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Brummen – een landschap
om trots op te zijn
Oeverwal

Uiterwaarden

Paul Opdam

Landgoederenzone

Het landschap in de gemeente Brummen is uniek door de afwisseling
van landschapszones. Fietsend of lopend van de Veluwe naar de IJssel
kom je door 6 zones die elk een eigen karakter hebben. Een dergelijke
opeenvolging van landschapstypen zie je nergens anders. Dit geeft
het Brummense landschap een geheel eigen identiteit. Waaraan
herkennen we deze zones en vooral: hoe zijn ze ontstaan?

Ontginningszone

Veluweflank

Veluwe

■	
Zone 1 – Veluwe
Zandheuvels, droge zandgrond, begroeid met
bos en heide, vrijwel geen bewoning
■	
Zone 2 – Veluweflank
Zand en grind van de Veluwe met waterbronnen, waar zich bewoning concentreerde
en water energie leverde, bewoningskernen
en industrie
■	
Zone 3 – Ontginningszone
Natte en droge heide en moerasgebieden
zijn ontgonnen tot een open landschap met
agrarisch landgebruik, verspreide bewoning

■ Z
 one 4 – Landgoederenzone
Natte heide en moerasgebieden zijn ontwikkeld tot bosrijke landgoederen met meervoudig landgebruik, verspreide bewoning
■	
Zone 5 – Oeverwal
Zand verwaaid van de Veluwe vormde hier
een reeks lage zandheuvels tussen rivier
en moerassen, net hoog genoeg om vroege
bewoning mogelijk te maken, nu een keten
van kleine en grotere bewoningskernen met
landhuizen in een halfopen landschap
■	
Zone 6 – Uiterwaarden
Onder invloed van de rivierdynamiek,
rivierklei en overstromingen, open landschap
met verspreide bewoning
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Mens en natuur werken samen aan landschapszones
Een landschap ontwikkelt zich doordat mens en natuur samen
werken. Zonder de mens had het Brummense landschap er nu
heel anders uitgezien. We zouden ons met veel moeite een weg
hebben moeten banen door natte en droge bossen en zompige
moerassen. De variatie in begroeiing zou uitsluitend te danken
zijn aan de werking van de natuur. Op de droge en voedselarme
zandgrond van de Veluwe zouden we eiken en berken aantreffen,
op de rivierklei in de uiterwaarden essen en wilgen. Op drogere
plekken bosbes en op natte gronden zeggen en veenmos.
Sinds de vroege Middeleeuwen hebben mensen dit landschap
ingrijpend aangepast. Om gewassen te telen kapten ze het bos
en legden ze waterlopen aan. Om veiliger te wonen bouwden
ze dijken. Energie werd verkregen uit waterkracht en door het
verbranden van turf en hout. En ze maakten het landschap
toegankelijker met wegen en paden.
Wanneer de mens ingrijpt, heeft de natuur een antwoord.
Bijvoorbeeld: na het kappen van bos gaan er nieuwe bomen
groeien. Na bemesten van graslanden verdwijnen bloeiende
planten en gaan grassen domineren. Mens en natuur werken op
elkaar in. Zo is het hier altijd gegaan en zo gaat het nog steeds.
Uit die samenwerking is in Brummen een bijzonder landschap
ontstaan met een uniek kenmerk: een zonering van 6 landschaps
zones. Aan die zonering kun je aflezen hoe mens en natuur
eeuwenlang op elkaar hebben ingespeeld. Daarin speelde water
de hoofdrol.
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Het Apeldoorns kanaal
veroorzaakt kwelwater.

Water in de hoofdrol
In de Middeleeuwen bepaalde het water waar je tussen de
Veluwe en de IJssel kon wonen. Grote delen van het gebied tussen
Eerbeek en Brummen waren erg nat. Dat was zo in de Middel
eeuwen. Maar ook nu nog is water in de kelder niet ongewoon.
Onderstaande illustratie laat zien hoe dat komt. Regen sijpelt
in de z andheuvels van de Veluwe en vormt daar een onder
grondse grondwaterbel. Het grondwaterniveau is er hoger dan in
Brummen. Omdat water van boven naar beneden stroomt, komt
er een waterstroom op gang die lager, ergens tussen de Veluwe
en de IJssel, boven de grond komt. Dit opwellende grondwater
mengt zich met het regenwater. Daardoor kon je vroeger in grote
delen van het Brummense landschap nauwelijks wonen. Tegen
woordig stroomt veel water door een efficiënt netwerk van water
gangen naar de IJssel. Maar dat heeft wel een nadeel: als je in het
Brummense landschap water wegsluist naar de IJssel, ben je het
voorgoed kwijt. In droge perioden, zoals in de zomers van 2018
en 2019, heb je dan een probleem. Ook is er minder kwelwater
dan vroeger, onder meer door winning van drinkwater en omdat
de naaldbossen die sinds eind 19e eeuw zijn geplant meer water
verbruiken dan loofbos of heide.

Veluwe, waar sprengen het ondergrondse water van de Veluwe
aan de oppervlakte brengen. Elders zijn beekbeddingen omhoog
gebracht om watermolens aan te kunnen drijven.
Behalve het Veluwse grondwater is er nog een grote speler
in het Brummense watersysteem: de IJssel. Vooral in de winter
zet deze rivier land onder water. Zonder dijken was een brede
zone langs de IJssel ongeschikt voor bewoning. In het landschap
zien we nu de invloed terug als rivierklei, bijvoorbeeld langs
de Zutphensestraat en langs de provinciale weg. Dit was en is
vruchtbare grond, goed als weidegrond, maar voordat er dijken
kwamen kon je er beter niet wonen.

In de winter wil de IJssel
nog wel eens buiten haar
oevers treden.

Veluwe

IJssel

Het water van de rivier heeft een patroon van zandruggen en slenken gevormd.

Grondwater stroomt uit de heuvels van de Veluwe naar het lager gelegen landschap in de
Gemeente Brummen, waar het als kwelwater aan de oppervlakte komt. Kwelstromen over
korte afstand zien we bij het Apeldoorns kanaal en de IJssel.

Beken
Van het Apeldoorns kanaal naar de IJssel dalen we circa 6 meter.
Dat betekent dat water aan de oppervlakte gaat stromen. Beken
zijn er inderdaad genoeg. Maar meestal is wat je nu als beek ziet,
door mensenhanden gevormd. Mensen hebben kronkelende lopen
rechtgetrokken, beeklopen verdiept voor een betere afwatering,
en zandruggen doorgraven om stagnerend water af te voeren.
Ook zijn natuurlijke beeklopen verlengd tot in de heuvels van de

CAHIER 1

Kronkelwaarden
Ten noorden van het veer naar Bronkhorst maakt de IJssel een flinke slinger
naar het oosten en dan weer terug
onder Zutphen door. Deze bocht is
in de loop der eeuwen steeds wijder
geworden, omdat de stroom in de
buitenbocht de oever ondermijnde.
In de binnenbocht gebeurde iets
anders: hier zette de rivier zand af.
Het resultaat van die twee processen
is een afwisseling van evenwijdige
rijen zandruggen en slenken. Op de
foto is dat mooi te zien. We noemen
dit een kronkelwaard. Toen de oevers
werden vastgelegd met basaltstenen
stopten beide processen. De kronkel-

waard bij Cortenoever is een van de
mooiste van Nederland. Omdat het
reliëf zo uitgesproken is gebleven en
vanwege de bijzondere plantengroei.
Hier kun je nog zien hoe het landschap
door de rivier is gevormd en tot welke
natuurlijke rijkdom dat heeft geleid.
IJssel omgekeerd
Soms moet je wel heel goed kijken
om het verleden van het landschap
te ontdekken. Waar nu de IJssel
Rijnwater naar het noorden voert,
stroomde tot in de 7e eeuw water van
de Berkel en andere Achterhoekse
rivieren naar het zuiden. Bij Doesburg
voegde dat water zich bij de Oude
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IJssel en stroomde richting Arnhem,
naar de Rijn. Ten noorden van Zutphen
was er een drempel, een waterscheiding. Ten noorden daarvan, bij
Deventer, verenigden kleine en grotere
stromen zich tot wat we nu als het
noordelijk deel van de IJssel kennen.
Deze drempel is in de 7e eeuw doorgebroken. Dat moet gebeurd zijn bij zeer
hoge waterstanden van de Rijn, toen
het water zich hier zo ophoopte dat
het over de waterscheiding heen liep
en deze vervolgens heeft uitgesleten.
De tegenwoordige IJssel is dus een
fusie van twee rivieren, waarvan het
zuidelijke deel, ook bij Brummen, de
andere kant op is gaan stromen!

Wonen op het droge: twee bewoningszones
Als je in oude tijden ergens wilde wonen, moest je op het land
graan kunnen telen. En je boerderij moest droog staan, al was
het maar om voedsel te kunnen bewaren. De vroegste bewo
ners vestigden zich daarom op de hogere plekken in het land.
In Eerbeek en Hall wijzen bodemvondsten op bewoning ruim voor
het begin van de jaartelling. In het dorp Brummen werden rond
het huidige marktplein resten van oude akkers en scherven van
aardewerk gevonden die wijzen op bewoning vanaf het begin van
de jaartelling. Rond 800 stond hier een versterkte boerderij.

Vanuit het zuiden is goed zichtbaar dat Hall op een verhoging in het landschap ligt.

