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Weer een volle Tussen Boom en Stroom! 

  
Dit nummer staat bol van nieuwe ac viteiten in het dorp. U kunt de ko-
mende maanden uw hart ophalen bij het bezoeken van alle  aangekondig-
de evenementen. Nieuw elan hoort bij een dorp in ontwikkeling, een 
dorp in beweging. De oproepen van de verschillende besturen hebben, zij 
het langzaam op gang gekomen, effect gesorteerd. 
Tijdens de ledenvergaderingen van de Oranjevereniging en de BG op vrij-
dag 11 april zullen nieuwe bestuursleden van beide verenigingen zich pre-
senteren. U kunt zich overigens nog al jd aanvullend of als tegenkandi-
daat melden. Er moeten ook nog werkgroepen worden bemensd. 
De op de vorige jaarvergadering ingestelde werkgroep die een voorzet 
voor de evalua e van de eerste vij aarstermijn van de dorpsvisie Visie Op 
Steeg voor haar rekening wenste te nemen doet ook verslag van haar be-
vindingen. Het is aan het nieuwe bestuur van de BG om daar straks met 
de leden een vervolg aan te geven in een nieuw Meerjaren Ac viteiten 
Plan (MAP). Dit kan uitermate goed aansluiten met de ac viteiten die de 
gemeente Rheden gaat ondernemen om een aantal projecten in en met 
De Steeg uit te voeren. Eén project hee  als doel te komen tot een nieu-
we Structuurvisie, een project dat Ik Buurt Mee op buurtnivau gaat invoe-
ren en een project om de decentralisa e van welzijn en zorg gaat begelei-
den. 
Een heleboel zaken die te maken hebben met waar we als De Steeg naar 
toe willen en toegaan; toekomst gericht dus. Maar ook in dit nummer 
aandacht voor de historie van De Steeg. Ook weer gekoppeld aan een 
aantal interessante evenementen. Dit alles onder het mo o: ‘als je er-
gens heen op weg gaat is het goed te weten waar je vandaan komt.’ 
Extra aandacht daarbij voor een oud-stegenees. In een uitvoerig ar kel 
wordt aandacht besteed aan Jacob Carel Jules Baron Brantsen die op 
Rhederoord en De Boecop hee  gewoond aan het begin van de vorige  
eeuw. Een bijzonder mens blijkt dat te zijn geweest. Dat ar kel komt in 
de plaats van de vaste bijdragen Toen en Nu en  het verhaal van de voor-
zi er van de BG. 
Nog even een extra oproep aan de leden. Het afgelopen jaar hee  een 
groot aantal van u weer vergeten de contribu e over te maken. De pen-
ningmeester ligt er wakker van. Maak u  uw contribu e over op bank-
nummer 3442342, graag ook van vorig jaar! 
Wij wensen u veel leesplezier. 

 
 Van de redactie 
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Markt op Steeg 19 april  

Alweer de 5e Markt op Steeg, dit jaar. Het Amaliaplein en de 
Oversteeg zullen op zaterdag 19 april tussen 10.00 en 16.00 
uur weer vol met kramen staan met koopwaar die varieert van  
brocante en 2e hands spullen tot zelfgemaakte sieraden, kunst 
en cadeaus.  

Het terras zal weer een gezellig middelpunt worden waar men 
even wat kan drinken en een heerlijk stuk koek of taart kan 
eten.  

Neem vooral uw kinderen mee, want ze kunnen zich prach g 
laten schminken en zich uitleven op het springkussen van Pe-
ter Oversteegen. 

Tot ziens op de markt! 

             

Op zaterdag 29 maart 2014, van 10.00-17.00 uur staat Kas-
teel Middachten in De Steeg in het teken van herten en zwij-

nen. Iedereen die meer wil weten over 
wild, faunabeheer en jacht is van harte 
welkom. De entree voor dit evenement 
is geheel gra s, voor kinderen zijn er 
verschillende ac viteiten.Tijdens deze 
dag is er van alles te doen voor jong en 
oud. Verschillende verenigingen richten 
een stand in waar men informa e kan 

verkrijgen over de natuur en faunabeheer. Faunabeheerders 
vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de 
Veluwe. Speciaal voor de kinderen is er een leuke speurtocht 
uitgezet, waarbij ze van alles over onze viervoeters te weten 
komen. Er vallen leuke prijsjes mee te verdienen!  

Contributie BG overmaken? 

€ 7.50 naar 3442342 

 
Het was dit jaar geen wi e, maar een na e Kerst op Steeg. De 

korte wolkbreuk, even voor de start, weerhield gelukkig velen 

niet om de zondag vóór Kerst naar de Pr. Amaliahoek te ko-

men om naar de muziek van Excelsior te luisteren en met een 

bekertje Glühwein of erwtensoep in de hand bij te praten met 

dorpsgenoten. 

Er werd zelfs een 100-jarige en een 94-jarige inwoonster ge-

spot, die van een glaasje zaten te genieten.  

De kerstballen, die elk jaar weer enthousiast door de school-

kinderen voor de boom worden gemaakt straalden van levens-

lust en originaliteit. En zoals al jd maakten de kinderen hun 

wensen op de ballen kenbaar. Dat varieerde van de hoop dat 

Ajax kampioen zou worden, tot vrede en welvaart voor alle 

mensen. En bij die laatste wens sluit ik me van harte aan. 

Els Brandsen 

Noteren 

 

IVN wandeling 13 april 2014: Wandelen langs voorjaarsbloemen bij Middachten IVN-Oost-Veluwezoom houdt zondag 13 april 
een voorjaarswandeling in de omgeving van 
kasteel Middachten. De wandeling start om 
14.00 uur op de parkeerplaats bij kasteel Mid-
dachten in De Steeg  en duurt ongeveer 2 
uur. De wandelaars gaan op zoek naar stinseplanten zoals de blauwe sterhyacintjes 
en tapijten van witte bosanemonen. Deze 
voorjaarsbloeiers verschijnen voordat de bomen in blad komen. Het 

zijn bolgewasjes die ooit zijn aangeplant om het landgoed op te fleuren 

en daarna zijn verwilderd.  
Deelname aan de wandeling is gratis en iedereen is welkom. Voor 

meer informatie: telefoon 026-3615341 of kijk op 
www.ivnoostveluwezoom.nl. 

Noteren 
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Middachten: Landgoed in bedrijf 

Door Age Fennema 

Wij zien terug op een geslaagde kerst op Middachten. De sa-
menwerking met Warm Winterlicht is ons goed bevallen. Na-
tuurlijk moet er hier en daar worden geschaafd, maar wij ho-
pen ook dit jaar de samenwerking voort te ze en. Dit lijkt nog 
lang weg, maar evenementen moet je goed voorbereiden en 
plannen.  

We werken inmiddels hard aan de tweede edi e van de kas-
teelfair. Wij zullen deze dit jaar in het laatste weekend van 
juni organiseren. Middachten zal deze dagen bol staan van de 
ac viteiten, waarbij sport en spel centraal zullen staan. Er valt 
voor jong en oud veel te beleven! Houdt u dus de berichten in 
de gaten. 

Nog verder in het verschiet liggen de wereld citroendagen. 
Wij zijn blij met de samenwerking die Middachten en IICR 
aangaan. Wij hopen in augustus van 2016 de gastheer te zijn 
van dit bijzonder evenement met old mers. Mede dankzij de 
construc eve samenwerking met de gemeente hee  ICCR 
besloten om deze dagen op Middachten te organiseren. 

