na zijn bezoek aan Beekhuizen doet de
(tuin)architect Schonck ook Rhederoord aan: P. W
Schonk 18julij 1799.
De naam Pieter Broekhoven staat tussen 14 en 22 september 1801. Dit is ofwel Pieter Broekhooven, later
Broekhoven (1757-1834), eerst tuinier op Zypendaal te
Arnhem en vanaf 1808 tot zijn dood Meester Tuijnman
op Het Loo. Of het betreft zoon Pieter Broekhoven
(1784-1849), die in 1812 de nieuwe landschappelijke
aanleg bij Het Loo in kaart bracht: Plan du Loo Impérial,
eene Figuratieve en Géometrique Kaart van het Keizerlijk Park Loo.
De Arnhemse stadstimmerman en stadsarchitect
Roelof Roelofsz Viervant (R.R. Viervant) bezoekt drie
achtereenvolgende jaren, opmerkelijk genoeg op dezelfA&H 196

de datum, Rhederoord, op 7 julij 1809, 7 julij 1810, en 7
(en 9)julij 1811.
Willem de Clercq werd hierboven al aangehaald, in het
gastenboek staat onder 19 Aug 1815: W de Clercq [Willem de Clercq (1795-1844)] IE. Pauly [wijnkooper Jacques Elie Pauly (1793-1842), zwager van Willem de
Clercq] en Jo. Bruyn [makelaar en dichter Jacob van
Oosterwijk Bruyn (1794-1876)].
Ook de recent ontdekte tuinarchitect Harmen de Vries
(1753-183 7y I is terug te vinden: H de Vries van Weesp
19july 1829.
Tot slot is er L.H Eberson 4 julij 1831, meest waarschijnlijk de toen nog erg jonge Lucas Hennanus Eberson (1822-1889). In dat geval betreft het de latere Arnhemse architect die op vele kastelen en buitenverblijven
werkzaam zou zijn, o.a. op Biljoen en Rhederoord.
Het tweede deel eindigt met 29 Aug 1846, maar het laatste jaar met veel handtekeningen is 1831. De navolgende
jaren 1832 en 1843-1846 beslaan slechts vier pagina's.
Dus het' einde' lijkt 1831/1832 te zijn. De reden is onbekend. Mogelijk hangt het samen met de vererving in
1829, van Willemina Nalida Reiniera Brantsen (17701829) op Mr. Jacob Pieter Johan Theodore Brantsen
(1803-1880). En heeft de laatste veranderingen geïnitieerd die resulteerden in het verdwijnen van de hermitage
en daarmee de ligplaats van het gastenboek? Of duldde
hij niet langer veel bezoek?
Tot besluit
Van de opgetekende plaatsnamen zijn die van het nabije
Arnhem, Zutphen en Deventer de meest voorkomende.
Het in dezelfde regio liggende Nijmegen komt verrassend weinig voor. Veel andere bezoekers komen uit Amsterdam en Den Haag, en ook verrassend veel uit Rotterdam en omgeving. Hoewel, het laatste is misschien ook
wel weer logisch door de goede waterverbinding tussen
Rotterdam en Arnhem. Bezoekers kwamen overigens uit
het hele land en ook van buiten onze grenzen, zij het dat
dat slechts een enkeling betreft. Bezoekers uit bijvoorbeeld nabije Duitse plaatsen, maar ook uit Nederlandse
17

kolonies
als
Colonie
Berbice en plaatsen als
Batavia in NederlandsIndië en Chinsura in
Bengalen. Bij dit alles
moet aangetekend worden dat lang niet iedereen zijn of haar woonplaats vermeldde en lang
niet alle bezoekers zullen hun 'krabbel' hebben
gezet.
Het grootste aantal bezoekers deed beide parken aan in de periode
begin mei tot half september.

van dit soort reisjes bestaan, maar zijn van later
datum. Mond tot mond
reclame of andere invullingen moeten de bekendheid tot stand hebben gebracht. 12

Als gezegd, Paasman
heeft al eens de namen
van meerdere schrijvers
en dichters uit het eerste
gastenboek van Beekhuizen gehaald en auteur
heeft de verschillende
,
gastenboeken nagelopen
op het voorkomen van
hem op dat moment
De gastenboeken van
bekende namen die een
Beekhuizen en Rhederrelatie
met
de
oord kennen in het eerste
(tuin)architectuur hebjaar al veel handtekeninben. Andere onderzoegen. De eerste datum in
kers, ook op andere terdie gastenboeken zal dan
reinen als kunst, literaook gezien moeten wortuur, adel, regenten of
regiogeschiedenis,
en
den als niet meer dan het
dan de periode rond
moment van de officiële
1800, moeten de veropenstelling, beide parschillende gastenboeken
ken moeten voordien al
ook eens nalopen. Niet
een grote bekendheid en
alleen op het voorkomen
veel bezoek hebben gevan de individuele nakend. Niettemin blijft het
men, maar zeker ook om
heel interessant om te
te achterhalen wie met
onderzoeken hoe de
wie reisde; welke mogefaam en de mogelijkheid
lijke netwerken duiken
tot bezoek, beide blijk- Een pagina uit het gastenboek van Rhederoord
dan Op13? Tussen de vele
baar wijd verbreid bekend, onder een breed publiek tot stand zijn gekomen. namen staan ook veel buitenplaat eigenaren. Voor die
Mogelijk of waarschijnlijk was bezoek aan beide buiten- categorie bezoekers zullen Beekhuizen en Rhederoord
plaatsen een haast standaard onderdeel van het veelvul- zonder twijfel een inspiratiebron voor veranderingen op
dig gepleegde Geldersche reisje. Gidsjes ten behoeve eigen gronden zijn geweest.
18