Ook in de vroege Middeleeuwen woonden de mensen op hoger
gelegen grond. Hun huizen stonden vooral in twee zones.
Een ervan was gelegen aan de voet van de Veluwse heuvels.
Hier waren in de ijstijd puinwaaiers van de Veluwe gespoeld en
vervolgens overstoven met zand. Zo vormde zich een zone waar
je droge voeten hield en graan kon telen. Hogerop bevonden
zich heidevelden waar de schapen konden grazen, lager natte
hooilanden en veengebieden. Het vee produceerde de mest die
nodig was op de akkers. Aan de voet van de Veluwe ontstonden zo
Eerbeek en Hall, maar ook Dieren, Laag Soeren, Zilven en Loenen.
Deze bewoningszone noemen we de Veluweflank.
Oostelijker, vlakbij de IJssel, was er een tweede zone met
bewoning: op een rij lage heuvels. Deze waren ontstaan tijdens
droge ijstijden, toen de wind hier zand van de zuidelijke Veluwe
deponeerde. Zo vormde zich een reeks van heuvels van leem
houdend zand van een paar meter hoog. De rivier heeft deze
heuvels verder gemodelleerd. We noemen deze zone Oeverwal,
ook al is het een gemengd resultaat van wind en water.
De z andheuvels waren net hoog genoeg voor droge voeten
en voor a
 kkerbouw. Hier ontstonden Leuvenheim, Brummen,
Rhienderen, Oeken, Voorstonden, Tonden en Empe.
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Samen verantwoordelijk: de marken
Het land geschikt maken was zwaar
werk, handwerk vaak, en dat ging beter
in groepen. De bewoners waren op
elkaar aangewezen. Samenwerken
en samen leren leidden tot vooruitgang in de bewerking van het land.
Ook bij tegenslag hielpen ze elkaar.
Zo ontwikkelden de gemeenschappen
in de lokale kernen zich tot bestuurlijke eenheden: de marken. Behalve
een bestuursvorm was een marke ook

een strook land in gemeenschappelijk
bezit en beheer. Elke nederzetting had
zo’n marke, met grenzen en wegen
als lange lijnen in het landschap.
Nog altijd zijn die lange lijnen een
kenmerk van het Brummense landschap. De buurtgenoten erfden het
recht op het gebruik van de gronden.
Hun rechten en plichten werden
vastgelegd in markboeken en gehandhaafd door een opzichter, de schutter.
Conflicten werden voorgelegd aan de
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markrichter. In de marke woonden ook
mensen die geen erfrechten hadden,
maar er mochten wonen omdat ze
meehielpen in de bedrijven. In de 19e
eeuw stimuleerde de rijksoverheid
de marken om zich op te heffen en de
grond onderling te verdelen. De overheid verwachtte van privaat grondbezit een hogere productie.

Nog in 1926 brak de dijk achter Reuversweerd, waardoor grote delen van Rhienderen en Cortenoever onder water liepen.
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Beek als lange rechte lijn.

Huis Voorstonden.

Wat we zien is dat de beide zones met bewoning, de Oeverwal
en de Veluweflank, bepalend zijn geweest voor de o
 ntwikkeling
van de 6 landschapszones. Ten westen van de Veluweflank de
eindeloze heuvels van de Veluwe, met arme gronden waar je
niet veel mee kon beginnen. Ten oosten van de Oeverwal het
stroomdal van de IJssel, waar de rivier flink tekeer kon gaan.
Tussen beide bewoningszones lag een landschap van elzen
broekbos, veenmoeras en hooilanden. Een natte boel dus, vooral
in het winterhalfjaar. Die nattigheid vind je nu nog terug in namen
als Zaaibroek, Eerbeekse hooilanden en Hallse dijk. In het land
goed Huis Den Bosch kom je nog moerasbos tegen dat lijkt op de
moerasbossen van toen. Er waren verspreid ook plekken die wat
hoger en droger lagen, begroeid met eiken en berkenbos.
Doordat het bos gekapt werd voor huizenbouw en brandhout,
ontstond een open landschap, met een afwisseling van drogere
bulten en lagere slenken begroeid met heide en veenplanten.
En hier en daar bosjes en struikgewas. Mogelijk leek het landschap
van toen op de Empese en Tondense Heide nu.
Dit landschap werd gebruikt als weidegebied en het leverde
heidepollen, die met de mest van de dieren op de akkers werden
gebracht. Om deze gebieden te kunnen bereiken, werden vanuit
de nederzettingen lange wegen aangelegd. Langs die wegen werd
het vee geleid en werden hout en plaggen vervoerd. Parallel
aan die wegen werden watergangen gegraven die het kwelwater
afvoerden. Daarbij kregen natuurlijke beken een aangepast
verloop en ontstonden ook nieuwe beken. Dat leidde tot een
kenmerkend patroon van lange lijnen in het landschap.
Landgoederenzone
Het open landschap tussen de bewoningszones is niet overal zo
open gebleven. In de loop van de 17e en 18e eeuw werden steeds
meer delen van de marken verkocht aan eigenaren van landhuizen
en kastelen, vooral in de oostelijke bewoningszone. Sommige
huizen waren al eeuwenlang bezit van Gelderse landadel, zoals
Huis te Eerbeek, Havezate De Rees en Huize de Wildbaan. Vanaf
de 16e eeuw groeide het aantal landhuizen, waarbij ook rijke
kooplieden en bestuurders zich als eigenaar aandienden. Het huis
Leusveld werd pas in het begin van de 20ste eeuw gebouwd als
jachtslot in een landgoed met boerderijen. Zo ontstond geleidelijk
een zone met landgoederen.
De eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen v
 eranderden
het landschap van de marken. Ze legden parken en statige lanen
aan. Heide werd omgevormd tot weilanden en akkers, die werden
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In het landgoed Huis Den Bosch kom je nog moerasbos tegen dat lijkt op de moerasbossen van vroeger.

verpacht aan boeren (als bron van inkomsten). Voor de nieuwe
eigenaren was het planten van eikenbos economisch rendabel,
omdat er veel vraag was naar eikenschors, die een stof bevat die
in leerlooierijen werd gebruikt. Maar omdat de gronden te nat
waren voor de eik, werden sleuven gegraven. De grond werd op
richels gelegd. Op deze drogere richels werden de bomen geplant.
Deze vergraven gronden heten rabatten. We zien ze overal in
de landgoedzone. Het open landschap van de marke was een
besloten landschap geworden.
Ontginningszone
Op de kaart van 1832 is goed te zien dat ten westen van de
landgoederenzone zich voornamelijk heidevelden bevonden.
Alleen rond Hall en Eerbeek zien we een zone met akkers. Tot in
de 20ste eeuw is nog veel heide omgevormd tot grasland voor
melkvee. In het huidige landschap zijn de houtsingels, die het
vee binnen hielden, vervangen door afrasteringen. Er is een open
landschap ontstaan.
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■ Heidevelden gemeente Brummen ca. 1832

vanaf het begin van de 17e eeuw. Op rijke gronden was het goed
boeren, dat kun je nu nog zien aan de grote boerderijen, maar je
moest het water voor lief nemen. De winterdijk, die tot voor kort
het buurtschap Cortenoever beschermde tegen overstromingen,
stamt uit de middeleeuwen. Deze bescherming was niet altijd
waterdicht. Nog in 1926 brak de dijk achter Reuversweerd, waar
door grote delen van Rhienderen onder water liepen. Deze dijk
is in 2015 een kilometer naar achteren gelegd om de rivier meer
opvangcapaciteit te geven bij de extreme hoogwaters die als
gevolg van klimaatverandering worden verwacht. Daardoor is
de kans op overstroming kleiner geworden.

❸
Als de IJssel zeer hoog
staat, wordt de boerderij
van Elly van Agtmaal
omgeven door water.

Veluwe
De gemeente Brummen steekt nog een klein stukje de heuvels
van de Veluwe in. Dat stukje hoorde nog bij de marke van Hall
en Eerbeek, en het is precies waar de sprengen van de Eerbeekse
beek liggen. De Veluwe was voor de komst van de mens met loof
bossen bedekt, maar daarna geleidelijk ontbost en omgevormd
tot heide. Deze heide werd in stand gehouden doordat er schapen
graasden en mensen heideplaggen verzamelden voor in de potstal.
De huidige bossen zijn aangeplant, voornamelijk in de tweede
helft van de 19e eeuw.
Uiterwaarden
De uiterwaarden, in het IJsseldal, vormen een open landschap
op kleibodem. Het werd en wordt door de rivier regelmatig over
stroomd. Met het rivierwater komen ook voedingsstoffen mee, als
een natuurlijke bemesting. Ooit was het gebied met wilgenbossen
bedekt, met op de hogere plekken eiken-essenbos. In de Middel
eeuwen werd het gebied omgevormd voor de teelt van rogge,
tarwe en aardappelen. En voor begrazing door vleesvee. Hier en
daar, waar de rivier zandduinen had gedeponeerd, woonden
mensen veilig voor overstromingen. Voorbeelden in Cortenoever
zijn de boerderij Laag-Helbergen (een landhuis uit de 16e eeuw)
en Huize Reuversweerd (uit 1830). Bij Leuvenheim ligt de boer
derij het Achterste Kraaienest midden in de uiterwaard, zeker al

CAHIER 1

Aan de veranderingen in het wegenpatroon valt de verandering van het landschap af te lezen. Links de kaart
van de Hottinger Atlas uit 1780, rechts de recente topografische kaart. In rood zijn aangegeven de wegen die op
beide kaarten staan, dat zijn de wegen die al minstens 240 jaar bestaan.

Het verleden nog zichtbaar
In veel gebieden elders in Nederland is het landschap in de tweede
helft van de 20ste eeuw ingrijpend op de schop gegaan. De rijks
overheid voerde een programma van landhervormingen uit, onder
de naam ruilverkaveling. Door ruilverkaveling moest het land
schap geschikter worden voor intensieve landbouw. Dat betekende
schaalvergroting en het einde van veel natuurlijke landschaps
elementen. Tegen het einde van de eeuw kwam er meer aandacht
voor behoud en verbeteren van natuur. In de Ruilverkaveling
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❶
Herman Blom heeft
de ruilverkaveling van
dichtbij meegemaakt.

Brummen Voorst (1976-2008) is het Brummense landschap
relatief goed weggekomen, mede dankzij de waarde die aan de
landgoederenzone werd toegekend.
Vergelijkingen van oude met nieuwe kaarten laten grote
overeenkomsten zien. Ook in het wegenpatroon is in vergelijking
met veel andere zandlandschappen weinig veranderd.

INTERVIEWS

De identiteit van het Brummense landschap
Dit cahier gaat over het eigen karakter van het Brummense
landschap, de identiteit. Als bezoekers aan jou vragen wat het
Brummense landschap onderscheidt, wat het zo bijzonder maakt,
dan kun je de volgende 3 kenmerken noemen.
–	
De Zonering. Fietsend van de Veluwe naar de IJssel passeer je
6 zones, ieder met een eigen karakter. Die zonering is door
het water gestuurd. Een dergelijke zonering vind je nergens in
Nederland en maakt het Brummense landschap uniek.
–	
De lange rechte lijnen van wegen en waterlopen. Deze herin
neren aan het middeleeuwse markenlandschap, dat ontstond
in het natte gebied tussen de twee zones waar mensen
konden wonen.
–	
Het verleden nog zichtbaar. In belangrijke delen van het
Brummense landschap zie je nog steeds het kleinschalige
patroon van het oude cultuurlandschap. Zeker, er zijn veel
houtwallen en landweggetjes opgeruimd, maar in verge
lijking met veel andere landschappen is het Brummense
landschap nog behoorlijk dooraderd met natuurlijke
landschapselementen.