Winterwerk 

Het zal u zijn opgevallen dat in de afgelopen wintermaanden 
hard is gewerkt in park en Kooibos/Fasantenbos. Wij hebben 
hierbij dankbaar gebruik gemaakt van het mooie weer. De 
werkzaamheden zijn het gevolg van de beheervisie die we 
enkele jaren geleden voor de buitenplaats hebben vastge-
steld. Iedere keer wordt een stukje cultuurhistorie hersteld of 
onderhouden. De ople ende wandelaar hee  gezien dat 

sinds twee jaar in de winter in het Kooibos wordt gewerkt. De 
ondergroei wordt weggezaagd, zodat de parkstructuur weer 
herkenbaar wordt en s nzeplanten meer ruimte krijgen. Het 
valt op dat hierdoor ieder jaar meer bloemen hun pracht la-
ten zien. Verder hebben we een aantal Esdoorns gekapt, die 
met hun uitbundige uitzaai de oorspronkelijke flora bedreig-
den. Deze stonden op de plaats waar vroeger een laan hee  
gestaan. Deze eikenlaan langs de Paardengracht is opnieuw 
ingeplant. Wij hopen de komende jaren deze laan verder te 
kunnen herstellen.  

We bereiden ons voor op de inrich ngsmaatregelen van het 
waterschap. Daarom is een rij eiken in het Middachterbroek 
geveld, omdat zij de verna ng niet zouden overleven. Deze 
eiken behoorden niet tot de oorspronkelijke aanleg, nu is er 
weer vrij zicht op het Middachterbroek. Ook is in Fasanten-
bos/De Elst een groot aantal populieren gekapt. Deze bomen 
zijn in het verleden aangeplant, toen dit bos meer als produc-

ebos werd gezien. Ze waren nu kaprijp. Het was moeilijk om 
deze bomen in het na e gebied te vellen, en dit zou na de 
inrich ngsmaatregelen nog moeilijker worden. Doordat deze 
bomen zijn verwijderd ontstaat er meer ruimte en licht voor 
de bijzondere en zeldzame flora op de bosbodem. 

Voorjaarswerk 

Inmiddels zijn de winterwerkzaamheden gestaakt, want het 
voorjaar is in aantocht! De werkploeg hee  zich daarom al 
weer verplaatst naar de tuinen, om die zomer klaar te maken. 
Dit jaar wordt de vaste plantenborder in haar geheel gereno-
veerd. De laatste jaren werd het moeilijk om het beeld in 
stand te houden, doordat verschillende planten nogal woe-
kerden, en andere soorten niet tot hun recht kwamen. Er is in 
samenspraak met een architect nu gekozen voor een even-
wich ger en onderhoudsvriendelijker samenstelling. Hierbij 
hebben we gebruik gemaakt van de oude plantlijsten, die nog 
in het archief van Middachten te vinden zijn. 

En voordat je het weet, zwaaien de poorten van Middachten 
weer open en kunt u genieten van al dit moois! Wilt u meer 
betrokken raken bij Middachten? Geef u dan op als vrijwilli-
ger! Er is van alles te doen, van tuinwerkzaamheden tot het 
begeleiden van schoolklassen.  
 
U kunt zich opgeven via info@middachten.nl 
Ik wens u een mooi voorjaar toe! 
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De Tweede Kamer hee  op de PVV na er unaniem voor ge-
stemd om de bochten bij Bathmen uit de plannen te gooien.  

Welke keuze maakt de staatssecretaris nu? 

1. De staatssecretaris kiest de route tussen Zutphen en Hen-
gelo en gee  aan dat MER 2 moet worden uitgevoerd. 
Feitelijk is dit precies volgens de planning die een paar 
jaar terug gemaakt is. Alleen is alles wat later. 

2. De staatssecretaris kiest de route tussen Zutphen en Hen-
gelo. MER 2 gaat echter niet door. Nu een defini eve MER 
maken en het plan 8 jaren later uitvoeren is onzinnig. Dan 
zijn er zoveel zaken veranderd dat er weer een nieuwe 
MER gemaakt moet worden. 

3. De staatssecretaris kiest ervoor de GON-plannen af te 
blazen. Dat kan op basis van gebrek aan geld, maar ook op 
basis van andere plannen.  

 
Gevolgen van de besluiten  
 
Bij het eerste besluit weet veel mensen waar ze aan toe zijn. 
Waar de goederentreinen niet komen is men uiteraard blij en bij 
de gekozen lijnen weet men in elk geval dat men daar meer goe-
derentreinen kan verwachten. Maar wat er verder gebeurt aan 
maatregelen tegen de overlast en de risico’s weet men dan nog 
niet. 
De huidige IJssellijn mag gemiddeld per dag 4 goederentreinen 
vice versa hebben op basis van de geluidswetgeving. Bij s llere 
treinen mogen dat er 6 zijn. Gemiddeld kan ook betekenen dat er 
een dag is met 24 goederentreinen en dan 5 dagen helemaal 
geen goederentrein. Voor de Twentekanaallijn geldt iets gelijk-
soor gs. 

Aan de huidige geluidsoverlast moet al een en ander gebeuren. 
Dat zou kunnen betekenen dat er dan ook weer meer goederen-
treinen overheen mogen. Dus bij het besluiten 2 en 3 weet men 
ook langs IJssellijn en Twentekanaallijn niet waar men aan toe is. 

Een alterna eve spoorroute 

Dat alterna ef wordt in een quick scan, dus in hoofdlijnen, on-
derzocht door de provincies Gelderland en Overijssel in samen-
werking met het havenbedrijf Ro erdam. De staatssecretaris 
hee  aangegeven daar geen voorstander van te zijn: te duur, 
niet voldoende treinen ervoor en men is al zover met de GON-
plannen. Het ministerie stelt wel haar onderzoekgegevens be-
schikbaar. 

In de Tweede Kamer wordt daarover verschillend gedacht. De 
opposi e is voorstander van dat onderzoek. Ook de VVD gee  

     RONA: Nieuws over de IJssellijn     

aan dit onderzoek een kans te geven. De PvdA is terughouden-
der. Een dergelijk alterna ef is wel mooi, maar misschien te 
mooi en dat zou dan de beloofde mus, maar dan een dode, 
kunnen zijn. 

Wat te doen bij een ramp? 

Een incident met gevaarlijke stoffen kan beperkt zijn, maar kan 
ook grotere gevolgen hebben. De veiligheidsregio Twente is 
bezig met het maken van plannen om mensen in zo’n situa e 
te evacueren, te redden, eerste opvang te regelen. Zij doet dat 
in overleg met burgers. Ook RONA is erbij betrokken.  

Het grootste probleem is de jd net nadat het incident zich 
hee  voorgedaan. Bij een in brand staande trein met gas is het 
hard wegrennen, bij een trein met gi ige stoffen snel naar bin-
nen en ramen en deuren sluiten. Maar wanneer en hoe weet je 
wat er inzit? In Oss had men een uur nodig om te weten dat er 
stookolie in een trein zat.  

De overheid hee  de veiligheidsregio de verantwoordelijkheid 
gegeven voor de evacua e en redding. Maar de overheid hee  
nog steeds niet gezorgd voor een systeem waarbij men met 
twee minuten weet wat er in die trein zit. Onverantwoordelijk. 

Henk Derks  
Informa emanager RONA,  
derks.sr@chello.nl of henkderks56@gmail.com 
026-4952367 en 06-23944324  



 
Marga Brok 
Remedial Teaching en 
bijlessen 
 

Tel: 0575-846384 

vriendjesletters.nl 
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Kapsalon 

“Jannie van Santen” 
  

 
 Bergweg 4 
 tel: 026-4953206 

De Steeg 
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Het bestuur van de Oranjeverening is weer druk bezig met het organiseren van het gezelligste dorps-
feest van het jaar. In verband met de vakantietijd is ook nu gekozen voor een alternatieve datum. Hier-
door is het geen Koningsdag maar een ouderwetse Koninginnedag geworden. 