.
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'Nijhoff 1820, p. 9.
Nieuwe 'clumps' op Landgoed Hof te Dieren
2Isaac Anne Nijhoff, Geldersch Arkadia, of wandeling over
Bilioen en Beekhuizen, Arnhem 1825, p. 11.
Prachtige drone-beelden van de nieuw aangeplante
3Zie ook Erik A. de Jong, Oord van Eden, Oord van Heden.
'clumps' op Landgoed Hof te Dieren in het kader van de
Over de esthetica van de Nederlandse tuin- en landschapsarwerkzaamheden aan Traverse Dieren.
chitectuur, in: Jaarboek Monumentenzorg 1998. Buitenplaatsen, Zeist 1998, p. 124 en Wilma Nijenhuis-ten Arve, Het In 1877 werd Rodolphe Frédéric baron van Heeckeren
van Wassenaer eigenaar van Landgoed Hof te Dieren.
landgoed Rhederoord. Vooraanstaand Gelders cultureel erf
Hij gaf de Duitse tuinarchitect Carl Eduard Adolph Petgoed, Zelhem 2010, p. 65-68.
zold (1815-1891), die ook al op Rhederoord (De Steeg)
4GA, toegangsnr. 0452 Familie Brantsen, inv.nr. 457a Register
van bezoekers van het park Rhederoord, 1798-1846.
en op Twickel (Delden) aan het werk was, de opdracht
5GA, toegangsnr. 0452, inv. nr. 457b Register van bezoekers . om de parkaanleg van I.D. Zocher jr. op Hof te Dieren
van het park Rhederoord, 1798-1846.
aan te passen
6http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/declercq
met
aan zijn wenDagboek van Willem de Clercq 1811-1830, Deel V (1815), p.
sen.
Petzold
213-217, laatst geraadpleegd 6 april 2014.
zorgde
in Die7De regels die in de dagboeken staan, staan met hier en daar
ren
voor
dooreen ander woord, ook in het gastenboek, onder 19 aug 1815.
kijkjes
vanuit
8Jacob van Lennep, Dagboek. Van mijne reis; in 1823 door de
zijn huis naar
provintiën Noord-Holland, Friensland, Groningen, Drenthe,
en
Over-ijssel, Gelderland, Noord-Braband, Utrecht en Zeeland Doesburg
gedaan, van den 28sten Mei tot den 2den September. Via Ellecom
en
http://www.negentiende-eeuw.nl/literaire- teksten-online/j aco bhet
Veluwevan-Iennep-dagboek, laatst ge-raadpleegd 6 april 2014.
massief.
9GA, kaart 1510-0452-AKV711.
Hij bracht zichtlijnen aan die tot ver over de uiterwaarlOCitaten staan in H. Kerkkamp, Kasteel Biljoen en daar rondden reikten. Op een subtiele manier zorgde hij ook voor
om, Velp 1964.
diepte
in de tuin door een weloverwogen plaatsing van
llArinda van der Does, Johannes Montsche & Harmen de
de bomen. Zo ontstond een natuurlijk perspectief dat het
Vries, Netterden 2013.
park groter deed lijken; op deze wijze doorbrak hij de
l2ln 1794 schrijft Elisabeth Maria Post in Gezangen der liefde
beslotenheid van het Zocherpark.
(1794): ( ... ) Beekhuizen waar de kiesche smaak van zijne bezitters dagelijks nieuwe betoverende schoonheden schept ( ... ). In De spoorlijn, die inmiddels was aangelegd in 1865,
1797 valt in het vijfde deel van Nieuw geschenk voor de jeugd moest uit het zicht geplaatst worden. Petzold heeft daarvan Joannes Florentius Martinet en Ahasuerus Berg (p. 36-39) toe niet alleen in het park rond het huis, maar ook in het
een langere beschrijving te lezen. Over Beekhuizen staat onder
Overpark en in de uiterwaarden, zogenaamde 'clumps'
andere: C ... ) eene navolging der woeste natuur, met wandelin- (dicht bij elkaar geplaatste groepjes bomen) en ronde
gen langs beken, die door het kreupelboch, tusschen de hoogbosschages geplaatst. Deze bijzondere bomen, in vertens henen loopen; fraaie grotten, heremitages, tempels, brugschillende tinten, zorgen voor een schilderachtig effect
gen, onderaadsche gangen en schoone watervallen. Beide
en
veel variatie. Het herstel van het park geschiedt in de
werken dateren nog steeds jaren na de 'opening' van Beekhuisfeer
van Zocher en Petzold, maar eigentijdse tuinarchizen.
13Betreffende gastboeken zijn gefotografeerd; in het materiaal tecten drukken ook weer hun stempel op deze omgeving.
geïnteresseerde onderzoekers gelieve met auteur contact op te Landgoed Hof te Dieren is een rijksmonument.
nemen.
Bron: Marianne Poorthuis (ErfgoedLeeft).
N.d.B.
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De Goudakkerstraat

in Dieren

Jos Leeman
In de 1ge eeuw bevonden zich aan de rand van het dorp
uitgestrekte heidevelden en landbouwgronden. De Harderwijkerweg liep daar richting Laag-Soeren dwars door
heen, de Buitensingel vormde de noordelijke grens van
het dorp. Op een afbeelding uit 1929 is te zien dat een
rijtje huizen aan een weg staan, in een soort niemandsland. De weg ligt min of meer westwaarts, in het verlengde van de Buitensingel, het is de Goudakkerstraat.
Hoe is deze straat op deze locatie ontstaan en waardoor
heeft deze de naam Goudakker gekregen?

Luchtfoto 1929 Goudakkerstraat
/

Goudakkerstraat J 930
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De marken

In 1832 bezaten de marken van Spankeren, Dieren, Soeren en Ellecom veel grond. In het onderstaande kaartje,
een uitsnede uit de Kadasterkaart van Dieren 1832, staat
een gebied aangegeven dat eigendom was van de marken, perceel N°73 in 'Het Nieuwe land'. Het was landbouwgrond van de 4e klasse. Voor klasse 1 moest de
meeste, voor klasse 4 de minste belasting betaald worden. Op de kadasterkaart is te zien dat het perceel vlak
bij de Harderwijkerweg en de Buitensingel lag. Tussen
de Harderwijkerweg en perceel N°73 ligt perceel N°94,
een heidegebied, ook eigendom van de marken.
Al eeuwen geleden sloten gebruikers en eigenaren van de
bestaande boerderijen in een dorp zich aaneen in zogenoemde marken om onderling het gebruik van de gronden binnen de marke te regelen. Dat had betrekking op
het gebruik van die gronden om er schapen op te weiden,
te plaggen en om hout uit de gemeenschappelijke bossen
te halen. Aan het hoofd van zo'n Marke stond een "markenrigter. "
In de gemeente Rheden ontstond de gecombineerde marke van Spankeren, Dieren, Soeren en Ellecom. In het
kader van de opheffing van de marken in Nederland is
deze marke in 1850 opgeheven en de grond onder de
markegenoten verdeeld.
Op 24 oktober 1848 werd door notaris Julius van Ittersum een acte van schenking opgemaakt in het bijzijn van
Paulus Statius Reinier van Hooff, Luitenant-Generaal,
Adjudant van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, markenrigter van de marken van Spankeren, Dieren,
Soeren en Ellecom en Steven Stenfert, Jan Hendrik
Brinkhorst en Johannes Kroese, vertegenwoordigers van
de buurtschap van Dieren. De marken van Spankeren,
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De buurtschap en de Goudakkers.
In 1848 kwam de buurtschap in het bezit van een landbouwgebied met de naam Goudakkers. De pachters van
de buurtschap hadden de heide ontgonnen en er landbouwgrond van gemaakt. De schrijvers van 'Over erven
en geërfden' geven twee verklaringen voor de naam
Goudakkers. De pachters hadden het gebied zo genoemd
vanwege de opbrengsten van de akkers. Of de pachters
van de grond betaalden trouw hun pacht en bezorgden de
buurtschap veel opbrengst temeer daar de buurtschap als
'(hoofdjpachter van de grond van de Marke zelf geen
pacht betaalde. In 1855 bijvoorbeeld, betaalden 20 pachters samen 481 gulden per jaar aan de buurtschap. Gezien
de kwaliteit van de grond, klasse 4 en daarmee samenhangend de teelt van rogge en boekweit, lijkt de pachtopbrengst voor de buurtschap het meest waarschijnlijk
voor de naam Goudakkers. Hoe dan ook de grond bracht
veel geld op, gouden akkers dus.
De buurtschap beheerde als eigenaar tussen 1848 en
1957 het gebied en adverteerde met de mogelijkheid tot
het pachten van percelen landbouwgrond op de Goudakkers.
.Dé Notarill BVBIlT8 te Diel'ea
1.al op W uenadag 6 AugQ8taa 1813:
des namiddags om 5 uur, in. htK
o~ meut dIJ KroMt te Dieren, voor HH. Buurt.
meesters, voor den tUd van z.e, jare1f, publiek
verpachten: 20 perc. best BOUWLA N D op
op Je GOllddker8 te Dieren. Aanv. 1 No". 18'13.
Uitsnede Kadasterkaart

1832 Dieren

Dieren, Soeren en Ellecom schonken de Ingezetenen van
Dieren een stuk Heidegrond, nu bouwland, groot negen
Bunder een en zestig Roeden, negentig Ellen genaamd
'de Goudakkers', kadastraal bekend als perceel N° 73
Sectie C'.
Deze grond werd al vanaf het begin van de 1ge eeuw
door de buurtschap gepacht.
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Advertentie Goudakkers 1873