MARIJE VERBEECK
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Het mankeerde nooit
ergens aan
Het boerenleven van Hendrik Jan Wassink

Aan een doodlopende weg, omringd door IJssel
uiterwaarden, ligt de boerderij van Hendrik Jan
Wassink (Brummen, 1925). Zijn ouders begonnen
hier in 1924 een gemengd bedrijf, als pachters
van Reuversweerd. Toen Hendrik Jan de b
 oerderij
overnam boerde hij verder zoals hij dat van
zijn vader had geleerd, met paardenkracht en
mensenkracht.
Anno 2021 woont hij hier nog steeds, op
dezelfde plek in Cortenoever. Alles is er nog:
de handgereedschappen, de zelfgebouwde
boerenwagens op massieve banden, de ploeg en
de eggen, die talloze jaren door sterke Gelderse
‘peerden’ werden voortgetrokken.
‘Mijn ouders waren allebei van boerenafkomst.
Vader kwam van de Baankstraat, moeder van de
Voorsterweg. Ze wilden trouwen en informeerden
bij Reuversweerd of er een pachtboerderij vrij
was. Familie Colenbrander bezat boerderijen met
bouwgrond, weidegrond en bos tot in de wijde
omgeving. In Millingen hadden ze een polder
van driehonderd hectare, met een steenfabriek
en een pannenfabriek. In totaal bezaten ze
misschien wel achthonderd hectare of meer.
Meneer Fik Colenbrander zei tegen mijn ouders
dat ze wat geduld moesten hebben.
Na een jaartje kwam ’t Heyendaal vrij, met
zeventien hectare grasland. De oude boerderij
was mooi en groot, met een rieten kap erop en
een pomp voor het huis. Bouwland, wat nodig
was voor de verbouw van veevoeder, dat kwam
er wel. Ze namen het aanbod aan, trouwden en
verhuisden op 4 april 1925. Meneer Fik zei tegen
mijn vader: “Hendrik Jan, je hebt een waterdichte
kelder, denk erom: je slaat er geen spijker in!”
Op eerste kerstdag datzelfde jaar werd ik
geboren. Ruim een week later werd het uitzonderlijk hoog water. De winterdijk brak op drie
plaatsen, het water stond tot aan de Elzenbosch,
tot aan de oude straatweg. Bij Reuversweerd
stond het tot in de stallen, de paarden en koeien
moesten tien dagen naar de Kwazenbosch.

Gelukkig is er niemand verdronken. De boeren
sliepen in de opkamer of op de hilde en hielden
een paar dagen ‘de broek kort’. Op Spaensweerd
hadden ze een dijkje opgeworpen van de voordeur naar de Bronkhorsterweg, zodat de bakker
en de post konden komen. Als kind hoorde ik
deze verhalen van oude mensen.
Na mij kwamen er in ons gezin nog een broer
en een zus bij. Toen we opgroeiden was De Weg
naar het Ganzenei nog een zandweg, de ene
kant liep naar de Holthuizerweg, de andere
kant liep helemaal door tot aan Reuversweerd.
Op weg naar school moesten we wel tien
hekken openen en sluiten. Vanaf de driesprong
Holthuizerweg/Piepenbeltweg was de weg
verhard. We fietsten naar school, als het glad was
liepen we. In de winter mochten we vaak om drie
uur al weg, zodat we nog met licht thuis zouden
zijn. Met hoog water wordt het erf een eiland.
Dan gingen we helemaal niet naar school, daar
kreeg je geen rode kaart voor.
Vader leerde ons zwemmen. Vanwege de
sterke stroming mochten we niet in de IJssel
zwemmen, alleen tussen de kribben en in de
laagte naast de boerderij, waar bijna altijd
water in staat. Moeder deed daar ook de was
in. Het moest eerst in de soda liggen, dan ging
het op het wasbord en dan spoelde ze het uit.
We trokken niet elke dag schone kleren aan, maar
hadden wel elke week schone lakens. Tien stuks
voor onze familie. Als je ging trouwen moest het
kabinet gevuld zijn met linnengoed. Dat moest,
dat had je nodig, want je kon de was soms bijna
niet droog krijgen. ’s Zomers ging dat prima, maar
’s winters hing het onder de loods, dat schoot
niet op.
Het boerenleven op een gemengd bedrijf
Mijn ouders begonnen met twaalf MRIJ koeien.
De stier kwam regelmatig in actie en de kudde
groeide uit tot drieëntwintig stuks. Het aantal
hectares pachtgrond groeide door de jaren
heen uit tot tweeëndertig hectare. Tien hectare
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grasland werd akkerbouw. We verbouwden
haver, gerst, voederbieten, stoppelknollen, rogge,
tarwe en aardappelen. Het meeste graan was
bestemd als veevoer voor onze eigen dieren.
Een trekker was er niet. We hadden Gelderse
paarden, vossen en schimmels en een paar
mooie bruinen, daarmee deden we al het werk:
ploegen, eggen, gras en graan maaien, hooi
schudden en mest rijden.
De stal zat aan de boerderij vast. Boven de
koeien was de hooiopslag. Alleen boven het
voorhuis was een vaste planken vloer, boven het
achterhuis lagen dennenstammen tussen de
gebinten. Daarop moest het losse hooi altijd nog
nadrogen. Op enkele plaatsen waren ‘haaggaten’
om het hooi omhoog te kunnen steken en om het
weer naar beneden te kunnen krijgen.
Een graanoogst betekende spelen met het
weer. Je moest het aanvoelen en soms maar
gokken dat je het goed deed. De rogge maaiden
we vanaf 1 augustus, dan was het rijp. Al het
graan werd eerst op schoven gezet om verder
te drogen. Dat moest netjes gebeuren, zodat de
regen eraf kon lopen, anders krijg je rot.
Op 10 augustus moesten de stoppelknollen
gezaaid worden, dat was vers herfstvoer voor
de koeien. Daarna moest de tarwe gemaaid en
dat moest al na twee dagen naar binnen, want
de vogels vonden het ook heerlijk en tarwestro
wordt te hard als het langer blijft liggen. Daarna

was de haver aan de beurt, die moest wel twee
weken op schoven. Al het graan werd eerst in
een kapschuur of tasloods gelegd, waar het nog
maandenlang in de aar bleef nadrogen.
Het dorsen gebeurde in de winter, als het
vroor. Met vorst gaat het makkelijker, door de
droogte. Het zaad moest ‘razen’ in de dorskast!
Als het niet droog genoeg was, zou het in de zak
al uitlopen.
Voor de oorlog werd de dorskast aangedreven
met een roswerk, dat heb ik nog liggen.
De paarden liepen rondjes. Later kwam er een
met een trekker er voor.
Een deel van onze rogge brachten we naar de
molen in Brummen, van het meel bakten we zelf
roggebrood. Bij de molen kochten we lijnkoeken
voor de koeien die net waren afgekalfd. De molen
stond waar nu de Molenhorst staat, als ik naar
school fietste zag ik de grote wieken draaien.
Er zat een hele goeie molenaar in, een oude man
met een zoon. Maar er werd omheen gebouwd en
toen was de wind weg. En de jongen werd ziek,
hij ging dood en er was geen opvolger.
In november slachtten we een varken en
in februari nog een. Eerst moest het vlees
zes weken in de pekel liggen. De darm om de
metworst maakten we dicht met een doorntakje van de meidoorn. In het achterhuis was de
wimme, een hoge plek waar het vlees hangt om
te drogen. Daarvoor had je de vleesgavel met een
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steel van drie meter nodig. De katten konden er
zo niet bij.
Voor al het werk hadden we gereedschap.
Een grote en een kleine bijl, een hiep, spanzagen,
handzagen, kortzagen. We gebruikten dennenen eikenhout voor de handvaten.
Onze touwen haalden we in Zutphen bij
de touwslagerij. Koetouwen, paardentouwen,
ploegrepen en wagenrepen, kruislijnen, voortouwen en achtertouwen voor om de hooiwagen.
Allemaal verschillend van dikte en lengte,
meestal van hennepvezels.

‘Soms moest je een koe kwijt,
dan kwam je met geld thuis’
Ook de boomgaard staat er nog
Alle producten van de boerderij zetten we af
in de buurt. We molken met de hand. De melk
ging in bussen en die brachten we met paard en
wagen naar het veer bij Bronkhorst. Daar kwam
een auto van de melkfabriek in Steenderen
de melk ophalen. Op zaterdagmiddag molken
we vroeg, tot vier uur konden we leveren.
Op maandagochtend leverden we van drie keer
melken. De melk werd niet kunstmatig gekoeld.
Wij zetten de bussen in de koelbak, een bak met
water. Op zomerdagen verversten we het water
tweemaal per dag. Soms werd de melk zuur, dan
moesten we die aan de varkens voeren.
Op zo’n warme zomerdag stikte het van de
koeienhorzels. Dan legde vader een dek over de
koe die hij molk en wij kinderen moesten met een
twijg de horzels verjagen, anders liep je kans dat
de koe de melkemmer omtrapte.
Moeder karnde elke week wat boter. Kaasmaken deden we niet, dat is ingewikkeld.
Tarwebrood namen we meestal van de bakker,
die driemaal per week langskwam op een grote
bakfiets. Moeder betaalde hem op zaterdag.
Net als alle boeren hadden we een grote
moestuin voor eigen gebruik. Bestrijdings
middelen hebben we nooit gebruikt.
We verbouwden aardappels, spinazie, uien,
wortelen, prinsessenbonen, tuinbonen, sla,
boerenkool en witte kool voor de zuurkool.
De hele zomer waren we bezig met inmaken.
Ook plukten we bramen in de uiterwaarden.
De boomgaard met walnoten, kersen, peren,
pruimen en appels staat er nog. De moesappels,
sterappels en zoete appels die we zelf niet nodig
hadden, brachten we met de paardenwagen
naar het Oude Gasthuis in Zutphen. Daar zaten
troebele mensen en die werden aan het werk
gezet. Ze moesten al die appels schillen, voor