17 MEI:  De verjaardag van 'onze' Koningin Máxima 

Op de Steegse Koninginnedag is voor zowel jong als oud weer van alles te doen. Natuurlijk staan De 
Steeg's Got Talent, de volleybal- en sjoelcompetitie, de kleedjesmarkt en de afterparty op het program-
ma. Maar er is nu ook een Máxima en Willem-Alexander look-a-like contest! Houd het programmaboek-
je in de gaten voor een compleet festiviteitenoverzicht. 

Op de dag zelf kan iedereen gratis deelnemen aan alle activiteiten, toch kunnen wij uw hulp goed ge-
bruiken. Om er samen een onvergetelijke dag van te maken, stellen we uw vrijwillige bijdrage (€5,00 of 
hoger     ) erg op prijs. Als u ons aan de deur gemist heeft, kunt u deze natuurlijk ook overmaken op 
ons gironummer NL38INGB0004105540 t.n.v. Oranjevereniging De Steeg. 

Alvast bedankt en tot 

Hans Agelink 

Daniëlle Bosman 

Maureen van Dijke 

Maaike Faas 

Erik Kappen 

Ria Kragt 

Linda Oldenkamp 

Harry Smittenberg 

Wilfried Stigter 

 

11 april  om 19.30 uur  

vóór de jaarvergadering van de BG houdt de Oran-
jevereniging haar jaarvergadering en stelt het nieu-
we bestuur zich voor en kan uw vragen beantwoor-
den. 
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30 April is het inmiddels twin g jaar geleden dat het “Parkhuis” 
in De Steeg werd geopend door wethouder Ineke Holierook. 
 
De aanleiding daartoe was een in 1992 door de Belangen-
Gemeenschap (BG) geuite wens om voor een aantal ac viteiten 
van haarzelf en andere verenigingen binnen de Steegse Ge-
meenschap over een gemeenschappelijke ruimte te kunnen be-
schikken. Daartoe zijn door de BG een aantal personen benaderd 
teneinde na te gaan of en op welke wijze een voor deze toepas-
sing geschikt mul func oneel gebouw zou kunnen worden gere-
aliseerd. Bij het zoeken naar een daartoe geschikte loca e viel 
het oog van een inmiddels voor dit doel opgerichte S ch ng van 
vrijwilligers op de gymzaal aan de Parkweg.   

 
In overleg met de gemeente Rheden werd een programma van 
eisen opgesteld waaraan een dergelijk mul func oneel gebouw 
zou moeten voldoen. Aan de hand daarvan werd een bouwteke-
ning en een bestek met een daarbij behorende begro ng van 
kosten opgesteld waarbinnen de verbouwing en de aanbouw 
van de gymzaal dienden te worden gerealiseerd. 
 
De gymzaal met verbouwingsbijdrage van de Gemeente werden 
vervolgens overgedragen aan de S ch ng, met dien verstande 
dat de overdracht van de grond geschiedde op basis van erf-
pacht. De kosten daarvan worden elk jaar door de Gemeente als 
subsidie ter beschikking gesteld. 
 
Met de gegevens van de Gemeente in de hand werden er drie 
aannemers benaderd om een offerte uit te brengen voor het 
realiseren van de verbouwing conform tekening en bestek. 
De kosten voor het verbouwen van de gymzaal bleken veel ho-
ger dan begroot door de Gemeente. Na onderhandeling bleek 
deze bereid de verbouwingsbijdrage bij te stellen. 
 
Na meer dan anderhalf jaar voorbereiding werd het dorpshuis 
op 30 april 1994 feestelijk door de wethouder geopend. 
De bewoners van De Steeg waren hiervoor uitgenodigd, en on-
der het genot van een hapje en een drankje kon men de verbou-
wing bewonderen. Er was een prijsvraag uitgeschreven met be-

20 jaar Parkhuis  in De Steeg 
trekking tot de naam van het nieuwe gebouw. Dit resulteerde 
uiteindelijk in “ 't Parkhuis”. 
 
Bij het 10 jarig bestaan van 't Parkhuis in 2004 werd er door 
de S ch ng in de gymzaal een exposi e georganiseerd waar-
voor alle plaatselijke kunstenaars waren uitgenodigd. De ex-
posi e is toen druk bezocht door de inwoners en door vrien-
den en familie van de kunstenaars. 
 
Terug kijkend op de afgelopen 20 jaar is er door de inzet van 
de bestuursleden een gezonde en vitale s ch ng ontstaan die 
nog jaren het gebouw zal/kan exploiteren ten dienste van de 
inwoners van De Steeg en omstreken. 

 
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van 't Parkhuis orga-
niseert de S ch ng op vrijdag 2 mei aanstaande een feestelij-
ke avond waarbij alle inwoners van De Steeg en de diverse 
gebruikers worden uitgenodigd. 
De avond zal worden opgeluisterd door oud-Stegenaar Gerrit 
van Middelkoop die  onder de tel “De Passage” een lezing 
zal verzorgen waarbij verschillende onderwerpen zoals kaste-
len, landgoederen, kunstenaars, vervoer en toerisme in de 
vorm van foto's, literaire fragmenten en filmpjes de revue 
passeren. 
 
Het accent zal liggen op het dorp De Steeg. 
Na de lezing zal de avond feestelijk worden voortgezet onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
 
Het bestuur van de S ch ng nodigt u van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn op : 
 
2 mei aanvang 19.30 uur 
 
Bart Elissen  voorzi er 
Alex Kerver   penningmeester 
Wilma Heuvingh secretaris 
Hilde Brekelmans verhuur 
Theo Lammers beheer 
Cor Kerssemeijer lid 
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Lezing 

Op 2 mei 19.30 uur zal Gerrit van Middelkoop in het Parkhuis 
een gepassioneerde lezing houden over deze Grote Landspas-
sage met tal van historische beelden. De geschiedenis van de 
doorgaande weg door de gemeente Rheden in een notendop.  

Van netwerk van paden tot De Grote Landspassage  

De benaming De Grote Landspassage, wordt voor het eerst in 
een notariële akte uit 1825 gebruikt voor de doorgaande weg 
door de gemeente Rheden van Arnhem tot de grens met Brum-
men. Deze route ontwikkelde zich vanaf de Middel Eeuwen van 
een onduidelijk vertakt zandwegenstelsel tot een goed gepla-
veide weg in de 19e eeuw.  

Beroemdheden  

De doorgaande weg vanaf Arnhem rich ng Zutphen verbindt 6 
van de 7 dorpen die samen de gemeente Rheden vormen. Deze 
route oogt niet spectaculair op het eerste gezicht. Toch is deze 
passage door veel personen van hoog aanzien intensief bezocht 
en gebruikt. 

Wat maakte deze weg dan zo bijzonder, wat was het, dat deze 
mensen bewoog naar hier te komen, hetzij om zich te ves gen, 
om te werken, voor een bezoek, hetzij om oorlog te voeren. 

Tussen stuwwal en rivier  

Voor een antwoord moeten we 200.000 jaar terug, naar de 
grote IJs jd, genaamd Riss. Grote ijsmassa’s zorgden voor de 
stuwwallen langs de huidige Veluwezoom, waarvan die bij de 
gemeente Rheden het hoogste zijn. Toen na de ijs jden het 
smeltwater een weg zocht naar de zee vormde zich de IJssel die 
dicht onderlangs de hoge stuwwal rich ng het Noorden mean-
dert. Zo, tussen de rela ef hoge stuwwal en de rivier, ontstond 
een vruchtbare strook met löss onderlangs de heuvels en rivier-
klei langs de rivier. Ideaal voor kleine agrarische gemeenschap-
pen. Al snel werd de strategische posi e van dit gebied onder-
kend en meerdere omgrachte burchten werden jdens de Mid-
deleeuwen in de buurt van de rivier gebouwd om zo de scheep-
vaart te kunnen controleren. Nog al jd staan drie kastelen, 
zichtbaar vanaf onze passage, als trotse wachters op hun plek; 
Biljoen, Middachten en de Gelders Toren.  