In 1951 nog, verpachtte de buurtschap 32 percelen
bouwgrond van gemiddeld 2000 m2 op de overgebleven
grond van de Goudakkers.
De vroegste plattegrond van Dieren waarop de Goudakker staat aangegeven stamt uit1923.
De buurtschap van Dieren had een stuk bouwland van
ongeveer 9 ha in eigendom, dat bekend stond als
Goudakkers. Op de buurtschapsvergadering van 27 janu21

~,
lil verakker.·~<
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Plattegrond Goudakker 1923
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ari 1906 kwamen de buurtmeesters met een voorstel om
van dit bouwland anderhalve ha. te verkopen aan de
Naamloze Vennootschap Dierensche Maatschappij tot
Exploitatie van Woningen. Het bestuur van de Maatschappij werd gevormd door architect J.R. Schoonman
en aannemer W.H. Maandag, toezicht werd gehouden
door de commissarissen M.G. van der Kloot Meijburg
leerlooier, W. Kölling rijwielfabrikant en W. Kroese
steenfabrikant.
Marius Gerardus

geuit over het ontbreken van voldoende verantwoorde en
betaalbare huurhuizen.
Van der Kloot Meijburg nam het initiatief tot het oprichten van een Maatschappij die zou zorgen voor betaalbare
woonruimte 'voor personen uit de volksklassen'. In 1906
was het zover, de oprichting van de N.V. Dierensche
Maatschappij tot Exploitatie van Woningen vond plaats,
grond en kapitaal moesten nog gevonden worden om
huizen te bouwen. Het lag voor de hand dat buurtmeester
Van der Kloot Meijburg dacht aan de grond die de buurtschap in bezit had, andere bouwgrond was toen niet beschikbaar in Dieren. Het voorstel om een stuk bouwland
voor 4000 gulden te verkopen aan de Maatschappij werd
aangenomen. Een strook grond, aan de ondergrens van
perceel No 73 'de Goudakkers' en het dichtst bij de Buitensingel gelegen, werd bouwgrond voor woningen aan
een onverharde weg, de latere Goudakkerstraat.
Woningbouw

Op de door de Maatschappij aangeschafte grond, werden
huizen gebouwd.

van der Kloot Meijburg (* 1857-

t 1931)
Een cruciale rol speelde dhr. Van der Kloot Meijburg,
eigenaar van een leerlooierij in Dieren, gemeenteraadslid, wethouder en locoburgemeester van de gemeente
Rheden en buurtmeester van de buurtschap Dieren. Een
vooraanstaand industrieel met grote maatschappelijke
betrokkenheid en actief in de plaatselijke politiek.
Voor de arbeiders van zijn fabriek en voor de sociaal
zwakkeren in het dorp was er amper betaalbare woonruimte. In de gemeenteraad werd rond 1900 bezorgdheid
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Uitsnede bouwtekening 1918
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In 1907 kwamen de eerste vier woningen gereed. In 1914
stonden 19 woningen, 8 blokken van 2 en 1 blok van 3
woningen, op de helft van het gekochte terrein.
De Maatschappij voldeed niet aan de eisen van de W 0-

ningwet van 1901 en ondernam geen bouwactiviteiten
meer. De resterende grond van de Goudakkers, het
braakliggende deel richting de Oostlaan, werd verkocht
aan de in 1916 opgerichte Bouwvereniging Dieren.
Bouwvereniging Dieren voldeed aan de eisen van de
Woningwet en kwam in aanmerking voor ondersteuning.
In 1918-1919, liet deze bouwvereniging 26 woningen
aan de Goudakkerstraat bouwen, 13 blokken van twee
woningen. De architecten Schoonman en Uiterwijk ontwierpen 3 typen blokken. 3xA, 3xB en 7xC. Het B type
was bijzonder, aan de achterkant van het huis was een
gemetseld varkenshok aangebouwd. De huizen staan er
nog steeds als Goudakkerstraat 18 t/m 44 en 23 t/m 45.

Het waren allemaal huurwoningen gebouwd in opdracht
van sociaal betrokken bouwverenigingen voor de arbeidersklasse. In de twintiger jaren bedroeg de huur per
woning gemiddeld 3,17 gulden per week. De bewoners
van de straat protesteerden in dat jaar over het ontbreken
van verlichting in de straat en verzochten de gemeente er
wat aan te doen.
De gemeente kocht later de grond onder straat en berm,
zorgde voor bestrating, verlichting en onderhoud van de
Goudakkerstraat.
De plattegrond van de Goudakkerstraat met 21 blokken
van twee en een blok van drie woningen ziet in 1957 als
volgt uit:
In 1957 ruilde de buurtschap het resterende deel van de
Goudakkers met de gemeente Rheden voor percelen
bouwland en bosgrond in Laag-Soeren, De buurtschap
had op de Goudakkers een zandontgronding, wellicht dat
men zich de zandgroeve tegen de Oostlaan gelegen nog
kan herinneren. De gemeentelijke plannen voor woningbouw op het verkregen perceel van de buurtschap maakten echter een einde aan de ontgronding.
•!

,
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Woning type A 2016

Plattegrond Goudakkerstraat 1957/1981

In 1920 stonden 19 woningen van de Maatschappij aan
70 meter beklinkerde Goudakkerstraat en vervolgens 26
woningen van Bouwvereniging Dieren aan 120 meter
onverharde weg, richting Oostlaan.

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw
was er veel te doen over de renovatieplannen van de
bouwverenigingen in de Goudakkerstraat.
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Aan het begin van de Goudakkerstraat verdwenen 25
woningen die daartoe in 1976 aangekocht waren door de
gemeente om het na de sloop overblijvende bouwterrein
door woningbouwvereniging
Veluwezoom te laten bebouwen.
Door fusie van Bouwverenging Dieren met andere
bouwverenigingen, ontstond de Veluwezoom. Bij dit
sloopproject werden ook de 19, zogenaamde Gazellewoningen afgebroken, die door de N.V. Dierensche
Maatschappij tot Exploitatie van Woningen tussen 1907
en 1914 waren gebouwd en later eigendom werden van
de Gazelle rijwielfabriek. In 1981 waren 28 nieuwe woningen op het vrijgekomen bouwterrein gereed.
In 2014 was er opnieuw een renovatie in de Goudakkerstraat. Men was vol lof over hoe de aannemer de renovatie van de oorspronkelijke woningen uit 1918, de nummers 18 t/m 45, aan de Goudakkerstraat aanpakte, maar
minder over hoe woningbouwcorporatie omsprong met
de overlast.
Eind goed al goed, de Goudakkerstraat ligt er nu mooi
bij, een van de oudste straten van Dieren noord en de
eerste, gehele straat met sociale woningbouw, verzorgd
door non-profit bouwverenigingen.