de inmaak. Op een boerderij was ook altijd wel
werk voor die mensen. Ook bij ons, we hadden
een knechtje en een dienstbode van het gesticht.
Ze werkten en ze aten mee. Je wist dat die
mensen niet zo nauwkeurig werkten.
Vroeger was het leven goed, maar minder
welvarend. Er waren veel bedrijven en bedrijfjes,
iedereen had zijn eigen ding. Wij hadden wel
eens dagloners. Die waren blij met een dag
werk voor een rijksdaalder. Als je schuld had,
betaalde je die zo snel mogelijk af. We spaarden
voor wat nodig was, allereerst de pacht. Je had
je geld thuis, in de kelder. Op de paardenmarkt
in Zutphen hadden de boeren een portefeuille
met een ketting om de hals. Soms moest je een
koe kwijt, dan kwam je met geld thuis. Moeder
kocht alleen stevige broeken, lakens, dekens
en paardendekens. Verder hadden we al het
materiaal dat nodig was en we hadden werk
genoeg, dat ging prima.
Reuversweerd
Reuversweerd, waar wij van pachtten, was op
zich al een heel bedrijf. Er was het grote huis
en daar was een forse boerderij aan verbonden.
Er was een timmerloods met eigen timmerlieden.
Niet alleen voor het eigen huis en de boerderij,
ook voor het onderhoud van de boerderijtjes
van het personeel. En voor de pachtboerderijen,
als daar eens iets bijgebouwd moest worden.
De pacht ging dan meestal wel iets omhoog.
De timmerlieden haalden in februari hout uit
het bos in Oeken. De dunne dennetjes kapten ze
voor palen, de dikkere voor planken en de eiken
gebruikten ze voor timmerhout. Ze hadden wel
tien boerenwagens, allemaal op Reuversweerd
gemaakt, inclusief de wielen.
Er was ook een eigen smidse. Verder
waren er boswachters, koetsiers, tuinlieden,
paardenknechten en melkmeiden en allerlei
huispersoneel. En een grote moestuin, nodig
voor het personeel dat daar bleef eten.
Reuversweerd had ook eigen rietdekkers.
Het riet kwam van de Wieden, bij Zwolle.
Het werd per schip aangeleverd en bij het
Halfvasten gelost. Ik herinner me een storm,
toen waaide bij ons een staldeur los. De wind
ging dwars de deel over, door het haaggat.
Het achterste schild van de kap vloog eruit.
Toen kwamen de rietdekkers bij ons. Meneer
was er wel voor verzekerd.
Op Reuversweerd zagen ze graag dat het je
goed ging. Je broek moest heel zijn en je kieltje
schoon. Op Sinte Peter, 22 februari, moest de
pacht betaald worden. Dan kreeg vader een
sigaar erbij. Ik weet niet meer precies hoeveel
het was, maar het was minder dan duizend
gulden. Later werd het betaaldag op 1 november,
ook goed. Vader was er stipt mee, altijd op tijd,
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 fgelopen! Dus als meneer eens weiland of
a
bouwland over had, dan kreeg vader het, voor
een zachte prijs.
In 1941 werd Baron van Sytzama de nieuwe
eigenaar. Van Sytzama was een reuze meneer.
Hij was instructeur bij de Cavalerie geweest
en dol op paarden, hij had zijn eigen stoeterij.
Op goede vrijdag, op tweede paasdag en op
tweede pinksterdag mocht het personeel de
eigen tuintjes ploegen, met zijn oude paarden.
Bij het aardappels rooien kreeg iedereen, ook de
timmerlieden en de smid, twee mud aardappelen
van het huis. Dat is ongeveer 140 kilo. Met Kerst
kreeg iedereen een wagen brandhout. Hij was
goed voor zijn mensen, maar als hij de kop niet
goed had dan lag je eruit. Of als je praatjes had,
óf als hij je niet mocht. Zeker als hij diefstal
ontdekte. Zo iemand werd ontboden, nog wel
uitbetaald en dan ontslagen. Al het gereedschap,
alle vorken, schoppen, dommekrachten, grepen,
gavels en kettingen waren gemerkt met FSC:
Feltz, Sytzama, Colenbrander.
Hij had een goed hart, maar was driftig en kon
goed schelden. Vooral als het om zijn paarden
ging. Dan kwam mevrouw en die zei: “Hans,
hou eens op!” De weg die voor Reuversweerd
langsloopt, was indertijd zijn privé-eigendom.
Hij sloot die weg wel eens af. Misschien was
het nodig, misschien alleen om zijn macht te
laten zien.
Op Reuversweerd moest er zo’n zestig
hectare gehooid worden. Hooien was een feest.
Het gebeurde in juni en juli, de hooimaanden.
In de ochtend gingen er twintig mannen op
weg om te maaien. In die tijd ging het met een
maaibalk achter twee paarden. Op Reuversweerd
hadden ze er drie van. Daarachteraan werd het
hooi geschud, ook met een machine achter een
paard. Dan moest het een dag in de zon liggen,
daarna werd het, ook met de paarden, op rijen
gelegd. Dan kwamen er zo’n twaalf man op de
fiets met de gavel om zo’n veld van tien hectares
op oppers te zetten. Zo moest het nog twee dagen
op het veld staan. Daarna werd het naar binnen
gehaald met de boerenwagens.
Mevrouw van Sytzama deed mee. Ze spande
ook zelf de paarden in, met wat hulp. Het tuig
moest goed zitten, want daarmee stuurde je en
je moest ermee remmen, van de dijk af. Met een
lege wagen ging het naar het veld, daar staken
de knechten het losse hooi op de wagen. Als die
vol was, werd het vastgesjord. Dan ging zo’n
volle wagen terug, waar op de boerderij ook een
werkploeg stond om het van de wagen af naar
de hooizolder op te steken. Daarna kon de lege
wagen weer naar het veld. Alle wagens werden
ingezet en als het goed ging, konden ze zestien
wagens op één dag naar huis brengen. Na zo’n
dag hooien was je stoffig en warm. Vaak nam de

barones, samen met het vrouwelijk huispersoneel, dan een bad in de IJssel.
Toentertijd wemelde Cortenoever van de
kievieten, leeuweriken en grutto’s. Onder de kap
zaten zwaluwen en de reigers roofden alles weer
weg. Als er een gans zat te broeden, dan pakten
we wel eens een paar eieren. Het wemelde
ook van de hazen en konijnen, zeker met hoog
water, die vluchtten dan naar de hoogten in
het Ganzenei. Van de hazen bleven we af, die
waren van de baron. Hij organiseerde ’s winters
vanaf Zutphen grote drijfjachten. Als ze een paar
mooie jachtdagen hadden gehad, dan was hij
dik tevreden. We kregen wel een paar konijnen of
een haas met Kerst.
Meneer en mevrouw van Sytzama gingen op
zondag naar de kerk. Als pachter moest je je neus
daar ook laten zien, dan hoorde je erbij. Ik ben
nou geen lid meer, maar toe maar.
In onze vrije tijd, op zondagen of met feestdagen, trokken we er met de familie op uit met
het koetsje. Er zat een kapje op. Vader en moeder
voorop, wij kinderen achterin. Dan gingen we
een eindje rijden, met het mooie zondagse tuig,
in onze zondagse kleding. Dat bestaat ook niet
meer, de mensen maken zich daar niet meer
druk om.
Op school gingen rekenen en schrijven
prima. Maar de Nederlandse taal, die vond ik
heel moeilijk. Stam plus t… Op school hoorden
ze ons dialect natuurlijk, daar hadden we soms
last van. Toen ik veertien jaar was, in 1939, vond
ik het welletjes. Op een dag zei ik: “Ik ga naar
huus”. Ik ben niet meer teruggegaan, mijn hart
lag op de boerderij en vooral bij het werk met de
paarden. Dat deed ik zo graag. Dan moet je dat
ook doen. Je moet staan voor wat je wilt. Ik leerde
het boerenwerk van mijn vader en heb het net zo
gedaan als hij het deed.
Ik had een mooie jeugd. Het mankeerde nooit
ergens aan. We boerden en leefden zoals het
kwam, met de natuur en het weer mee, het werd
lente en het werd weer herfst. Ik heb helemaal
nooit honger gekend, ook niet in de oorlog.
We hebben toen veel mensen kunnen helpen
met wat haver of wat meel.
Oorlog
De oorlog begon in het jaar dat ik vijftien werd.
Na een paar jaar werd ik opgeroepen voor de
Arbeitseinsatz. Ik moest me melden in Dieren.
Daar zaten een paar Duitse militairen, ze vroegen
of ik werk had. Ik zei: “Landbouw”. “Ga doch naar
hous”, zeiden ze, “wir moessen doch essen?”
Ik was weer een jaartje gered. Voor de zekerheid
bracht ik ze een paar worstjes, dat vonden ze
niet erg.
Baron van Sytzama dacht dat ze hem niets
konden maken. Hij verbeeldde zich onkwetsbaar
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te zijn, want hij was de baas, maar de Duitsers
pikten dat niet. Er zijn mensen geweest die hem
gewaarschuwd hebben en vonden dat hij en
zijn vrouw moesten onderduiken op de Veluwe.
Hij deed het niet en werd door de Duitsers opgepakt en gedood. Mevrouw de barones was toen
zwanger van haar jongste.
Tijdens de laatste weken van de oorlog
moesten we van de Duitsers de boerderij uit.
Met het hele gezin en de melkkoeien, paarden
en varkens konden we terecht op het bedrijf van
een broer van vader, op de Cortenoeverseweg.
Van daaruit konden we de boerderij nog zien
staan, hij stond min of meer in de frontlinie.
De Canadezen die al aan de andere kant van
de IJssel zaten, vonden het niet handig als die
Duitsers zich konden verschansen en vuurden
onophoudelijk. De laatste donderdag voor de
bevrijding ging de boerderij in vlammen op.
Samen met nog vijf andere boerderijen, die van
Velthorst, Breukink, Beker, Gravenbrink en Goris.
We waren onze boerderij kwijt, maar we hadden
het leven en het vee tenminste nog.
Na de oorlog
Na de bevrijding bouwden we op de oude
fundamenten een nieuwe boerderij. Het was
een jaar of vijf kamperen. Met het Marshallplan
werd bouwmateriaal aangevoerd. Canada had
een overschot aan bouwmateriaal en landbouwmachines, daarmee werden allerlei bruggen en
boerderijen weer opgebouwd.
Mevrouw van Sytzama, die nu weduwe was,
had een flinke klap gekregen. Maar ze nam de
leiding van Reuversweerd over met hulp van
een Freule van Colenbrander. Ze was een ferme,
dappere vrouw. Na de oorlog kwam ze langs,
met haar wagen met paard ervoor. Ze had haar
kinderen en de jachtopziener bij zich. Ze vroeg
vader: “Hendrik Jan, wat moeten we er nog aan
doen?” Vader wilde graag een tasloods, voor het
graan. “O, dat kan”, zei ze, “die zetten we daar
neer.” De Duitsers hadden flink wat gezaagd hout
laten liggen. Twee timmerlieden van Reuversweerd kwamen bouwen. Er kwam nog een stenen
schuurtje aan vast. Het staat er allemaal nog.
In 1951 verhuisde de barones naar Brummen.
Ze is vierennegentig geworden. Elk voorjaar
bracht ik haar een bos witte seringen, dat deed
vader ook al.
Na de oorlog moest ik me melden voor
militaire dienst en weer kreeg ik voor twee jaar
landbouwverlof, want er moest voedsel geproduceerd worden. De anderen moesten wel in
dienst, er waren er een paar die het niet eerlijk
vonden. Maar het derde jaar moest ik ook. Ik had
er totaal geen zin in. Dienstplicht duurde toen
achttien maanden. Het enige dat ik wilde was op
de boerderij zijn.