Van stoere burchten naar roman sche landgoederen  

Toen de burchten niet meer als een veilige schuilplaats in roeri-
ge jden nodig waren, ontwikkelden deze  zich meer en meer 
tot ware lusthoven met tuinen, parken en uitgestrekte jachtge-
bieden. Het hele gebied veranderde in een keten van roman-

sch aangelegde landgoederen. Nu werd ook een goed begaan-
bare doorgaande weg een voorwaarde om al deze heerlijkhe-
den te kunnen bereiken. Nadat de Fransen rond 1800 al waren 
begonnen om de weg hier en daar te voorzien van verharding 
nam Koning Willem I in 1820 het ini a ef om de hele passage 
te bestraten.  

Villarage  

In de tweede hel  van de 19e eeuw spiegelen welgestelden, 
vaak rijk geworden in de koloniën, zich aan de hier neergestre-
ken adel en laten massaal, in een mengelmoes van s jlen, villa’s 
“in het groen” optrekken. Landgoederen worden verkaveld en 
omgezet in klinkende munt. De passage verandert van snoer van 
parels (landgoederen) in een ritsslui ng met talloze fraaie villa’s.   

Toerisme  

Langzamerhand ging het bredere lagen van de bevolking econo-
misch beter en werd een vakan e in eigen land een trend. Het 
toerisme werd in de 20e eeuw een belangrijke economische fac-
tor in de gemeente Rheden. De doorgaande weg gaat in deze 
periode langs drukbezochte pensions, hotels, vakan ekolonies, 
restaurants, pleisterplaatsen, terrassen en uitzichtpunten, met 
De Steeg als middelpunt. 

Heden 

Na de tweede wereld oorlog is het hierboven geschetste beeld 
danig veranderd. Het grote toerisme verplaatste zich naar het 
buitenland. Veel villa’s zijn afgebroken en vervangen door mo-
derne kantoorgebouwen en grote appartementencomplexen, 
andere villa’s zijn veranderd in winkels en wozoco’s 
(woonzorgcomplexen). Toch is nog steeds, met enige moeite, 
voor de aandach ge kijker de hele geschiedenis van de Passage 
af te lezen aan dat wat er langs de route te zien is.  

 

* Met als titel De Passage zet cultuurbedrijf RiQQ de doorgaande weg 
door de gemeente Rheden in de schijnwerpers. Het bijna 15 km lange 
traject vormt in 2013 en 2014 het toneel voor diverse culturele en educa-
tieve evenementen.  

De grote Landspassage 
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Landgoed Rhederoord ligt nabij Arnhem in het dorpje De Steeg. Ons statige landhuis op 12 ha. park geeft een prachtig uitzicht over de 
uitlopers van de IJsselvallei en de bossen van de Veluwezoom.  
  
De ruimtes van het landhuis bieden vele mogelijkheden voor memorabele bijeenkomsten. Een plenaire zaal (120 personen) kan worden 
uitgebreid met één van onze fraaie andere zalen (30-55 personen). In totaal kunnen er 300 gasten in het gehele pand verblijven, reden 
temeer om aan Rhederoord te denken als locatie voor een exclusieve meeting of feest. 
  
Wij gaan graag flexibel, gastvrij en gemoedelijk met u om. Onze keuken is voor bijna 100% biologisch. We werken vrijwel uitsluitend met 
zuivere, smaakvolle producten, het liefst uit de streek & afkomstig van vertrouwde producenten.  
  
Overnachten op Landgoed Rhederoord kan ook: de 22 hotelkamers bieden onderdak aan circa 45 gasten.  
  
U kunt dagelijks bij ons reserveren voor zowel zakelijke als particuliere bijeenkomsten. 

Parkweg 19 

6994 CM De Steeg 

T: 026-4959104 

F: 026-4952221 

info@rhederoord.nl 

www.rhederoord.nl 
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der Haagen. 
 
Tijdens de rondvraag werd opgemerkt dat er bij de opening van 
de Amaliahoek iets niet goed is gegaan met Excelsior. Er was 
geen plek waar men kon staan (te weinig ruimte). 
Verder zijn er op de notulen geen opmerkingen en zijn zij vast-
gesteld. 
 
Jaarverslag BG 2012 
 
Els Brandsen vraagt zich af of van het ini a ef voor het ver-
plaatsen van een woonboot nog iets terecht komt. Frans van 
Elk gee  aan wanneer en hoe een en ander zal gebeuren. Ver-
der zijn er geen op- of aanmerkingen en is het jaarverslag goed-
gekeurd. 
 
Financieel verslag 2012 
 
Discussie over contribu e 
Vanuit de vergadering wordt het voorstel gedaan om toch ac-

ever contribu e te innen. Bv: met een acceptgiro bij TBES of 
zoals Thea Hiemstra voorstelt langs de deuren te gaan en zo 
meer contribu e op te halen. 
 
Verslag kascontrolecommissie 
 
De kascontrolecommissie, bestaande uit Hein van der Haagen 
en Leo Woessink, hee  de financiële administra e gecontro-
leerd en in orde bevonden. 
Het bestuur wordt door de KCC en de vergadering decharge 
verleend. 
 
De kascontrolecommissie gee  het bestuur de sugges e beter 
op te le en dat op het briefpapier de bankrekeningnummer 
vermeld staat. 
 
Benoeming nieuw lid KCC 
 
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie wordt benoemd: Els 
Brandsen. 
 
Verslag Sinterklaascommissie/Speelhoeddag 
 
Aangezien niemand van deze commissies aanwezig is, is er 
geen verslag. 
20:30 - 20:45 uur Pauze 
 
Voortgang MAP 
 
UWG Ommetjes / Apps 
 
Marko Sinke doet verslag van de diverse ac viteiten: 
 Monumentenroute is nu klaar; 
 Ommetje Havikerwaard is iets aangepast; 
 Landgoederenroute is niets aan gewijzigd. 

ALV BG 11 april 2014 20.00 uur Parkhuis 

1. Opening       Frans 
  
2. Notulen ALV BG 2013    Frans 
  
4. Jaarverslag BG 2013    Arie 
  
5. Financieel jaarverslag BG 2013    Ben  
       a. Verslag kascontrolecommissie  KCC  
       b. Benoeming nieuw lid KCC   Frans 
  
6. Verslag Sinterklaascommissie /   SC 
 Speelhoeddag   
  
Pauze       20.45 
  
7.   Voortgang MAP      Frans 
          
8. Verslag werkgroep evaluatie Dorpsvisie 
  
9. Verkiezing bestuur      Frans 
  
10.   Rondvraag en sluiting    Frans 

Agenda 

Notulen ALV BG 2013 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 23-04-2013. 
PLAATS VAN VERGADERING: PARKHUIS, DE STEEG 
 
Aanwezig: 23 geregistreerde leden (zie presen elijst) 
 
Opening 
 
Frans van Elk (voorzi er) opent om 20:00 uur de vergadering. 
 
Mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
Ingekomen stukken 
 
Geen. 
 
Notulen ALV 2012 
In het Financieel verslag 2011 staat abusievelijk vermeld dat de 
Kascontrolecommissie uit Elly van der Bijl en Hein van der Haa-
gen bestaat. Dit is niet juist en moet zijn Jan Roverts en Hein van 
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Het Strandje is nu onderdeel van het Rivierklimaatpark IJssel-
poort, dat een gezamenlijk ini a ef is van Natuurmonumen-
ten en Staatsbosbeheer in samenwerking met de gemeente 
Arnhem, gemeente Rheden, gemeente Westervoort, gemeen-
te Zevenaar en de provincie Gelderland. 
In het septembernummer van TBES zal hierop teruggekomen 
worden. 
 