Bronnen
A.T.G. Elzebroek, W.G. van den Beukel, 1. Striker. De buurtschap van Dieren. 2005.
Over erven en geërfden, de marken van Spankeren, Soeren,
Dieren, Ellecom 2013
TJ. Veninga. Woningbouwvereniging Veluwezoom 75 jaar.
1991
Nelleke den Boer-Pinxter. Canon van Rheden. Sociale woningbouw, 1901-1930.2011
Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Dieren, 2004
Luchtfoto KLM Aerocarto nr. 6688 Dieren, 1929
Gelders Archief Arnhem: 2549-17,-28,-32,-40,-170,-177;
3108-16889,-10390,-14561;
648-2946; 1540-7595, 1508-103;
168-6110 -91,-92

M.G. van der Kloot Meijburg, leerlooier (*1857-t1931)
Jas Leeman
Spoorstraat
Aan de Spoorstraat kocht Gerardus Theodorus Sanders in 1869
een stuk grond en bouwde daar
een leerlooierij en een woonhuis.
In 1878 verkocht hij zijn leerlooierij, woonhuis en een deel
van de grond aan de 21-jarige
Marius Gerardus Kloot. Hij werd
voor de koop gemachtigd door
zijn vader Hennanus Kloot, leerlooier en fabrikant. De familie
Kloot was een geslacht van leerlooiers. In 1902 mocht achter Foto collectie Jos Leeman.
zijn familienaam 'Kloot', de
naam van zijn moeder geplaatst worden en heette hij
voortaan 'Van der Kloot Meijburg '. De fabriek aan de
Spoorstraat kende nog vele verbouwingen en aanpassingen. Gebruikte men in 1915 nog stoomkracht, in 1938
stapte de fabriek over op elektromotoren. Na 1925 stopte
men met leerlooien, er werden alleen nog lederwaren
gemaakt, onder andere voor het leger. In de zestiger jaren
krijgt het bedrijf andere functies en eigenaren, in de negentiger jaren worden de gebouwen gesloopt en verrijst
er een nieuw woonwijkje met de naam Prinsenhof.
Lagestraat
In 1905 werd Marius van der Kloot Meijburg eigenaar
van de al sinds 1843 bestaande leerlooierij aan de Lagestraat. In 1957 beëindigde directeur Marius van der Kloot
Meijburg, kleinzoon van de oprichter, de bedrijfsvoering.
Hiermee was bijna 100 jaar leerlooierij aan de Lagestraat
historie geworden. In 1958 vestigde zich in het pand een
metaalwarenfabriek Ocean N. V Eind 20e eeuw sluit ook
deze fabriek en wordt gesloopt. Het Bastion, een wooncomplex, komt er in 2003 voor in de plaats.
Meer informatie: www.rhedenopdekaart.nl
vigheid, Leerlooierijen).
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(Dieren, Bedrij-
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:fans lansen en de 'Bedriegertjes
Ale Hartgers
"Nou dat biechten is een hoofdstuk apart, in sommige
bisdommen daar gaan ze hardop biechten, hardop
.
Ik zou me doodschamen zeg. Nou ik niet hoor, maar
anderen ..... Je hebt van die bisdommen daar gaat alles op
de helling hé, alles gaat op de helling ..... maar d'r wordt
niets te water gelaten, maar goed. Andere bisdommen
daar gebeurt weer helemaal niks, dat zijn van die
religieuze natuurreservaten.
Ja, tussen twee haakjes, er wordt toch veel minder
gebiecht dan vroeger hoor. Veel minder, maar ja dat is
hun eigen schuld hé, ja, wat hebben ze gedaan?
Dat hadden ze NOOIT moeten doen, ze hebben de zonde
verboden ..... ja, dan loopt het terug.
Alleen in Rozendaal bij Arnhem hé, nog hele rijen voor
de biechtstoeL .. allemaal bedriegertjes".

Afbeelding van de lp hoes

Cabaretier Fons (Alphonsus Paulus Johannes Maria)
Jansen (geboren te Bussum 12 oktober 1925 - overleden
te Hilversum 23 maart 1991) maakte in 1965 een cabaret
voorstelling met als titel "De Lachende Kerk". De
voorstelling voor de pauze verscheen op de lp "De
Lachende kerk" en de voorstelling na de pauze verscheen
op een 2e lp met als titel "Hemeltje Lief'.Hoewel Fons
Jansen van huis uit Rooms Katholiek was nam hij het
geloof voortdurend op de hak en legde het onder een
vergrootglas. Op de tweede lp verscheen een conference
over de preek en de biecht waarin hij dankbaar gebruik
maakte van de "bedriegertjes" van kasteel Rozendaal.
Ansichtkaart de Bedriegertjes en de schelpengalerij eind jaren
Uit het gedeelte van de "preek en de biecht", het 40, uitgave "Rembrandt" Amsterdam. Het uitje voor menige
schoolreis
volgende citaat:
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De Gescniedenis van iandqoed. "De Ya{lëen6erg"
Nelleke den Boer-Pinxter
Ontstaan van het landgoed
De vroegste vermelding van het landgoed dateert uit
ongeveer 1544 waarin gesproken wordt over verkoop
door Evert van Lintell van de helft van de Valckenborch.
Vanaf de 17de eeuw ontstonden naast de oudere heerlijkheden en havezaten grote landgoederen. Er verrezen
prachtige buitenverblijven. De eigenaars legden zich
vooral toe op herbebossing. Door een parkachtige aanleg
deed menig landgoed zich als een lusthof voor, zoals in
onze omgeving Rhederoord, Rhederhof en Avegoor. Eén
van deze landgoederen is de "De Valkenberg". De naam
Valkenberg werd in de vorige eeuwen gebruikt voor een
perceel opgaand bos van ruim 25 hectaren. In het begin
van de 17 de eeuw was het gebied eigendom van baron
Van Spaen van Kasteel
. oen te V

grond gekocht en in 1836 huize De Valkenberg laten
bouwen en waarschijnlijk ook een koetshuis.

Huize De Valkenberg
Het blokvormige huis is gebouwd in de neoclassicistische stijl. Het is een wit bepleisterd gebouw van twee
verdiepingen onder een schilddak belegd met leien en
vier hoekschoorstenen. In verschillende fasen is het pand
aan de west-, noord- en oostzijde ingrijpend uitgebreid;
alleen de voorzijde van het huis aan de zuidkant heeft
zijn oorspronkelijke karakter behouden. Deze gevel heeft
een balkon op vier Dorische zuilen, met een smeedijzeren balkonhek, dat als motief overlappende halve cirkels
heeft. Onder het balkon bevinden zich drie tuindeuren
die afgesloten worden met een boog en tussen de deuren
zijn er pilasters, die corresponderen met de vier zuilen.
Het bordes heeft een trap van zes treden. In het dakschild
bevinden zich drie dakkapellen met fronton.
Pendantportretten van Matthijs Westendorp en Maria de Clercq, door
JA. Kruseman

In 1834 is landgoed de Valkenberg gesticht door Matthijs
Westendorp (1796-1863), gehuwd met Maria de Clercq
(1797-1838).
Matthijs Westendorp, commissionair in
effecten te Amsterdam, heeft in Rheden diverse stukken
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De tuin
Bij zo'n mooi huis hoorde een mooie tuin of park. Het
park is in dit geval aangelegd in de Engelse landschapsstijl, die in die tijd in de mode was en heeft een zandloper model. Van de eenvoudige landschappelijke aanleg
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zijn de door bos omzoomde weilanden vóór en achter het
huis erg mooi. De voorwei heeft de vorm van een driehoek, waarvan de basis, het laagste punt, gevormd wordt
door de Arnhemsestraatweg.
Vroeger stonden boomgroepen in deze wei. Bovenaan, in

Ten westen van het huis, in het bos, liggen de restanten
van een neo-geometrische, gedeeltelijk verdiepte rozentuin met uitgegroeide taxus- en buxusvormen. Direct ten
oosten van het huis is een korte oude lindenlaan.