Ik moest me melden in Nijmegen, op de Kraayenhofkazerne. Na een maand of drie gingen we
schieten op de heide. Ik schoot zo in de roos.
’s Avonds moest ik naar de kaptein. Die wilde dat
ik scherpschutter werd, dan moest ik naar de
kazerne in Breda. Ik zei: “Ik voel d’r geen bal veur,
ga d’r zelf maar naar toe. Vanaf Nijmegen kan ik
veul sneller naar huus.” Diezelfde avond liet hij
me weer komen. “Zo soldaat Wassink”, zei hij, “nu
heb ik een andere boodschap voor jou, ga maar
naar huis, naar de boerderij, ik wil je niet meer
zien.” Ik moest de boel inleveren en was na drie
maanden weer thuis.
Ik ben nooit getrouwd. Ik heb wel eens een
bevlieging gehad, maar dat ging niet door.
Opgehoepeld! Mijn broer Johannes trouwde
een dochter van Alderkamp en werd boer op het
Halfvasten. Dat was ook een gemengd bedrijf,
alle bedrijven waren dat hier in die tijd. Het Halfvasten was daarvoor nog een losplaats geweest
met een haventje. Er was ook een gelagkamer,
de turfschippers legden daar aan, haalden een
borrel en nog eentje, voor onderweg.
Op een keer kwam ik van Brummen met een
brommertje. Op de Kampweg sprong iemand
voor mijn stuur en vroeg: “Hee kerel, kun je een
boer nog wat leren?” Het was een rijinstructeur.
Thuis vertelde ik dat ik ging rijden. Mijn ouders
vonden het maar raar, maar waren later wel blij.
En ik rij nog steeds.
Koeltank
We gingen wat meer produceren. Op het laatst
hadden we drieëntwintig koeien, die we met
de hand molken. We molken allemaal, ook mijn
moeder. Mijn zus wilde een melkmachine, die
had ze gezien bij een kennisje. Mijn vader had er
absoluut geen zin in, maar gaf toe. Hij ging wel
altijd met de hand nog wat namelken. Zo ging
het weer een jaar of wat goed. De melkfabriek in
Steenderen werd een kaasfabriek, daarna moest
onze melk naar Dieren.
In de jaren zeventig, toen de nieuwe IJsselbrug werd aangelegd en de rondweg om
Brummen kwam, is er veel veranderd. De brug
moest op- en afritten krijgen. Boeren moesten
grond leveren en kregen daar weer andere grond
voor terug. Sommige boeren hielden ermee
op en het hele gebied werd meteen verkaveld
en ontsloten. Het gat van Cortenoever werd
gegraven omdat de rondweg op een dijkje
moest komen. Naar alle huizen en boerderijen in
Cortenoever werd een verharde weg gelegd en
meteen de kabels voor elektriciteit en telefoon.
En we kregen waterleiding. Gas hebben we tot op
heden niet, dat is te gevaarlijk met het hoogwater. Ik stook op olie en kook op butagas.
De melkcoöperaties fuseerden en werden
groter en groter. De fabriek in Dieren sloot en
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die in Eefde ook. Omdat we nu een klinkerweg
voor de deur hadden kwam de melkwagen de
melk thuis ophalen. Al snel begonnen ze over de
voordelen van een melkkoeltank, dan hoefden ze
minder vaak te rijden. Voor ons kon dat niet uit,
we bleven nog een tijd met bussen werken. Later
werd de koeltank een harde eis, kleine boeren
hadden de keus: stoppen of uitbreiden.
Vader en ik stopten met melken en zijn
overgegaan op vleesvee, dat kon met onze MRIJ
koeien, dat zijn dubbeldoel koeien. We kregen er
ook nog wat varkens bij en verbouwden verder
nog consumptieaardappelen en suikerbieten.
Mijn broer en twee neven teelden die ook. Om de
beurt hielpen we elkaar met oogsten en opladen.
De bieten brachten we elk jaar met paard en
wagen naar Brummen. Op het station stonden
dan een paar wagons van de Suikerunie, waar we
de bieten in konden storten.
Toen vader vijfenzestig werd kreeg hij AOW.
Toen heb ik de pacht overgenomen. Later kreeg ik
zelf AOW. En sinds vader stierf, hij was vieren
negentig, woon ik hier alleen.

‘Als de IJssel hoog staat,
dan zit ik hier een weekje
op een eiland’
Het heden
Op een dag zei de boekhouder van Reuversweerd dat het Heyendaal verkocht zou worden
aan Staatsbosbeheer. Ik zei tegen SBB: “Het
is best, maar ik blijf zitten!” En ik zit er nog, ik
betaal geen pacht, moet alleen de verzekeringen
betalen. De familie heeft het allemaal verkocht,
ook Reuversweerd zelf. De zoon van Van Sytzama
komt wel eens langs en vraagt me of ik weet wie
hij is, dan zeg ik: “U bent de meneer van Reuversweerd.” “Ook niet meer”, zegt hij dan. Tijdens mijn
leven is dat gebeurd. Zijn vader was baron van
Sytzama. Hij is Hans.
Op de boerderijen gaat tegenwoordig alles
met grote trekkers. We zullen maar zeggen dat
het vooruitgang is. Weet u wat het is, vrouwtje?
Die grote boerderijen van tegenwoordig, dat is
heel moeilijk voor die mensen. De kosten zijn
zo hoog, dat je melkt voor weinig. Allerlei zware
machines heb je nodig, de loonwerker, vier man
personeel, vier grote trekkers. Koeien moeten ‘s
zomers in de wei, maar als je driehonderd koeien
hebt kost het teveel tijd om ze allemaal binnen te
krijgen. We zullen zien of het zo door kan gaan.
Vroeger was het een hechtere gemeenschap.
Je zag elkaar, je kende elkaar, er waren veel
verenigingen, toneel, muziek, de rijvereniging

van meneer. Dat is allemaal weg, maar toch
is het nog steeds gezellig hier in Cortenoever.
Ik heb het ook goed met mijn buurtjes, daar ga
ik ‘s morgens altijd effe kieken. Ze bellen me ook.
Hendrik Jan, red je het met de warmte en of ik
wel genoeg drink.
Ik ben tevreden, ben Hendrik Jan gebleven
en heb nooit geen verbeelding gehad. Ik red het
nog in mijn eentje, met een beetje thuiszorg.
Ik ben nooit ziek, maar in de winter van 2018 heb
ik een tia gekregen, daar ben ik nog goed vanaf
gekomen. Ik heb nieuwe poeiers dat ik het niet
weer in het hoofd kan krijgen.
En ik woon gelukkig nog hier. Mijn zus komt
vaak langs. Ik ben nooit eenzaam, ik rij rond, kijk
bij mijn neefjes op het bedrijf. Nog steeds ben
ik stapelgek van paarden. Ik heb er nog een, een
vos, ze heet Evelien. Voor de grap laat ik haar wel
eens het land slepen, maar ik kan haar nu eigenlijk niet meer bijhouden.
Als de IJssel hoog staat, dan zit ik hier een
weekje op een eiland. Van tevoren moet ik alles
zekeren, maar dat geeft niet, ik zou de IJssel
niet willen missen. In 1995 stond het water tot
aan de muren. De auto stond op de krik. Ik kon
nog net op de klompen om het huis lopen, niet
verder. De kelder stond helemaal onder water.
Eerst was hij waterdicht, maar door de aanleg
van de waterleiding is er een lek in gekomen.
Ik zat toen twee weken op een eiland, met de
paarden in de stal. Ach, dat is ook wel gezellig,
met al die grote schepen die langskomen. Boodschappen doen gaat dan niet. In het begin belde
de burgemeester elke dag om te vragen of het
nog ging. En als het water nog hoger zou komen,
dan zouden ze me komen halen. “Waar moet ik
dan heen?” vroeg ik. “Naar de muziektent op het
Marktplein”, zei hij. “Weet je wat, burgemeester,
kruip er zelf maar in, ik kom niet.” Op een dag was
het brood op. Hij belde weer en zei dat hij wat
zou brengen. “Doe je er wel beleg op?”, vroeg ik.
Het is nog gebeurd ook. Een paar jachtopzieners
brachten het keurig hier, met een motorboot.
In Brummen kent iedereen me. Ik mag nog met
mijn auto rijden, maar alleen in Brummen om
mijn boodschappen op te halen. Dat vonden ze
goed. Ik hoop dat ik oud word. Of ik de honderd
haal? Kan wel…
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Er was veel buurtgevoel
Het verloren landschap van Wil van den Beld