UWG Prinses Amaliahoek  
 
Els Brandsen doet verslag van de georganiseerde ac viteiten 
zoals, Kerst op Steeg en Markt op Steeg. 
Dit zijn goed bezochte ac viteiten (ca. 200 personen). Er zijn 
veel posi eve reac es waaruit blijkt dat het gewaardeerd 
wordt. 
 
 Els vraag dringend om assisten e aangezien Henk 

Steinvoort om privéredenen niet meer beschikbaar is; 
 De parasol wordt beheerd door Els of door John Kap-

teijn; 
 Joop Beumer meldt dat hij enige jd terug een groen-

teboer op het pleintje hee  gezien; 
 Frans zegt dat Ingrid Hagen bij de gemeente de mark-

ten coördineert; 
 Het ontbreken van E-aansluitpunten blij  een zorg. 

Volgens Frans is de gemeente er mee bezig (Ingrid Ha-
gen); 

 Pieter Nijdam doet de sugges e om de parasol te ver-
zekeren. 

 
Spoor/RONA 
 
Henk Derks gee  de huidige stand van zaken weer met be-
trekking tot het Spoor. Er zijn een aantal cruciale data: 
 21-05-2013 komt MER voor de keuze van het traject  

tussen Zutphen en Hengelo (Ov); 
 23-05-2013 is een eerste vergadering over besluitvor-

ming; 
 In het najaar van 2013 wordt besluit genomen over het 

traject Zutphen–Hengelo (Ov). 
 
Groen 
 
De Cie Groen is betrokken bij de totstandkoming van de bij-
zondere bomenlijst. 
Pieter Nijdam merkt op dat er glasvezelkabel is getrokken tot 
onder het spoor bij de Diepesteeg en vraagt of de BG hier iets 
van weet. Frans geef als antwoord dat De Steeg niet wordt 
aangesloten en dat de kabel van Rheden tot Dieren getrokken 
wordt. 
 
JOP DOEN! 
 
Ben van der Meer vertelt dat er een loca e voor een JOP ge-
vonden is (naast Heijmans), maar dat de gemeente hier niet 
mee akkoord gaat. Ligt nu in handen van gemeente (Mw. 
Kwak). Wordt vervolgd. 
 

Instellen werkgroep evalua e dorpsvisie 
 
Omdat de dorpsvisie intussen 5 jaar oud is, moet deze her-
zien / geëvalueerd worden. 
De werkgroep bestaande uit Els Brandsen, Marko Sinke, Henk 
Derks, Thea Hiemstra, Peter Oversteegen en Jaap Wieringa zal 
binnenkort bij elkaar komen. 
 
Verkiezing bestuur 
 
Frans van Elk (vz) en Arie den Bakker (secr) zijn a redend en 
niet herkiesbaar. 
Ben van der Meer (penningmeester) wordt herkozen. 
 
Het huidige bestuur zal, zolang geen nieuwe bestuursleden 
worden gevonden, de zaken blijven waarnemen, maar met als 
consequen es: 
 Website en TBES op laag pitje; 
 Geen nieuwe ac viteiten ontplooien; 
 Situa e kan blijven bestaan tot volgende ALV (zie statu-

ten); 
 Probleem is voor ALV en niet voor bestuur. 
 
Gerard Leemreize stelt voor om meer gebruik te maken van 
Sociale Media, zoals Facebook en Twi er om zodoende meer 
mensen te kunnen bereiken. 
 
Pieter Nijdam stelt voor om mensen te ronselen!! Het bestuur 
stelt nogmaals de klemmende vraag of er mensen zijn die het 
probleem kunnen tackelen. 
 
Marko Sinke doet de sugges e om te zoeken naar binding, bv 
combina e met Oranjevereniging of anderszins. Hij stelt her-
bezinning voor en ook om in het groepje Dorpsvisie te bespre-
ken. 
 
Marko Sinke en Thea Hiemstra willen wel langs de deuren 
gaan om TBES af te geven en tegelijker jd de contribu e te 
innen. 
 
Marko wil graag inbreng hebben over de inhoud van het sep-
tembernummer van TBES. 
 
Subsidieregeling Provincie 
 
Frans gee  uitleg over de mogelijkheden van de 
‘Subsidieregeling Lee aarheid Gemeenschapsvoorzieningen’. 
Het huidige bestuur doet hier niets meer aan en is van mening 
dat het nieuwe bestuur dit op moet pakken. 
 
Rondvraag 
 
Els Brandsen zegt dat er de laatste jd weinig ac viteiten bij 
het Klooster zijn te bespeuren, wel dat er regelma g vracht-
wagens komen. Zij vraagt of het bestuur weet wat de huidige 
status is. 
Antw.: bestuur weet ook niets meer dan dat de Polen ver-
trokken zijn en er een nieuwe beheerder is. 
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Marko Sinke vraagt of we nog iets van de Sinterklaascie. horen. 
Antw.: Frans zal contact met ze opnemen. 
 
Marko Sinke vraagt om vrijwilligers die 4 avonden padden wil-
len overze en op de Middachterallee. Vrijwilligers kunnen zich 
melden bij Marko. 
 
Thea Hiemstra zegt dat ze een posi eve ervaring hee  gehad 
met Lapd’Huzes. Volgens Thea blijkt dat voor individuele ac vi-
teit(en) mensen wel enthousiast te krijgen zijn. Thea meldt 
verder dat het defini eve eindbedrag van de ac e woensdag 
25 april 2013 bekend gemaakt zal worden. 
 
Hilde Brekelmans vraag om aandacht voor de 4 mei viering. 
John Kapteijn doet dit voor de laatste keer en de vraag is wie 
hem opvolgt. De BG en de Oranjevereniging zullen de kransleg-
ging doen. Janet Kerssen namens de BG en Ria Kracht namens 
de Oranjevereniging.  
 
Gemma Becks vraagt om a or ngen, zoals UWG 
(Uitwerkgroep) en VKK (Vereniging van Kleine Kernen) voort-
aan duidelijker uit te leggen. 
 
Lies Beumer vraagt naar de oplage van TBES. Frans antwoord: 
1.000 stuks. Qua kosten maakt het niet uit of we er 500 of 
1.000 stuks laten maken. 
 
Slui ng 
 
De voorzi er sluit om 22:30 uur de vergadering. 

Bestuurssamenstelling 
 
Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit: 
 
Voorzi er  Frans van Elk (demissionair) 
Secretaris  Arie den Bakker (demissionair) 
Penningmeester Ben van der Meer 
 
Omdat zowel de voorzi er als de secretaris jdens de ALV van 
23 april 2013 niet herkiesbaar waren en er zich op dat moment 
nog geen nieuwe bestuursleden hadden aangemeld, hebben 
de demissionaire bestuursleden zich in het verslagjaar beperkt 
tot het a andelen van de lopende zaken en het treffen van 
voorbereidingen voor het overdragen aan een nieuw bestuur. 
In het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur is 6 maal in ver-
gadering bij elkaar geweest. Veel lopende zaken zijn per e-mail 
of telefoon besproken en/of afgehandeld. 
 