Valkenberg met boomgroep. Afbeelding bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden

de punt, ligt het witte huis; de wei wordt aan de twee
andere zijden begrensd door golvende randen van oud
loofhout. De westelijke rand is in feite de oprijlaan, die
bij de portierswoning aan de straatweg begint en onregelmatig beplant is met diverse soorten loofhout, waarvan de oude tamme kastanjes het meest in het oog springen. Ten westen van de oprijlaan ligt een strook bos, en
daarnaast het relatief grote terrein van de voormalige
boomgaard en moestuin. Dit terrein wordt aan de westen de noordzijde begrensd door een L-vormige tuirunuur,
die afgedekt is met ezelsruggen. Ten westen van de
tuirunuur ligt een wei, die als buffer in het complex is
opgenomen.
Direct achter het huis aan de noordzijde ligt een geheel
door bos omgeven weiland, dat enigszins geaccidenteerd
is. De rest van het park (naast de weilanden en de moestuin) bestaat uit opgaand bos, waarin nog een patroon
van slingerpaden is te herkennen.
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Rotaryclub Arnhem-oost heeft een aantal jaren met vrijwilligers de rozentuin onderhouden. Ook schonk zij het
paviljoen in de rozentuin, het ontwerp is gemaakt in1987
door Architectenatelier Kaper & Brommer. De overdracht
vond plaats in 1988 bij het Se lustrwn van de club.
Door de jaren heen is veel veranderd op het landgoed,
veel cultuurhistorische objecten en structuren zijn helaas
verdwenen. Zo was het weiland voor het huis aangelegd
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volgens de Engelse landschapsstijl met een boomgroep.

Paardenstal

Eduard Petzold heeft het weiland voor het naastgelegen
landgoed Rhederoord ontworpen. Het is niet zeker of ook
het weiland voor De Valkenberg van zijn hand is.
In 1868 verzorgde de landschapsarchitect in opdracht
van de ongetrouwd gebleven Jacob Pieter Johan Theodoor Brantsen op Rhederoord een volledig nieuw parkontwerp van ruim 40 ha. waarin ruimte was voor bestaande oude boomgroepen maar ook zeer veel nieuwe
boomgroepen zijn aangeplant.
Portierswoning

Portierswoning met boven de deur het opschrift Valkenberg

De portierswoning ligt aan het begin van de oprijlaan,
aan de Amhemsestraatweg en stamt uit het midden van
de 19de eeuw. Zij is gebouwd op een T-vormige plattegrond onder twee haaks op elkaar staande met pannen
gedekte zadeldaken. Het dwars geplaatste voorhuis is wit
gepleisterd en van schijnvoegen voorzien. De geveltoppen van het dakoverstek zijn voorzien van een sierspant
met makelaar en beschieting. Het achterhuis is van baksteen opgetrokken en heeft gesausde muren. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met in het midden een terugspringende voordeur met schuin afdakje met grijze
pannen. Boven de voordeur een paneel met in reliëf 'Valkenberg'. Daar boven een dakkapel met overstekendwolfsdakje bekroond met een piron
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In 1922 is naar ontwerp van de Dierense architect G.J.
Uiterwijk de huidige paardenstal gebouwd op het landgoed. De paardenstal ligt ten noorden van het landhuis in
het bos. Het opvallende stalgebouw, waarvan de architectuur overwegend beïnvloed is door het Rationalisme,
vertoont in de detaillering invloeden van Berlage, onder
andere de muur die de binnenplaats afscheidt en natuurstenen consoles waar de kapspanten op rusten. Naast zes
paardenboxen bevat het gebouw een betegelde wasplaats,
een remise, twee foeragekamers en een zolder.
De plattegrond wordt gevormd door twee in elkaar geschoven rechthoeken respectievelijk bestaande uit een
driebeukige stal met een overdekte binnenplaats met aan
weerszijden paardenboxen en een wasplaats met remise
voor de rijtuigen. De voorgevel van de stal heeft een
symmetrische indeling. De middenbeuk is aan de voorzijde open, waarbij de binnenplaats van de weg gescheiden wordt door een lage gemetselde muur, waarin zich in
het midden een dubbele houten poort bevindt. Boven de
poort een kroonlijst op consoles.
De eigenaren van het landgoed
In 1834 koopt Matthijs Westendorp een perceel bos van
25 hectare met de naam 'De Valkenberg' en bouwt er
een huis. In 1866 is Samuel Willem Ruijssenaers de eigenaar. Hij is overleden op 6 oktober 1877 in Rheden, hij
was toen 62 jaar oud. Zijn weduwe Elisabeth Catherine
Wilkinson wordt dan eigenaar en vervolgens hun drie
kinderen.
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In 1901 werd het landgoed aangekocht door Dr. H. ten Cate
Hoedemaker, arts te Arnhem,
voor de prijs van ft 172.694,00
en het hout voor ft.141.430,00.
Deze "weldoener der lijdende
mensheid" zorgde ervoor, dat
ook na zijn heengaan, zijn naam
niet in vergetelheid raakte. Hij
stichtte "Het Valkenbergfonds"
groot ft 1 0.000,00 ter verple,h-t":,.,L..---".-

ging van inwoners van Rheden

H. ten Cate Hoedemaker en Worth-Rheden in het Velpse

ziekenhuis.
Dat was een aanzienlijk kapitaal in de vooroorlogse tijd
van de 'harde' gulden. Thans is het met enkele andere
soortgelijke instellingen tot één fonds verenigd.
Landgoed "De Valkenberg", inmiddels vergroot tot een
gebied van ruim 57 hectaren, kwam daarna in 1917 in
bezit van mevrouw e.c. van Sminia, geboren Van Hoboken, echtgenote van jonkheer W.W. van Sminia. Zij
kwam uit een rijke Rotterdamse redersfamilie en het is
mogelijk dat ze het landgoed als huwelijksgeschenk gekregen heeft van haar vader. In 1941 overlijdt haar man.
Het witte huis ligt hoog op de heuvelrand. Men geniet er
een vrij en ver uitzicht over het IJsseldal en de Liemers
daarachter. In de tweede wereldoorlog hebben de bezetters gebruik gemaakt van deze mooie locatie. Daarna
heeft een zestal gezinnen het huis enkele jaren bewoond,
in verband met de heersende woningnood.
Na de oorlog wil mevrouw Van Sminia niet meer in het
pand wonen omdat de Duitsers er in de oorlog gezeten
hadden. Zij is in een ander huis op het landgoed gaan
wonen en later, toen haar gezondheid achteruit ging, in
pension "Tati Home" aan de Rozendaalselaan in Velp.
Jonkheer J.N. van der Does, chirurg, die commissaris
was van het Rode Kruis in Gelderland, zocht haar regelmatig op en nam haar in zijn auto mee naar de Valkenberg. Volgens overlevering zei ze op een gegeven ogenblik tegen dokter Van der Does: "Je weet dat ik geen
kinderen heb en graag wil dat het huis niet vervalt, maar
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een maatschappelijke functie krijgt. Jij zit in het hoofdbestuur van het Rode Kruis, zou het niet iets voor hen
zijn?" Het Rode Kruis had inderdaad interesse in het huis
maar niet in zo'n groot terrein. Het Rode Kruis was namelijk net begonnen met het organiseren van vakantieweken voor chronisch zieken. Mevrouw Van Sminia wist
wel een oplossing voor de rest
van het terrein. Ze zei tegen
dokter Van der Does: "Als jij
het achterste stuk bos koopt
met een woning erbij, schenk
ik de rest van het landgoed aan
het Rode Kruis." Eerst voelde
hij daar niets voor, maar omdat
het Rode Kruis dan zijn schenking mis liep gaf hij uiteindelijk toe. Nu woont zijn zoon
Jhr. Mr. Hendrik van der Does
in het huis dat zijn vader kocht
op zijn deel van landgoed De Valkenberg.
De Valken berg wordt aan het Rode Kruis geschonken
In 1964 was het landgoed De Valkenberg 57 hectare
groot. De toenmalige eigenares mevrouw C.C. van Sminia-van Hoboken, schonk Huize "De Valkenberg" met
opstallen, alsmede 21 hectaren grond aan het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis, met het doel er
vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten te organiseren. Nu bevinden zich op het landgoed naast het
hoofdgebouw "De Valkenberg" en de dependance "De
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paardenstal", een ontspanningsruimte met therapeutisch
zwembad en het theehuis.
Langs de oprijlaan staan 150 jaar oude tamme kastanjebomen. Aan de achterzijde gaat het park over in het achterliggende bos van het nationale park Veluwezoom. Het
hoofdgebouw is gelegen op een heuvel die 18 meter boven straatniveau ligt. Vanaf de heuvel is er uitzicht over
Rheden en het IJsseldal, dat door de bouw van een fabriekscomplex zijn schoonheid heeft verloren. Bij helder
weer is de kerktoren van Hoog- Elten te zien, op ruim
twintig kilometer afstand. In 1996 brandde een deel van
het dak af. Bij een grootscheepse restauratie werd aan de
linkerzijde een vleugel aangebouwd.
De achterzijde van de Valkenberg met links op het dak een
bijzonder uurwerk