Wil van den Beld (Eerbeek, 1935) woont haar
hele leven al in Eerbeek. Het landschap uit haar
jeugd bestaat alleen nog in haar herinnering.
‘Waar nu de Pillopakfabriek staat, tussen de
Coldenhovenseweg en de Doonweg, schuin
tegenover het kerkhof, stonden eerst een paar
boerderijen. Een ervan was van mijn grootouders
van vaderskant. Mijn vader werkte bij papierfabriek De Hoop (nu DS Smith) en ons gezin
woonde bij opa en oma in. Ik groeide op met de
jongste dochter van oma, die een jaar jonger was
dan ik.
Ze hadden acht koeien. Achter was weiland,
voor was bouwland, met haver, rogge en aardappels, alles voor eigen gebruik. Over de Harderwijkerweg begon het bos, dat is er nu nog.
Wij noemden dit het Kerstensbos, naar de man
die het onderhield. Als je er wilde wandelen,
moest je elk jaar een wandelkaart kopen.
Wij raapten er dennenappels om de kachels mee
aan te maken, dat moest je ook even vragen.
Het was een groot gezin. Mijn ooms werkten
ook allemaal in een van de papierfabrieken.
Maar als er wat op de boerderij moest gebeuren,
dan kwamen ze allemaal helpen. Bij het hooien
en aardappels poten. Als er een boom omging,
dan werd het hout gekloofd voor de kachel. Of als
het fruit geoogst moest worden. De pruimen en
kersen gingen in de weck. De appels en peren
stonden in kisten in de kelder. Kinderen van nu
hebben daar helemaal geen benul meer van.
De beek met het schone water kwam vanuit
het bos uit op de Harderwijkerweg en stroomde
langs het Kerkepad, een zandpad dat door een
weiland liep. De Coldenhovenseweg, nu een
drukke weg met veel industrie, was er ook al.
Er reden vooral paard en wagens overheen.
Er was geen trottoir, want er waren geen auto’s,
behalve die van de dokter. Als hij langskwam,
renden we naar de weg om te kijken. Ik speelde
altijd met een groepje, een stuk of zes buurmeisjes. Wij speelden in het bos, of waren in

het zwembad. Als het de tijd was, raapten we
beukennoten, die konden we naar de molen van
Zadelhoff brengen, daar maakten ze olie van.
Er waren grote gezinnen die met z’n allen raapten
en er een echte bron van inkomsten van hadden.
Wij hadden er gewoon lol mee. Je kreeg een paar
centen en die gingen in de spaarpot. Want als je
wat wilde, moest je er eerst voor sparen. Je kon
wel op de pof kopen, als de oogst was tegengevallen, of als je werkeloos was. Dan betaalde
je als het beter werd. Er was veel buurtgevoel.
Ook met ziekte, dan hielp je, je ging koken of de
was doen.
Voor Eerbeek was de papierindustrie goed,
want het betekende werk. Het zorgde ook voor
ontwikkeling, want de eigenaren stichtten een
kleuterschool, een bibliotheek en een zwembad.
Vader werkte bij de Hoop, dus bij de Heren
Bos. Ze waren heel gewoon en betrokken bij
hun mensen. Als er ergens een zieke was, dan
kwamen ze thuis kijken.
Als een jongen in de zesde klas van de
lagere school zat, dan kwamen de verschillende fabrieksdirecteuren thuis bij hem langs,
of hij niet op hun fabriek wilde komen werken.
De meisjes gingen bij de wasserij helpen of bij de
papierfabriek van Schut, daar konden ze zakjes
plakken.
Toen ik zelf in de zesde klas zat, kwam de
schooldirecteur langs. Hij vond het jammer als ik
naar de huishoudschool zou gaan. Dus voor mij
werd het de MULO, die was op de Zegerijstraat in
Brummen.
Het was toen vlak na de oorlog. De fabrieken
gingen goed. Er kwamen mensen uit Drenthe
om in Eerbeek te werken. Ze kregen een baan
en een woning. Die kwamen hier mooi terecht.
De woningbouwvereniging ging flink bouwen en
ons gezin kreeg ook een eigen woning. Eerbeek
groeide in korte tijd enorm. Mijn andere oma,
die in Amsterdam woonde en met vakantie bij
ons kwam, zei altijd: ‘Eerst eens even zien wat er
allemaal is bijgebouwd’.
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Veranderingen
Ondertussen vestigde De Zeeuw (Kappa de
Zeeuw) zich naast de boerderij. Er kwam een
grote schutting tussen de boerderij en de fabriek.
Mijn grootvader was toen al gestorven. De Zeeuw
kwam af en toe bij mijn oma vragen of ze de
boerderij wilde verkopen. Dat wilde ze eerst
niet. Maar ze werd oud, de boerderij liep terug
en geen van haar kinderen wilde de boerderij
overnemen. Andere boeren automatiseerden.
Begin jaren zestig is ze gestopt, ik denk dat ze
wel een goede prijs heeft gekregen. Ze hebben
de boerderij direct afgebroken en de Pillopak
gebouwd. Sindsdien is het helemaal uitgebreid
en v
 olgebouwd met steeds meer bedrijven.
Na de MULO ging ik bij de Zeeuw op kantoor
werken. De man met wie ik trouwde was
onderhoudsmonteur bij de Hoop. Mijn zoon is
elektricien, die werkt daar nu ook.
In 1959 lieten mijn man en ik een huis bouwen
op de Wethouder Sandersstraat, die grenst aan
het fabrieksterrein van De Hoop. We hebben
er dertig jaar gewoond. Nadat de fabriek een
wasserij had opgekocht konden ze uitbreiden.
Er kwam een grote machine te staan, die maakte
zo’n lawaai dat de hele straat protesteerde.
Er is veel vergaderd met de directeur, uiteindelijk heeft de fabriek in 1989 vijf of zes huizen
opgekocht en laten slopen. Ook dat van ons.
Wonen en industrie gaan eigenlijk niet samen.

Het landschap van mijn jeugd is helemaal
verdwenen. Dat is wel raar. Ik vertel mijn zoons
er wel eens over, maar ze kunnen het zich niet
voorstellen. Wij hadden als kind een totale zorgeloosheid. Nooit narigheid. We waren altijd buiten,
het Wilhelminapark was toen ook nog helemaal
bos. Al was je de halve dag weg, niemand die zich
zorgen maakte, als je maar weer voor het eten
thuis was. We hadden geen horloge, maar dat
had je wel zo’n beetje in de gaten.’
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om het bos in te gaan en zeker alleen. ’s Nachts
was het aardedonker, je zag echt hélemaal niets.
Ik was er niet bang voor, het was bijgeloof en
toch: je voelde er iets.
In de weides in de buurt groeiden orchissen
en er broedden zwarte sterns en nachtzwaluwen,
die we geitenmelkers noemden. Door een oom
van mij kreeg ik er aandacht voor. ‘Hier moe je
effe kiek’n, dat is wat bijzonders hoor!’ Hij leerde
me soortnamen en hij leerde mij bijvoorbeeld ook
hoe ik een adder moest pakken zonder gebeten
te worden. We hadden geen waterleiding en geen
elektrisch licht. We hadden een petroleumlamp
en een pomp, buiten. In mijn herinnering waren
de winters kouder dan nu. Het vroor vaak, dat
was koud aan die pomp. Als we ons daarover
beklaagden, dan zei mijn moeder: ’Stel je niet
zo aan!’ Maar ik miste niets en had een zeer
gelukkige jeugd.

Opa schoot een varken dood
en kreeg een borrel
Jan Dolmans herinneringen aan het Leusveld

Bij een van de boerderijtjes in het buiten
gebied rond het Leusveld is een gevarieerde tuin
aangelegd. Het is bijna een minilandschapje met
allerlei cultuur- en natuurelementen. Naast de
hoogstamappelboomgaard staan twintig wal
notenbomen. Behalve verschillende gemengde
hagen pronkt er een dertig meter lange Buddleja
haag. In de zomer komen er wolken vlinders op
af. Kleine knaagdieren vinden ’s winters een
veilig heenkomen in snoeihopen en slibhopen.
Op snipperhopen groeien bijzondere padden
stoelen. Drie grote vijvers staan in verbinding
met de Rhienderense beek. Zo blijft het water
fris voor de kikkers, padden en salamanders.
Gedeeltelijk gemaaid grasland en een volwassen
moestuin maken de tuin compleet. Het lijkt erop
dat Jan Dolman (Leusveld, 1946) het paradijs

van zijn jeugd heeft willen terughalen. Juist de
variatie doet het hem. De achtertuin is inmiddels
ook ontdekt door enkele plaatselijke natuur
waarnemers.
‘In boerderij Het Turfveen ben ik geboren.
Die stond bij de plas Het Turfveen, midden op
landgoed het Leusveld, in het bos. Met mijn
ouders en zusjes woonde ik daar tot mijn elfde
jaar. Het was een afgelegen plek, de natuur
was overal om mij heen. Er was ontzag voor.
Zestig jaar geleden was je als mens veel ‘kleiner’
dan tegenwoordig. Niemand haalde het in zijn
hoofd om ’s avonds laat met de hond een rondje
door het bos te lopen. Misschien ook omdat
we de hele dag al aan het rennen waren, na het
melken was je bekaf. Veel mensen waren bang
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Landschap in de jaren vijftig
Destijds waren hier vooral gemengde bedrijven,
van twee tot twaalf hectare. De meeste in pacht.
Alle boerderijen werden op de zandkoppen
gebouwd, op de hogere plekken. Nog steeds zie je
die in het landschap. Daar had je minder last van
kwelwater, dat overal omhoog kwam. Op de lage
plekken vind je vaak leem, van die gele, zware
grond, dat is beekbezinking vanaf de Veluwe.
Overal waren ondiepe, smalle slootjes. Ik zie mijn
vader nog als een acrobaat op klompen met zijn
polsstok over het land gaan.
De bedrijfjes hadden akkertjes en enkele
stukjes grasland van vaak een halve hectare
voor meestal twee koeien. Na een week grazen
werden die koetjes omgeweid, zo ging dat heen
en weer. Om het vee in de weide te houden
stonden overal dichte heggen. Er was nog weinig
prikkeldraad, want dat was duur. Wij hadden
meidoornheggen, er staan nog wat restanten in
het Leusveld. Vader knipte die heggen jaarlijks.
Hij deed dat zo strak dat de heg nooit bloeide,
maar ze zaten altijd helemaal vol met zang
vogelnesten. Her en der stonden ook nog plukken
heide in het landschap.
Er stonden ook veel hakhoutbosjes van
grove den, voor het grenenhout. Al het beschikbare hout werd gebruikt. Het hout van tien tot
twintig jaar oud was voor de kachel. De bakkers
gebruikten de takkenbossen om hun ovens
mee aan te maken. Het dunnere rondhout werd
gebruikt bij de bouw van de boerderijen, voor
de sporen, die liepen van de nok tot de dakvoet.
Het dikkere hout werd gebruikt voor kozijnen.
Dit hout werd eerst enkele jaren gewaterd.
Het turfveen was hiervoor heel geschikt vanwege
de zuurgraad van het water.
Als het turfveen dichtvroor, tijdens een
strenge winter, hakten we alle wilgen en elzen