Ledenvergaderingen 
 
De Algemene Ledenvergadering kwam 23 april 2013 met 23 
leden bij elkaar in het Parkhuis; 

Bestuursac viteiten 
 
In 2013 werd met onder meer, de volgende onderwerpen be-
ziggehouden: 
 
 Deelname aan RONA-overleg; 
 De BG was het afgelopen jaar weer medeorganisator 

van de nieuwjaarsrecep e in het Parkhuis; 
 Op 4 mei is weer samen met de Oranjevereniging een 

krans gelegd jdens de dodenherdenking; 
 Aanschaf van een Defibrillator (AED); 
 De werkgroep “Pleintje” hee  in april wederom een 

geslaagde Markt op Steeg en in december een goed 
bezochte Kerst op Steeg georganiseerd; 

 Het bestuur is betrokken bij de totstandkoming van de 
Bijzondere Bomenlijst 2013 samen met andere belan-
genorganisa es in de gemeente Rheden; 

 Lichtjeswandeling in december op Middachten voor de 
inwoners van De Steeg; 

 Betrokken bij de het overleg over de organisa e van de 
erfgoedcafés; 

 
Externe contacten 
 
Overleg met de gemeente over zaken als Ruimtelijke Ordening, 
het groenbeleid (samen met de bewoners maken van een defi-
ni eve keuze voor de beplan ng van de Ben ncklaan); de keu-
ze voor de plaats voor een Jongeren Ontmoe ng Plek (JOP); 
overleg over de grote leegstand van panden in het dorp en 
overleg over de overlast welke veroorzaakt wordt door de be-
woners van het Klooster. 
Met Middachten vond regelma g overleg plaats, o.a. over een 
mogelijke JOP loca e en de plannen voor het Strandje; 
De vergaderingen van de VKK werden bezocht; 
Contacten met Natuurmonumenten en Rhederoord werden 
onderhouden; 
De Nieuwjaarsrecep e op kasteel Middachten werd bezocht. 
 
Tussen Boom en Stroom 
 
Tussen Boom en Stroom is dit jaar weer drie maal uitgekomen 
en werd huis aan huis verspreid. In 2013 werden geen nieuws-
brieven verspreid. 
 
Financieel beleid 
 
In de hoogte van de binnengekomen contribu es hee  het 
afgelopen jaar een verslechtering plaats gevonden t.o.v. 2012. 
 
Website 
 
In het afgelopen jaar werd de website vernieuwd, maar helaas 
is de website nog niet geheel opera oneel.  
 
 

Jaarverslag 2013 
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De BG nieuwe s jl   

Van bewoners. Voor bewoners. Door bewoners. 

In de ‘Tussen Boom en Stroom’ van september 2013 deed 
Frans van Elk een oproep voor nieuwe bestuursleden. Wij zijn 
een groep bewoners uit De Steeg  en ze en ons graag in voor 
de BG De Steeg en Havikerwaard. Onze drijfveer? Met elkaar 
goede ideeën omze en in prak sche plannen en daar de 
schouders onder ze en, dat gee  ons posi eve energie. Aan 
ons de uitdaging om u, als inwoner van De Steeg, net zo en-
thousiast te maken als wij en u te betrekken bij projecten die 
wij samen belangrijk vinden voor ons dorp. 

We zien u daarom graag op de jaarvergadering van vrijdag 11 
april, om 20.00 uur in het Parkhuis in De Steeg.  

Nieuw: BG Café 

Aansluitend op de jaarvergadering starten we met een BG Ca-
fé: onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar 
kennismaken, brainstormen, plannen smeden voor ons 
dorp. Van bewoners, voor bewoners, door bewoners  maar 
vooral inspirerend dus! 

Dus wilt u kennismaken, hee  u  ideeën, wilt u meedoen, bent 
u nieuwsgierig of voelt u zich betrokken, kom naar de ledenver-
gadering en het BG Café. 

En voor zaken die niet kunnen wachten, schroom vooral niet 
om contact op te nemen met een van ons. U kunt ons bereiken 
op bestuur@bgdesteeg.nl 

Met enthousiaste groet, 

Bartele Bouma, Helene Labotz, Kirs e Schmitz, Marise van 
Tent, Petra Wil ng en aanblijvend bestuurslid Ben van der 
Meer.  

Bestuursverkiezing BG AED in het Parkhuis   
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Dankzij een subsidie van de gemeente Rheden heeft het bestuur 
van de BG eind 2013 een AED (Automatische Externe Defibrillator) 
aangeschaft, waardoor De Steeg nu ook over een eigen AED be-
schikt. 

In overleg met de Stichting Dorpshuis De Steeg,  heeft de AED begin 
dit jaar een plaatsje gevonden in de hal van ‘t Parkhuis. 

Er is voor deze locatie gekozen omdat ‘t Parkhuis vrijwel altijd open 
is, maar mocht dit niet het geval zijn, dan is in geval van calamiteit 
de sleutel van het Parkhuis verkrijgbaar bij: 

Dhr. Th. Lammers, OLS De Lappendeken of bij Arie C. den Bakker. 

Een AED is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van 
iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektri-
sche schok. Daarom mag een AED uitsluitend door daartoe opgelei-
de personen worden uitgevoerd. 

In de hal naast de AED hangt een lijst met personen (op alfabeti-
sche volgorde) met telefoonnummers, die bevoegd zijn de AED te 
bedienen en opgeroepen kunnen worden. 

RTL Nieuws meldde 26 februari 2014 dat de afgelopen zes jaar het 
aantal reanimaties met een AED flink gestegen is en dat 58 % van 
de patiënten al aangesloten is op een defibrillator als de ambulance 
aankomt. Daardoor worden er drie keer zoveel levens gered als in 
2006. Dat laten de nieuwste resultaten van het Arrest-onderzoek in 
Noord-Holland zien. In 2012 overleefden 61 patiënten een hartaan-
doening na behandeling met een AED, waarbij één schok van het 
apparaat voldoende was om de bloedsomloop te herstellen. Dat 
waren er in 2006 nog maar 19! 

Als er leden zijn die geïnteresseerd zijn in een reanimatiecursus om 
daarna ook de lijst te komen van personen die de AED kunnen be-
dienen, dan hebben we nog de mogelijkheid 3 à 4 mensen naar zo’n 
cursus te sturen. Gegadigden kunnen zich per e-mail opgeven bij de 
secretaris van de BG: secretaris@bgdesteeg.nl .  
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Eerste vijfjaarsevaluatie Visie Op Steeg 

Eind 2008 hee  de Dorpsvisie Visie Op Steeg het licht gezien. 
Door een groep enthousiaste dorpsbewoners is een uitgebrei-
de analyse gemaakt van De Steeg en de Havikerwaard, en zijn 
in enkele openbare bijeenkomsten de bewoners geconsul-
teerd.  

Analoog aan dit proces is met andere par jen, of zoals we 
tegenwoordig zouden zeggen stakeholders, zoals Natuurmo-
numenten, Wonings ch ng Vivare en het landgoed Rheder-
oord overleg geweest. Een bijzondere posi e werd ingenomen 
door het landgoed Middachten, waarvan de rentmeester 
nauw betrokken is geweest bij de planopstelling.  

Eind 2013, 5 jaar na het uitkomen van de Visie, is een deel van 
de oorspronkelijke planopstellers samen met andere belang-
stellenden bijeengeweest om het plan te evalueren en een 
doorkijk te maken naar de toekomst. De kandidaten van het 
beoogde nieuwe bestuur van de Belangen-gemeenschap Havi-
kerwaard en De Steeg bleken de voorkeur te geven aan een 
evalua e puur sec, om zonder ballast uit het verleden te kun-
nen starten. Bij het evalueren komen echter vaak punten naar 
boven die met de kennis uit het verleden opvallen. Opdat de-
ze inzichten niet verloren gaan, zijn deze punten in een kern-
ach ge beschrijving bij deze evalua e opgenomen. Het is aan 
de leden van de belangengemeenschap om daar al dan niet 

ac viteiten op te ontplooien.  

In de Visie zijn dromen en concrete punten door elkaar in de 
tekst opgenomen. Bij de evalua e is ervoor gekozen om alle 
geformuleerde punten in een overzicht op te nemen en aan te 
geven of ze al dan niet zijn gerealiseerd of dat er nog aan ge-
werkt wordt. Daarnaast is per thema een tekstuele evalua e 
gemaakt.  