had zelfs de moestuin samen met vrijwilligers weer
nieuw leven ingeblazen.

De Valkenberg met aan de linkerkant de nieuwe vleugel

Zorghotel
In 2013 stopt het Rode Kruis, de eigenares van De Valkenberg, met het organiseren van vakantieweken voor
gehandicapten. Ze draagt de exploitatie van het zorghotel
over aan "Stichting de Valkenberg". Deze organiseerde
sinds 2013 de vakantieweken.
Vakantiehotel De Valkenberg Rheden dicht!
Stichting de Valkenberg in Rheden, staakte op 1 juni
2017 haar activiteiten. Het personeel werd ontslagen. De
stichting is er niet in geslaagd de exploitatie rendabel te
maken. Oorzaak zijn vooral veranderingen in de financiering van de zorg, zegt bestuurder Florus van Dijk.
Heel jammer dat het door oorzaken waar ze zelf geen vat
op hebben niet gelukt is het vakantiehotel voort te zetten.
De stichting was in 2013 met goede moed begonnen en
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Henry Dunant
Eenzaam staat het beeld van
Henry Dunant (1828-1920) aan
het begin van de oprit van het
huis. In eerste instantie werd het
2.80 meter hoge beeld in Zeist
geplaatst. Daarna is het met
sokkel en al naar Rheden vervoerd en staat het nu alweer een
halve eeuw aan de statige oprijlaan. Hoe lang nog?
Bronnen:
https:llmonwnentemegister.cultureelerf
goed.nllmonuments/529833/complex
Henry Dunant
Foldertje, uitgegeven door het Rodekruishotel op OMD 2012.
Alexander Punt, Rudy Brummelman, Remco Eijgelsheim, Het rapport 'Landgoed de Valkenberg: op weg naar de toekomst', Hogeschool van HalJ-Larenstein in samenwerking met de directie en beheerders van hotel de Valken berg in Rheden. 18 januari 2012.
Marianne van Delden, Buitengemeen prettig om op de Valkenberg te
mogen wonen, Stichting Vele vertellers, Geschiedenis in Verhalen,
landgoederen en buitenplaatsen Gemeente Rheden/Gelders Arcadië,
Diepenmaat/Uitgeverij & Ontwerpbureau.
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Villa Calorama

"verhuist" van Velp naar Arnhem

Anita Matser en Theo van der Hoeven
Van Arnhemsestraatweg 54 naar Velperweg 157
De grens tussen Arnhem en Velp liep vroeger langs het
hek van huize Bronbeek. De grenspaal in het talud is nog
een overblijfsel uit die tijd.

Grenspaal bij Bronbeek
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In de tweede helft van de negentiende eeuw trok Velp,
waaronder de Arnhemsestraatweg, veel welgestelden
aan. Villa "Calorama", gelegen pal naast huize Bronbeek, symboliseert de rijkdom van deze groep nieuwkomers.
De eerst groep arriveerde al halverwege de negentiende
eeuw. De familie Wurfbain was één van hen. Nazaat
Joan Gerard Wurfbain kocht het perceel aan de Arnhemsestraatweg. In 1890 gaf hij de opdracht tot de bouw van
een imposante villa, opgetrokken in de neorenaissancestijl. Het pand werd gebouwd in donker rode baksteen,
afgewisseld met gepleisterde speklagen en hoekblokken.
Kort na de bouw van het eigenlijke pand is er aan de
rechter achterzijde een tweelaags uitbouw met plat dak
toegevoegd. De ruimte in dit deel van de villa diende als
salon, de plek waar men gasten ontving. Deze ruimte was
voorzien van een prachtige plafondschildering, die speciaal in Parijs was gemaakt. De creatie werd allereerst in
delen met de trein naar Haarlem vervoerd. Vandaar werd
het per paard en wagen naar Velp gebracht.
Joan Gerard Wurfbain ressorteerde in de zomerperiode
op landgoed Heuven en in de winterdag vertoefde hij in
villa 'Calorama'.
In de jaren twintig van de vorige eeuw betrok het echtpaar Willem Reinhard Adolph Carel graaf van Rechteren
Limpurg en jonkvrouwe Constance Jacoba Johanna Wilhelmina van de Santheuvel van Hoogeveen de illustere
villa aan de Arnhemsestraatweg.
Gedurende de jaren dertig werd de villa door uiteenlopende families bewoond. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg het pand een meer permanente bewoning,
ditmaal door een familie die vanuit Zwitserland weer in
Nederland kwam wonen: de familie Melchers. Vader
Willem Johan Melchers was van huis uit chemicus en
was met succes in 1936 gestart met in- en export van
kunstmestproducten.
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Het bedrijf van de familie Melchers, Melchemie Holand,
maakte in naoorlogse jaren een grote groei door.
Vader Melchers was hiervoor veel op zakenreis. Zijn
twee dochters en zoon bleven vaak met moeder en huispersoneel achter. Als vader thuis was, verrichtte hij allerlei proefjes in zijn persoonlijk laboratorium.

Villa Calorama

De familie Melchers is er tot ver in de jaren' 50 blijven
wonen, maar hield het pand in bezit en verkocht het pas
in 1994 aan de Coop, die hier het hoofdkantoor vestigde.
Waarschijnlijk is de komst van de A12 in 1957 de reden
geweest voor de familie om elders woonruimte te zoeken.
De nieuwe weg kwam pal naast het huis te liggen waardoor de villa ingesloten werd door het viaduct en de hekken van Bronbeek. De snelweg vormde tevens de nieuwe
gemeentegrens, waardoor het perceel van villa Calorama
tot Arnhems grondgebied werd geannexeerd. En Arnhem
een rijksmonument rijker is geworden.
Voor meer informatie zie:
www.historievandaalhuizen.nl
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'Ben jij wel. (jeërfde?
Nelleke den Boer-Pinxter