weg die helemaal of half in het water stonden.
Je wist nooit wanneer je weer zo’n kans kreeg.
Er was in de naoorlogse jaren geen overvloed aan
hakhout, omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog bij gebrek aan steenkool, veel was gekapt.
We hadden ongeveer vijf hectare grond
en twee roodbonte Maas-Rijn-IJsselkoeien.
Iedereen had die. Het was een echte dubbeldoel
koe, voor melk en vlees. Ze waren klein, stevig en
mak en ze gaven zestien liter melk per dag. Echte
verse melk van de koe, dat was zó lekker! Wat we
zelf niet gebruikten, leverden we aan de coöperatie in Eefde, in melkbussen. Elke avond kwam
er een melkwagen op de Rhienderensestraat.
Dat was toen nog een zandpad, met wat steenslag erin. In de lege retourbussen zat de kaas en
boter die we besteld hadden. Het bedrag werd
van de rekening afgetrokken.
Natuurlijk hadden we een grote moestuin met
veel aardappelen. Tarwe ging niet zo goed, voor
ons brood hadden we rogge, dat allemaal naar
bakkerij Lebbink in Oeken ging. De helft ervan
was genoeg voor ons roggebrood. De andere helft
kreeg hij als betaling voor het bakken.
Voor het vee teelden we voederbieten, suikerbieten, haver en gerst. Het graan zaaiden we door
elkaar, zodat de stevige gerst de wat slappere
haverplanten langer overeind hield. Als nateelt
kwamen de stoppelknollen. Die zaaiden we in de
herfst. Je legde je pet op de grond en je zaaide
breedwerpig. Eén zaadje op de pet betekende
dat het goed gedoseerd was, minder was te dun,
meer was te dik.
Wij hadden een stuk of honderd kippen in een
oude paardenstal met een buitenren. Zelf hadden
we geen paard, als er een nodig was leenden
we die van opa op de Kaniestraat. Elk ei werd
individueel ingepakt in een bladzijde van De
Spiegel, want eierkartonnen bestonden nog niet.
De eieren gingen in een kist en eierhandelaar
Harenberg van de Becksonstraat in Brummen
haalde ze elke week op. Dan woog hij de kist op
een bascule. We aten elke week wel een keer
kip. Mijn moeder keek eens goed rond, bepaalde
welke kip aan de beurt was en slachtte haar dan.
We hadden tien varkens. Zodra de winter eraan
kwam begon de slachttijd. Dat had als voordeel
dat er alleen wintervoer voor de koeien en de
kippen nodig was. Opa, die jachtopziener was
geweest, kwam langs en schoot een varken
dood. Dan kreeg hij een borrel. Daarna waren
mijn moeder en haar twee zusters aan het beurt
om alles te verwerken. Het duurde een hele dag.
Nog kan ik de geur ruiken van een pas geslacht
varken, dat was geen prettige geur. Maar het
woog op tegen de leverpastei van mijn moeder.
Die was zo onwijs lekker!
Mijn moeder bestierde overdag min of meer
de boerderij, mijn vader ging na het melken aan
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Als de IJssel hoog stond,
liep het achterland vol
De pachtboerderij van Herman Blom op landgoed Engelenburg

het werk op landgoed Leusveld. In de jaren
vijftig woonde daar een meneer Beker. Toen hij
overleed, werd mijn vader daar manusje van
alles. Het Leusveld was toen een commercieel
bedrijf, het hout uit de rabattenbossen werd
verkocht. Op de hogere stukken stonden eiken
en grove dennen, op de middelhoge berken en
op de lagere elzen en wilgen. Vader zag toe op
de houtverkoop. Ook haalde hij de pacht op voor
de weilanden en enkele boerderijen die tot het
landgoed behoorden. Door dit extra inkomen had
ons gezin het goed.
Einde aan de overvloed
Allerlei vissoorten als snoek, beekprik en paling
kwamen naar het turfveen om te paaien. Het zure
water werkt schimmelvorming in de visseneieren
tegen. Het is ook vers water, want het wordt
gevoed door kwel van de Veluwe. De vis zwom
vanaf de IJssel en uit tussengelegen diepere
plekken tegen de stroom in via de Rhienderense
beek. Dat kon alleen met hoogwater, in januari of
februari. Als er een strenge winter was, wemelde
het toegangsslootje van de vissen die op dooi
zaten te wachten. Je kon ze er zo uitharken.
In 1956 stond er zestig centimeter ijs op het
turfveen. De buurt liep uit.
In de jaren vijftig waren er nog veel weide- en
akkeronkruiden, zoals korenbloem, klaproos,
koekoeksbloem, margriet, bolderik en primula.
Door gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn ze bijna verdwenen van het boerenland. Anno 2020 is het ook al merkbaar minder
dan in de jaren tachtig. Vooral het klepelen is

ongunstig: dat verrijkt de grond en dan verdwijnt
er veel. Door verlaging van de waterstand groeien
in de sloten ook nog maar weinig soorten, de
dotterbloem zie je bijna niet meer.
Vanaf de jaren zestig zijn de hakhoutbosjes en
vrijwel al het heideland omgevormd tot weiland.
Maar de weidevogels zijn ook weg. Indertijd
stikte het van de grutto’s en kieviten. Als kind
ging ik eieren zoeken bij Hall, links en rechts
van waar nu het Hallsepad is waren honderden
nesten. Waar koeien een flats laten vallen groeit
het gras wat harder en dat gras vreten ze niet.
In die polletjes konden de weidevogels zich
verschuilen en broeden. Tegenwoordig worden
die plekken al in april of mei afgemaaid, toen pas
in juni, na het broedseizoen, met het hooien.
Toen de verplichting kwam om de mest te
injecteren, verdwenen de weidevogels helemaal.
Vossen- en dassenbescherming werkten ook
negatief op de stand. Ergens rond 2016 heb ik
daar de laatste kievit gezien.
In 1957 verhuisden we naar de boerderij
waar ik nu ook weer woon. We gingen van toen
af aan leven van het werk van vader op het
Leusveld. Begin 1971 werden het landgoed en de
gebouwen gekocht door Natuurmonumenten.
De boerderij werd tot mijn grote verdriet
afgebroken. Het oude systeem met van alles wat,
op één bedrijf bij mekaar, functioneerde prima.
De mest was voldoende voor de moestuin en de
akker. En de boeren produceerden zelf voldoende
voor het vee. Daar moeten we nu weer een beetje
naar toe.’
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Herman Blom (Broek, 1933) is geboren op een
pachtboerderij van Engelenburg, verscholen
aan een bosrand, tussen de Eerbeekseweg en
de Knoevenoordstraat. Zijn vader, die nog van
jonkheer Van Citters pachtte, had een gemengd
bedrijf dat Herman in 1960 samen met zijn
vrouw Annie overnam. Zoals meer boeren in onze
gemeente maakten ze er een melkveebedrijf van.
Herman Blom was lid van de ruilverkavelings
commissie Brummen-Voorst, die plaatshad van
1975 tot 2003.
In 2000 nam hun zoon de boerderij over en
verhuisden Herman en Annie naar Brummen.
Nog altijd is Herman zeer vergroeid met de plek
waar hij bijna zijn hele leven heeft doorgebracht.
‘Waar het spoor loopt, is de grens tussen het
kleigebied en de landgoederen. Daar op de
dekzandruggen was de grond opgestoven, dus
dat lag allemaal wat hoger. Hier was in 1570 al
een kasteel Engelenburg. Oostelijk was overstroomgebied van de IJssel en westelijk, tot aan
het kanaal, was ontginningsgebied. Dat was lager
gelegen grond, waar eeuwenlang rabattenbossen
stonden die bij de landgoederen hoorden, of in
bezit van kerken of notabelen waren. Tussendoor,
op de horsten, dat zijn hogere plekken in het
lage land, stonden overal kleine boerderijtjes.
Hier woonden deels zelfstandige boeren, deels
pachters van de landgoederen. Zij hadden er hun
gemengde bedrijfje en werkten vaak ’s winters
in de bossen. Dit heeft lang gefunctioneerd, in
mijn jeugd ook nog wel, hoewel de Eerbeekse
papierfabrieken toen al voor meer inkomens
zekerheid zorgden.
Werk in de bossen
Op de lage stukken in de rabattenbossen stond
eikenhakhout. Eiken kunnen wel wat vocht
hebben. De dunne uitlopers, het kribhout, werd
gevlochten tot matten die nodig waren voor de
dijkversterking. Elke tien jaar werd het afgehakt,
waarna de stompen weer uitliepen. Dit was