Omdat voor het thema ‘Natuur en Landschap’ in 2009 een 
deel van de wensen is uitgewerkt in het project ‘Levend Land-
schap’, is dit project ook in deze evalua e betrokken.  

Wonen en werken 

Er was een heldere wens om senioren te faciliteren opdat ze 
langer zelfstandig in het dorp zouden kunnen blijven wonen. 
Een andere wens uit de visie was het aantrekkelijk houden en 
ruimte bieden aan jonge gezinnen. Bouwac viteiten zijn de 
afgelopen 5 jaar beperkt geweest. De loca e ‘De Appelschuur’ 
in Middachten staat te koop en plannen rondom Oud Mid-
dachten beginnen een vastere vorm te krijgen. Ook de in-
breiloca e bij de entree van Rhederoord is in de verkoop ge-
gaan, maar nog niet gerealiseerd. Van het bestaande woning-
bestand is een woning gesloopt en vervangen door eigen jdse 
(retro) nieuwbouw (Hullekesbergseweg). Verder zijn tal van 
woningen aangepast/gemoderniseerd. Door de economische 
crisis zijn de prognoses voor de woningbehoe e in de ge-
meente naar beneden toe bijgesteld.  

Er zijn nog steeds veel ondernemingen in De Steeg. Een groot 
aantal werkt direct vanuit huis.  

Thema Welzijn, zorg en voorzieningen  

In de Visie was er een droom om het aantal faciliteiten voor 
oudere bewoners te vergroten zodat ze langer in het dorp 
konden blijven wonen. Hierbij werd o.a. gedacht aan een klei-
ne supermarkt/markt en een pinautomaat. Door veranderin-
gen in het zorgstelsel kunnen bewoners enkel met een zware 
medische indica e nog naar een verzorgingshuis/woon-
zorgcomplex. Er zijn verschillende thuiszorginstellingen ac ef 
en zowel de Coöp als Albert Heijn bezorgen aan huis. De ac -
viteiten als de bejaardensoos en de bejaardentocht zijn ge-
stopt. De mogelijkheden voor sociale samenhang zijn minder 
geworden, maar de vooruitzichten zijn posi ef in het licht van 
de veranderde func e van de kerk aan de Hoofdstraat.  

Veel jd en energie hee  de inrich ng van het Amaliapleintje 
gekost, het resultaat is er dan ook naar! De ac viteiten op het 
plein zoals Markt op Steeg, Kerst op Steeg worden goed be-
zocht en zijn belangrijk voor de sociale cohesie in het dorp. 
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Het plein is de logische plaats van samenkomst geworden voor 
openlucht ac viteiten in het dorp. Zo was ook de a rap / ope-
ning van de ommetjes in de Steeg ook op het Amaliaplein.  

Het plein wordt ook steeds intensiever gebruikt voor ac vitei-
ten van mensen buiten het dorp. Voor verschillende bezoekers 
is het plein het logische startpunt geworden zoals wandelen en 
fietsen in de omgeving.  

Helaas is de wens om een warenmarktje nog niet verder van de 
grond gekomen. Er is een enkele keer proef gedraaid, maar dat 
hee  niet het gewenste effect gehad. Op het terrein van het 
Klooster is te weinig parkeerruimte waardoor er regelma g op 
het pleintje wordt geparkeerd. Dit doet a reuk aan de kwali-
teit van deze openbare ruimte.  

Een punt van aandacht is de aanwezigheid van elektriciteit aan-
sluitpunten; deze zijn niet conform het ontwerp aangelegd 
waardoor stroom moet worden geleend van de buren en met 
verlengkabels gewerkt moet worden. Een ander punt van aan-
dacht is de construc e en het gewicht van de parasol. De 
grondplaten waren al snel verbogen en de parasol is erg zwaar 
waardoor het “even opze en” een hele klus is.  

Ondanks een grote betrokkenheid van de jeugd is de realisa e 
van de JOP (Jongeren Ontmoe ngs-plek) nog niet gerealiseerd.  

De speelzaal De Harlekijn is nog een van de laatste die draait 
met vrijwilligers. Veranderingen in regelgeving maakt con nue-
ring op de langere termijn onzeker. Na een kleine dip is het 
aantal kleuters in de peuterspeelzaal nu weer maximaal en 
vormt het een belangrijke plaats waar jonge kinderen leren 
samen te spelen en jonge ouders elkaar ontmoeten.  

Thema Verkeer, vervoer en veiligheid 

We moeten constateren dat de bereikbaarheid met het open-

baar vervoer is afgenomen door het invoeren van een lagere 
frequen e en het vervallen van de ‘discobus’. Ondanks de be-
zuinigingen is de belbus nog steeds beschikbaar. 

Grote zorgen zijn er over de toename van het goederenver-
voer. Zowel op korte termijn door werkzaamheden aan het 
Duitse deel van de Betuweroute, als het verruimen van het 
aantal goederentreinen op de langere termijn. Hiertegen zijn 
verschillende ac es geweest zoals recent het plaatsen van de 4 
meter hoge ‘geluidsschermen’ aan de Ben ncklaan, die (heel 
bijzonder) ruim de landelijke pers hee  gehaald.  

Het lang gewenste s llere asfalt op de A348 is gerealiseerd. 
Het is onduidelijk in hoeverre dit hee  geleid tot een lagere 
geluidsbeleving.  

De 30-kilometerzone in het noordelijk deel van De Steeg is ge-
realiseerd, het deel ten zuiden van de Hoofdstraat zal bij de 
vervanging van het riool (2030?) worden omgevormd. Door 
eenvoudige maatregelen kan het profiel van de wegen worden 
aangepast, waardoor de gewenste snelheid al veel eerder te 
realiseren is.  

In de afgelopen jaren is er een grote schommeling geweest in 
het aantal bewoners in het klooster. Dit hee  geleid tot een 
afname van het aantal klachten. Ook de klachten van het 
woonzorgnet zijn afgenomen.  

Er is geen informa e over de ontwikkeling van het aantal inbra-
ken en het klachten bij de poli e voor wat betre  overlast in 
de afgelopen jaren.  

Toerisme, sport en recrea e 

In de afgelopen 5 jaar is er enorme slag gemaakt in de informa-
evoorziening voor recreanten; een uniforme bebording en 

voorlich ngsborden.  

De mogelijkheden zijn onderzocht om de digitale routes die in 
het kader van Levend Landschap zijn gemaakt verder over de 
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gemeente uit te rollen. Hierdoor zou een groter bereik kunnen 
worden verkregen in de versnipperde markt van digitale re-
crea eve routes.  

Hiervoor is ingeschreven op een prijsvraag van het Na onaal 
Groenfonds (niet gewonnen) en overleg geweest met de be-
leidsmedewerkers recrea e van de gemeente. De gemeente 
houdt vast aan de afspraken met RTB-KAN voor digitale toeris-
me en routeinforma e. Maar de komende jaren waren hierin 
nog geen ontwikkelingen voorzien, zodat recent andere routes 
op papier zijn uitgegeven voor Velp en Laag Soeren. Omdat de 
routes in De Steeg niet passen in het format, wil de gemeente 
hierover geen publiciteit geven op hun toeris sche pagina.  

Met het verlies van Outdoor Gelderland op het landgoed Mid-
dachten, staat het dorp hippisch minder op de kaart dan bij 
aanvang van de Visie.  

Het aantal bed and breakfast-accommoda es is licht toegeno-
men. Voor tal van ontwikkelingen die zijn beschreven ligt het 
ini a ef bij het bedrijfsleven. Voorbeelden die in de visie hier-
voor zijn gegeven zijn:  

 uitbreiding van kleinschalige verblijfsaccommoda e 
 eetgelegenheid met terras of café 
 uitbreiding van punten waar recrea eve informa e kan 

worden ingewonnen 
 oprichten van een mul func oneel centrum met mo-

gelijkheden voor binnensport 

Al deze wensen staan nog open.  