'Geërfden zijn zij, die krachtens enig burgerlijk recht
onroerend goed bezitten in de kadastrale gemeente Velp' .
Zo luidt artikel Ivan het regelement van de Geërfden
van het dorp Velp, dat in 1926 werd vastgelegd.
Bij mijn onderzoek naar het ontstaan van de villawijk
Velp noordoost stuitte ik in de Schilderswijk op koopcontracten van grond die oorspronkelijk eigendom was
van de heer Lüps van kasteel Biljoen.
Daarin stond een bijzondere bepaling en wel: 'In verband
met erfdienstbaarheden en lof kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen wordt verwezen naar een
voorafgaande akte verleden op een november negentienhonderd zevenentwintig voor notaris Kooijman, destijds
te Velp, gemeente Rheden, overgeschreven in de openbare registers te Arnhem op een novembemegentienhonderd zevenentwintig in deel 1814 nummer 10.
Daarin komt woordelijk voor: 1. 'Het verkochte gaat op
de koopster over in den staat waarin het zich thans bevindt, met alle lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, doch
met uitzondering van de rechten in de Velperheide en
Mark- of Geërfde gronden, die de verkooper ten behoeve
van hun overige in de gemeente Rheden gelegen eigendommen reserveeren ' .
Mijn antwoord op de boven gestelde vraag is: Staat in de
koopovereenkomst van jouw huis bovenstaande bepalingen, dan ben je "Geërfde" zonder "erfrecht"
Ik heb begrepen dat de Geërfden dit bekijken.
Voor meer informatie over de Geërfden:
info@geerfdenvanvelp.nl , www.geerfdenvanvelp.nl en
wvvw.faceboek.com/commissievanbeheer
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'Boeren, burgers en buitenlui
Elk jaar is Open Monumentendag een groot
cultureel evenement, ook buiten Nederland. De
gemeenten Rheden en Rozendaal doen weer
mee, met meer dan 50 opengestelde
monumenten.
Het thema voor 2017 is "Boeren, burgers en
buitenlui". Dat riep de omroeper van stad of
dorp vanouds om aandacht te krijgen. Iedereen
werd dan geacht te luisteren; ongeacht de
mogelijke verschillen tussen de toehoorders.
Die verschillen konden groot zijn,
bijvoorbeeld in burgerrechten, inkomen en
leefstijl.
Dieren haakt in op het thema met een markt,
ontmoetingsplaats van boeren, burgers en
buitenlui. Ook kerken en herbergen waren
zulke ontmoetingsplaatsen .. Diverse
boerderijen zijn opengesteld, zoals Gotinks
Goed bij Middachten, maar ook villa's en
huizen van "buitenlui", zoals de De Bockhorst
in Spankeren. En niet te vergeten de
begraafplaatsen, waar boeren, burgers en
buitenlui dicht bijeen liggen, maar waar de
grafstenen nog hun onderlinge verschillen
tonen.
Niet eerder opengesteld zijn bijvoorbeeld
School II in Velp en het Telefoonbureau en de
Gazellefabriek in Dieren.
U allemaal-boeren, burgers of buitenluiwensen we een prettig bezoek toe op 9 en 10
september!
Het Comité Open Monumentendag
Rheden-Rozendaal
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tMata .Hari

was hier

Gerrit van Middelkoop
Wanneer je op de begraafplaats Heiderust in Rheden
het stijgende paadje achter
het monument voor de gevallenen van WO II oploopt
tref je een bescheiden graf
aan met een steen waarop
de tekst: ONZE NON (2
mei 1898 - 10 augustus
1919) EN HAAR VADER
(l maart 1856 - 9 jan.
1928). Achter deze minimaGrafsteen Non op heiderust
le informatie schuilt een
groot en dramatisch verhaal. Op steenworp afstand van
dit graf ligt het hotel De Roskam. In augustus 1902 logeerde daar Margaretha Geertruida Zelle. Noodgedwongen, want een poging tot verzoening met haar man John
Mac Leod, een gepensioneerde KNIL-militair, was op
een mislukking uitgelopen. Het gevolg was dat het gezin
Mac Leod uit elkaar viel, de man met dochter bleven in
Velp aan de Biesdelselaan wonen terwijl mevrouw Mac
Leod Zelle tijdelijk haar
intrek nam op kamer 5 van
hotel De Roskam in Rheden. Vijftien jaar later werd
deze vrouw, inmiddels wereldberoemd onder de naam
Mata Hari, vlakbij Parijs
geëxecuteerd wegens hoogverraad. Vanaf toen tot op
de dag van vandaag zijn er
artikelen
gepubliceerd,
rechtszaken gevoerd, romans geschreven, films
. gemaakt,
toneelstukken
opgevoerd, balletten geMargaretha en Rudolph Mac danst, exposities ingericht
Leod
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en liederen gecomponeerd, gewijd aan het leven van
deze dame, geboren in Leeuwarden. Op vijftien oktober
2017 is het precies honderd jaar geleden dat deze gruwelijke gebeurtenis plaatsvond en langzamerhand is elk
detail van haar carrière als schaars geklede danseres, haar
talloze verhoudingen met mannen van aanzien en haar
rol als dubbelspion in de Eerste Wereldoorlog wel uitvoerig belicht. Toch blijft het einde van Mata Hari de
gemoederen bezig houden, vooral nu, na precies honderd
jaar, de archieven rond het proces dat tegen haar gevoerd
werd, openbaar gemaakt mag worden. Zouden er nog
nieuwe feiten naar boven komen die een nieuw licht
werpen op de, nog steeds omstreden, executie?
Wat nogal ondergesneeuwd is in de tumultueuze verhalen rond Mata Hari zijn de pijnlijke gevolgen van het
mislukte huwelijk met John Mac Leod. Dit drama, dat
zich voornamelijk afspeelde in de gemeente Rheden,
heeft een schaduw geworpen op het verdere leven van
niet alleen Greet Zelle (Mata Hari dus) en haar ex-man
John Mac Leod, maar zeker ook op dat van hun dochter
Louise J eanne, die ze
Non noemden. Bij de
scheiding van tafel en
bed in 1903 werd in eerste instantie de dochter
Non aan de moeder toegewezen en Mac Leod
veroordeeld tot een alimentatie van 100 gulden
in de maand. Mac Leod
trok zich er niets van aan,
hield de dochter thuis en
betaalde geen cent. Sterker nog, hij blokkeerde
elke poging van Margare!i.,\\S'rE~DAl\'l
tha Zelle om contact met ~
~
.
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Non
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haar dochter te maken. Bij de definitieve scheiding in
1907 werden grovere middelen ingezet. Adam Zelle, de
vader van Mata Hari publiceerde een roman waarin hij
een boekje opendeed over de agressie en overspeligheid
van Mac Leod, waarop de journalist Priem, bevriend met
Mac Leod, als reactie daarop "De Naakte Waarheid over
Mata Hari" schreef. NAAKT en MA TA HARI met vette
letters op de omslag. Het pensioen van Mac Leod was
wettelijk beschermd en de rechtbank in Arnhem bepaalde
dat Non, gezien de reputatie van haar moeder, in Velp bij
haar vader diende te blijven. De kranten smulden ervan.
Non was toen 9 jaar en dit alles zal haar niet ontgaan
zijn. Niet dat het daarna rustig werd in de pers. Nee, dit
was het begin van een hele reeks aan artikelen en rechtszaken.