echt winterwerk en er was veel hout voor nodig.
De polsdikke uitlopers werden in mei, als de
sapstroom op gang kwam, gekapt voor de schors
die looizuur bevat. Ze werden tot vijftig centimeter afgekort en met de achterkant van een
kleine bijl geklopt. Als de schors losliet werd die
met de scherpe kant van het bijltje afgeschild.
Dit eekschillen, zoals dat heette werd gedaan
door vaak doodarme dagloners. De schors
werd naar de runmolen gebracht en gemalen.
Het l ooizuur werd in leerlooierijen gebruikt.
De kale knuppeltjes gingen naar de bakker, die
er zijn oven mee voedde.
Op de hoge, droge, zandige stukken stonden
dennenbossen, die groeien daar nog goed.
Het bos werd regelmatig gedund. Eerst de dunne
bonenstokken, later de rikkens: de lange latten
voor de afrasteringen van de boerderijen. De nog
langere staken werden gebruikt als sporen op
het dak onder riet. Het dikkere hout was voor de
bouw. Het was een overheidsmaatregel dat in
april al het dode hout het bos uit moest, om de
kevers van de dennenscheerder voor te zijn.
De grove dennen uit de bossen bij Eerbeek
gingen naar de mijnen in Limburg als stuthout.
Grove dennen is het enige soort dennenhout
dat kraakt als het onder spanning komt te staan,
bijvoorbeeld bij dreigende instorting.
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog zijn
op de Engelenburg de meeste dennenbossen
gekapt, er werd loofbos voor teruggeplant.
De enkele dennenbossen die nog bleven staan,
werden in de laatste oorlogswinter door de
burgers leeggeroofd voor brandhout. Ook werden
toen op bevel van de Duitsers veel dennen
gekapt door dwangarbeiders om in de loopgraven
langs de IJssel gebruikt te worden.
Engelenburg en omringend landschap
In 1877 kocht een Haagse oud-planter uit Indië,
Frederik Bogaardt, kasteel en landgoed met 252
hectare grond. Hij breidde het landgoed flink uit
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en kocht veel boerderijen langs de Eerbeekse
weg, tot aan het kanaal. Nadat zijn zoon Marius
was ontvoerd en vermoord, kwam hij met zijn
gezin uit Den Haag in Brummen wonen. Hij liet
alle boerenhutjes op zijn landgoed afbreken en
nieuwe boerderijen bouwen. Een paar staan er
nog steeds, bijvoorbeeld op de Eerbeekseweg 11,
13, 15 en 18, herkenbaar aan de gemetselde boog
boven de ramen. Toen zijn erfgenamen het landgoed in 1910 verkochten was het 532 hectare
groot. Het lag vanaf het spoor tot het kanaal en
vanaf het zuiden van de Leuvenheimse beek tot
de Knoevenoordstraat.
De heer Bogaardt stierf in 1902, zijn vrouw
in 1910. Hun dochters wilden niet op Groot
Engelenburg wonen en verkochten het aan
Jonkheer Schelto van Citters, met driehonderd
hectare grond. Hij beheerde zijn landgoed op
goede wijze. In 1914 liet hij onder supervisie
van de Heidemaatschappij een modelboerderij
bouwen op de ontgonnen gronden. Op de plek
van het boerderijtje dat mijn overgrootvader in
1836 had gebouwd verrees de Willemshoeve, op
deze boerderij boert mijn zoon nog steeds.

‘Op de plek waar mijn
overgrootvader een
boerderijtje had gebouwd,
boert nu mijn zoon’
Van Citters liet ook elektriciteit aanleggen voor
zijn eigen huis en voor de boerderijen op zijn
landgoed en verbeterde de afwatering door de
Brummensebeek te verleggen naar de lagere
delen van zijn landgoed. Daarmee kon hij meteen
zijn kasteelgracht van voldoende water voorzien.
De andere beken werden door werkverschaffing
in de jaren dertig tot veertig verbeterd, dat wil
zeggen gekanaliseerd. Het gebied bleef nog altijd
heel drassig. Als de IJssel hoog stond, liep het
achterland vol.
Van Citters stierf in 1942. Hiermee kwam een
einde aan de lange lijst van adellijke bezitters
van landgoed Engelenburg. Het kasteel werd
verkocht voor 150.000 gulden aan een zakenman
uit Wassenaar, in 1944 werd het gevorderd door
de bezetter. In april 1945 vestigde een groep
Nederlandse SS’ers zich in het kasteel. De groep
bleef maar acht dagen, vlak voor de Canadese
troepen het dorp bevrijdden. In deze tijd werden
tientallen plaatselijke verzetsstrijders en notabelen gevangen gezet en gemarteld. Op 13 april
werden acht van hen gefusilleerd in het park van
Engelenburg. Dit wordt nog jaarlijks herdacht.

Na de Duitse bezetting werd het huis een
vakantieoord voor de medewerkers van een bank.
In de jaren zeventig en tachtig stond het meer
dan tien jaar leeg.
Door ruilverkaveling droger en doelmatiger
In 1975 begonnen de voorbereidingen voor
de ruilverkaveling. Het waterschap ging de
drassigheid in de ontginningszone nu definitief aanpakken. De hoofdwatergangen werden
verbeterd met stuwen. Vervolgens gingen de
boeren zelf hun eigen percelen verbeteren.
Dat heb ik ook gedaan. Greppels werden
dichtgegooid, percelen werden geëgaliseerd,
gedraineerd en vergroot. Daardoor werden veel
percelen geschikt gemaakt om met machines te
bewerken. Ik vond dat wel een verbetering, want
ik heb zelf jaren met paarden gewerkt. Je liep
vaak vast, soms elke vijf meter. Een van mijn
paarden was vals. Hij beet en sloeg wel eens op
hol. Ergens rond 1970 gebeurde dat met de maaibalk er nog aan, die knalde tegen de weidepalen
en was kapot. Toen had ik er genoeg van en heb ik
mijn eerste trekker gekocht.
Bijna alle boeren hadden hun grond verspreid
over een grote oppervlakte, waar veel tijd mee
verloren ging. Het doel was dat alle boeren
minimaal zeventig procent van hun grond bij de
boerderij zouden krijgen. Het was een enorme
puzzel om alles via ruiling te herverdelen.
Tegelijkertijd werden plannen gemaakt voor
aanleg van wegen, verharding van zandwegen
en egalisering van percelen.
Er zaten veel spelers in. De landinrichtingsdienst, dat wil zeggen de provincie, met hun
ambtenaren voor onderzoek en de technische
uitvoering. De vier betrokken gemeentes waren
vertegenwoordigd, Brummen, Apeldoorn,
Rheden en Voorst, die waren verantwoordelijk
voor het wegenplan. Het waterschap voor de
ontwatering. En ook vertegenwoordiging van
boeren en burgers en natuurorganisaties. In 1985
werd over de plannen gestemd. De eigenaren van
de percelen mochten naar verhouding van de
grootte van hun eigendom meebeslissen.
In eerste instantie was afgesproken dat er
240 hectare nieuwe natuur zou komen. Tijdens
het proces besloot men in de Tweede Kamer
dat er in Nederland meer natuur moest komen.
Toen heeft de ruilverkaveling vier jaar stilgelegen,
omdat het hele plan herzien moest worden.
Dit leidde uiteindelijk tot 400 hectare nieuwe
natuur. Veel boeren waren toen bang dat zij
grond zouden moeten inleveren, maar het werd
anders opgelost. Kleine, oudere boeren zonder
bedrijfsopvolger konden stoppen en kregen
onder bepaalde voorwaarden een uitkering.
Hun grond werd aangekocht en zo kwam er
meer ‘potgrond’ voor uitruilingsmogelijkheden.
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Het was een enorme operatie, die pas in 2003
is afgerond.
Voor ons persoonlijk speelde het allemaal
niet, omdat Engelenburg toen in bezit was van
een verzekeringsmaatschappij die niet meedeed
met de ruilverkaveling. En wat betreft het kasteel:
na jaren van verval werd het in 1987 een hotel-
restaurant. Na alle herstelwerkzaamheden heeft
het landgoed weer de allure van vroeger.
Populierenbossen
Begin jaren tachtig werden in de gemeente
veel populieren aangeplant. Er zat een Rijkssubsidie op, ik meen 4000 gulden per hectare.
De opbrengst was ook nog eens belastingvrij.
Het hout werd verkocht aan de papierindustrie
in Eerbeek. Het landschap veranderde toen
ingrijpend. Voorheen kon je vanaf De Vroolijke
Frans ongeveer het kanaal zien liggen. Ik vond
het landschap mooier toen het nog opener was,
met alleen op de hogere delen de dennenbossen.
De populierenbossen stonden na tien jaar wel
een meter of vijftien hoog. Toen kwam een flinke
storm en de helft ging plat of brak doormidden.
Dat was omdat de grond daar toch nog te nat
was. Je ziet nog wat restjes populierenbos op de
Knoevenoordstraat en de Leuvenheimsestraat.*

De natuur heeft nooit genoeg
Doordat ik in de ruilverkavelingscommissie zat,
sprak ik iedereen. In mijn herinnering waren er
geen erge conflicten. Behalve dat moment dat er
zoveel natuur bij moest komen, maar dat werd
goed opgelost. Ook daarna heb ik nooit klachten
gehoord. En de burgers waren ook tevreden.
Velen woonden nog aan zandwegen in het
buitengebied. Omdat er verharding kwam naar
de boerderijen, profiteerden zij daarvan mee,
terwijl het hen weinig kostte.
Ook de natuurvertegenwoordigers waren
tevreden, hoewel… de natuur heeft nooit genoeg.
Vroeger had je de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten. Later ging dat behoud er
vanaf en moesten gebieden ‘hersteld’ worden.
Maar toen is ook een hoop vernield. Bij het
verschralen haalde men de kostbare teeltlaag,
waar boeren eeuwenlang aan gewerkt hebben,
eraf. Die grond, het echte goud van de boeren, is
gelukkig wel doorverkocht.’
* Het populierenbos op de Leuvenheimsestraat is eind 2020
gerooid. (red.)
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Colofon
Dit cahier over de identiteit van het landschap is onderdeel
van ‘Brummen – de Landschapsbiografie’, een idee van het
Landschapsnetwerk Brummen.
Deze landschapsbiografie is het verhaal over een buitengewoon
landschap op de overgang van Veluwe naar IJssel. Gemaakt door
en voor bewoners. Bedoeld om te gebruiken, niet voor de koffietafel.
Als een bron van informatie en inspiratie. En als een aanmoediging
om samen te werken aan het landschap van de toekomst.
Centraal in 5 cahiers staan de thema’s: identiteit, gebruik, beleving,
biodiversiteit en toekomst. Essays, geschreven door deskundigen,
worden verbonden met persoonlijke verhalen van bewoners.
Cahier 6 en twee brochures zijn gewijd aan samenwerking:
bewoners en organisaties werken samen aan een duurzame
toekomst van hun landschap.
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