verhaal, nu een omstreden koloniale geschiedenis. Ook
zweeg hij over zijn verdriet over het overlijden daar in
Indië van het eerste kind van hem en Greet Zelle, een
jongetje Norman John. Die zou vergiftigd zijn door een
baboe, als wraak over de onheuse behandeling die ze
kreeg. Wellicht is het gedrag van Mac Leod om zijn
dochter Non zo te beschermen tegen de buitenwereld
daar een gevolg van. Net zoals zijn vele verhuizingen
binnen de gemeente Rheden: - in 1917 naar de Daalhuizerweg 26, in 1921 Kerkstraat C 246 en in 1926 naar de
Egmondstraat 3 - misschien een oorzaak vinden in zijn
opgejaagde gemoed vanwege zijn traumatische ervaringen in die Atjeh-oorlog. Wie zal het zeggen?
In 1923, zes jaar na de executie van Mata Hari, belde een
Duitse man, Justin Hesse, aan bij Mac Leod. Hij had een
broche bij zich die hij van Mata
Hari had gekregen vlak voor
haar arrestatie in 1917 met de
opdracht deze aan haar dochter
in Velp te bezorgen.
Door de nasleep van de oorlog
was hij pas nu in de gelegenheid
om aan het verzoek te voldoen.
Te laat, Non was al in 1919 aan
een hersenbloeding overleden.
Broche voor Non

De dochter van Mata-Hari en haar vader

John Mac Leod was geen onbekend figuur in het openbare leven in Rheden. Hij schreef stukjes in de krant, was
voorzitter van de schietvereniging in Velp en werd regelmatig gevraagd voor spreekbeurten zoals voor de
herensociëteit. Daarbij werd over zijn verleden met Mata
Hari angstvallig gezwegen. Het onderwerp van zijn lezingen was zijn ervaring als officier bij de KNIL bij de
Atjeh-oorlog in Nederlands Indië. Toen een heroïsch
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Je kunt in de eenvoudige tekst
op de grafsteen ONZE NON (2 mei 1898 - 10 augustus
1919) en HAAR VADER (1 maart 1856 - 9 jan. 1928)
de bijna pathalogische beschermingsdrang van Mac Leod
aflezen. De keus om geen naam op de steen te zetten zal
een poging zijn geweest om deze rustplaats te vrijwaren
van alle tumult en schandalen die heersten rondom de
namen Mac Leod en Zelle.
Door theater Lumière en De Dingenfabriek is een theaterproductie gemaakt dat gebaseerd is op het gezinsdrama rondom
Mata Hari, Non en Mac Leod.
Vanaf 15 oktober zal dit theaterstuk "De Schaduw Van Mata
Hari" te zien zijn op diverse locaties in de gemeente Rheden.
Informatie: www.dedingenfabriek.nl
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kantelmoment was in de naoorlogse geschiedenis.
Er ging een nieuwe wind waaien en natuurlijk niet alleen
~
B_o_e_k_b_e_s_pr_e_k_in_g
__
in het dorp Spankeren, Het lied 'Het Dorp' geschreven
voor Wim Sonneveld, door Friso Wiegersrna, heeft voor
Langs het tuinpad van mijn vader
de rest van de inspiratie gezorgd. Voor het boek is veel
Spankeren omstreeks 1960
onderzoek gedaan. Het is dan ook zeer gedetailleerd en
A. T.G. Elzebroek en JC. Burgers
geen onderwerp blijft onbesproken, Ook is er een lijst
met alle inwoners in 1966.
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de De volgende onderwerpen worden besproken:
Belangenvereniging Spankeren is dit bijzondere rijk
• Het verenigingsleven dat erg belangrijk is vooral
geïllustreerde boek verschenen, dat een inkijkje geeft in
in een dorp.
Spankeren in 1960. Dat jaar is gekozen omdat het een
• Land en tuinbouw, wat een geluk dat de
grootschalige woning uitbreiding is afgeblazen
en het een boerendorp is gebleven.
• Industrien voornamelijk langs het Apeldoorns
kanaal, die veel werk verschaften, en bedrijven
zoals o.a. de kapper de kruidenier, de aannemer
en restaurants.
• Kunstenaars, waaronder Erkina Zaalberg,
Bernard Laméris en Victor Linford.
• De Petruskerk en de prinses Margrietschool.
• Huisvrouwen voeding. Wat hebben wij het
tegenwoordig makkelijk geen huisslachting en
wecken van groenten en fruit op een petroleum
stelletje. Bovendien hoeft de was niet meer op
Spankeren omstreeks 1960
een wasbord schoongemaakt te worden met de
A. T. G, Elzebroek
hand of in een houten tobbe.
l.C. Burgers
• De landgoederen 'De Bockhorst' en 'de
Geldersche Toren' komen aan de orde.
• Belangrijk nieuws uit Spankeren uit die periode.
Het boek is daarom zeker een must voor alle inwoners
van Spankeren die in de geschiedenis van hun dorp
geïnteresseerd zijn. Ze kunnen zelf zien wat er in de
tussen tijd allemaal is veranderd. Maar ook voor de
inwoners van de andere dorpen van de gemeente Rheden,
waar de zelfde wind waaide.

Langs het d
tuinpa
van mijn vader

A.T.G. Elzebroek en J.C. Burgers, Langs het tuinpad
van mijn vader, Spankeren omstreeks 1960, Wencel
Maresch Journalistieke Producties, Spankeren, april
2017. Verkrijgbaar o.a. bij Wim van den Beukel N. d. B.
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Mededelingen van het bestuur
Beste leden,
Voor u ligt het derde nummer van Ambt & Heerlijkheid van het verenigingsjaar2017.
In de afgelopen maanden zijn vier dorpswandelingen verzorgd en wel op:
7 mei in Spankeren met 31 deelnemers, verzorgd door Ton Elzebroek en Wim van den Beukei
11 juni in Laag-Soeren met 18 deelnemers, verzorgd door Joram van Breda.
2 juli in De Steeg met 26 deelnemers, verzorgd door Harrie Kooijman en Jan V.d. Broek.
6 augustus in Ellecom, te verzorgen door Jan Jansen.
De belangstelling per dorp is wisselend, het ene jaar een kleine groep en het andere jaar een grote groep
belangstellenden. Dit jaar waren er voor de wandeling in Spankeren het dubbele aantal deelnemers vergeleken met het
vorig jaar.
Op de avond van 5 juli vond onder leiding van André ten Hoedt van Natuurmonumenten een goed bezochte en
interessante excursie plaats. Er ontstond zelfs een vraag naar een tweede excursie en dan in de winterperiode.
Onze Kring is opgericht in 1954 en dus al63 jaar oud. Onze buren in Steenderen en Brummen zijn veel jonger. De
Historische Vereniging Steenderen vierde op zaterdag 10 juni zijn 25-jarig bestaan in combinatie met de opening van een
eigen verenigingsgebouw, een voormalig schoolgebouw in het centrum van Steenderen. Een bijzonder mooi onderkomen
met steun van de gemeente Bronkhorst tot stand gekomen.
De Oudheidkundige vereniging 'De Marke' voor de gemeente Brummen en een deel van het gemeente Apeldoorn, vierde
op zaterdag 17 juni zijn 40-jarig bestaan bij de 'Vrolijke Frans' in Brummen. Tijdens de receptie werd de uitgave van het
boek 'De canon van Brummen' aangekondigd. Ons bestuur was op de recepties van beide jubilea vertegenwoordigd.
Overigens ontvangen wij van vijftien historische verenigingen in de regio de ledenbladen. Omgekeerd wordt ons
ledenblad A&H naar hen verzonden.
De gemeente Rozendaal viert in 2018 haar 200-jarig bestaan. Het bestuur heeft besloten om daar aandacht aan te
besteden door een aantal artikelen in A&H te publiceren over Rozendaal en door samen met Jansen & De Feijter een
boek uit te geven over de gemeente Rozendaal Het College van B&W heeft voor het boek inmiddels een financiële
bijdrage toegezegd.
Tot besluit: In het volgende nummer zal verslag worden gedaan over de zomerexcursie van woensdag 23 augustus naar
Breda.
.
Namens het bestuur
Jan Jansen, voorzitter.
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