In het strandje is veel jd gestoken, maar het project werd in 
een vergevorderd stadium getorpedeerd door de aanleg van 
ligplaatsen voor de binnenvaart. Inmiddels is er weer hoop 
door het project Rivier-Klimaat-Park en de aanleg van passan-
tenhavens elders langs de IJssel. Het is duidelijk dat er veel 
belangen spelen, waardoor processen vaak trager verlopen 

dan je als bewoner zou willen.  

Thema Landschap en buitengebied 

Direct na het vaststellen van de visie is door het bestuur van 
de belangengemeenschap een prijsvraag gewonnen met het 
thema ‘Levend Landschap’. In dit project zijn de meeste wen-
sen uit dit thema nader uitgewerkt in het Landschapsverster-
kingsplan. Gelukkig kon een groot deel van de gelden worden 
ingezet voor de realisa e van concrete projecten zoals de om-
metjes Havikerwaard, Landgoederenzone en Monumenten-
route. Van de eerste twee routes is zowel een folder als een 
digitale applica e (smartphone) beschikbaar.  

De Monumentenroute is enkel digitaal beschikbaar. Daarnaast 
zijn de gelden ingezet om de IJssel/dode arm weer beter zicht-
baar te maken vanaf de entrees (entree gemeentehuis en Van 
Aldenburglaan).  

Aandachtspunten hierbij zijn: 

 nog geen structurele controle van routes door vrijwil-
ligers (wel vrijwilligers beschikbaar, maar nog niet gere-
geld) 

 de folderverkooppunten moeten nu zelf nabellen voor 
nieuwe folders, waardoor de verkoop minder is (circa 
100 folders/jaar) en het verdienmodel niet gerealiseerd 
wordt 

 onderhoud entrees: gemeente zou nog gaan overleg-
gen met aanwonenden voor het onderhoud van de 
entree Van Aldenburglaan 

 Teruggeze e struiken nabij gemeentehuis moeten 
structureel worden afgezet, onduidelijk of dit structu-
reel door Middachten is geregeld 

Er zijn nog steeds veel paardenlie ebbers in het dorp, maar 
een daling, zoal landelijke te zien is, in de vraag naar paarden-
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weitjes en stallingsmogelijkheden lijkt zich te hebben ingezet. 
Het is dan ook de vraag of de paardenhouderij op lange termijn 
in de mate dat zij dat de afgelopen jaren hee  gedaan kan blij-
ven bijdragen aan de bedrijfsvoering van landgoederen. In de 
agrarische bedrijfsvoering zien we landelijk een afname van het 
aantal bedrijven, terwijl de blijvende bedrijven steeds groter 
worden en ra oneler werken. Deze ontwikkeling is ook in de 
Havikerwaard te zien. Dit is vanuit de landschapsbeleving 
(minder dieren in de wei, grotere stallen) niet posi ef, maar 
vanuit bedrijfseconomisch perspec ef noodzakelijk voor de 
con nuïteit.  

Conclusie 

Door de visie is er een duidelijke focus op de gewenste ontwik-
kelingen. De snelheid waarmee de wensen zijn opgepakt, is 
werka ankelijk van mensen die de kar willen trekken en het 
mee kunnen li en met andere projecten. Ondanks dit is een 
groot aantal wensen die bij de dorpsraadpleging als belangrijk 
zijn bestempeld gerealiseerd c.q. nog in uitvoering. Maar er zijn 
ook projecten die niet gerealiseerd kunnen worden of gereali-
seerd zijn.  

Tal van vrijwilligers hebben zich de afgelopen 5 jaar ingezet om 
de Havikerwaard en De Steeg lee aar en zo mogelijk nog 
lee aarder te maken. Voor zowel langdurige jdverslinde pro-
jecten, als voor hand- en spandiensten bij ac viteiten. Er blijkt 
steeds een grote bereidheid om bij projecten te ondersteunen 
(hands-on), mensen lijken zich minder te willen binden aan 
langlopende projecten. Toch is dit cruciaal om tot uitvoering te 
komen!  

Tijdens de opstelling van de visie hee  de gemeente tal van 
posi eve bijgedragen geleverd. Hand en span diensten, verza-
melen van informa e waren belangrijk. Bij het verschijnen van 
de Visie waren er lovende commentaren en werd het plan als 

voorbeeld genoemd voor burgerpar cipa e, een plan op basis 
waarvan de gemeente invulling kon geven aan haar regierol. Bij 
de uitvoering van de uit de Visie volgende ac es bleken deze 
mooie woorden nog niet door de hele gemeentelijke organisa-

e te zijn omarmd.  

Tot grote frustra e bij de par jen in het gebied hebben de ge-
maakte afspraken nog niet geleid tot programmering van de 
aanleg van het fietspad door de Havikerwaard naar Doesburg.  

Ook bij kleinere projecten worden wensen uit de Visie zonder 
heldere mo even ter zijde geschoven (haag langs parkeer-
plaats gemeentehuis, parkeerruimte voor kantoor van A ent, 
link naar download van folders ommetjes etc). 

Voor dromen als extra faciliteiten om de ouderen langer in het 
dorp te houden zijn de ontwikkelingen op landelijk niveau van 
grote invloed. Wie had 5 jaar geleden kunnen denken dat zorg 
en wonen zo uit elkaar getrokken zou zijn als nu het geval is? 
Wellicht schept deze ontwikkeling kansen om een deel van de 
wensen betreffende voorzieningen om ouderen in het dorp te 
houden, te realiseren. 

 

Betrokken bij de evalua e: 

Els Brandsen (wonen en sociale veiligheid) 

Thea Hiemstra (wonen) 

Henk Derksen (verkeer en veiligheid) 

Jaar Wieringa (ommetjes/landschapsversterkingsplan) 

Peter Oversteegen (recrea e) 

Marko Sinke (natuur en landschap/landschapsversterkingsplan) 

Geert Hoes (wonen) 
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    Bezoekadres  Parkweg 2 
    Correspondentie Postbus 31 
    6994 ZG De Steeg 
    Telefoon   026-4952541 
    Fax    026-4951701 

 Email :info@assurantiekantoorlammers.nl 

Kapsalon “De Oude Post” 

Joop Beumer 
Vrijdag en zaterdag volgens afspraak 

Ansichtkaarten - rookartikelen - postzegels  
parfumerie - kopiëren - faxen 

 
 
 

 
Hoofdstraat 28, De Steeg, tel. 026 - 4952041 

maandag en donderdag gesloten 

DE VONDST ANTIEK 
Hoofdstraat 48 De Steeg 

Tel. 026-4951194 
 

 Open: donderdag, vrijdag en zaterdag 
  12.00 tot 17.00 uur (aanbellen) 

www.antiekdevondst.nl 
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Kerk op Steeg en jaarprogramma 2014 

Op vrijdagavond 19 maart 2014 is het ac viteiten programma 
2014 van start gegaan. 
Tijdens het lente weekend konden bezoekers genieten van zo-
wel klassieke- als jazz muziek. 
Indien u graag wilt dat de Kerk op Steeg behouden blij  voor 
culturele ac viteiten en als ontmoe ngscentrum voor de bewo-
ners van De Steeg e.o. meldt u dan aan als vriend. 
Dat kan al voor € 10 per jaar. De S ch ng hee  de ANBI status. 
Bij het blad Boom & Stroom ontvangt u informa e in uw brie-
venbus hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Hee  u deze infor-
ma e gemist of wilt u meer weten? 
Ga dan naar onze website www.kerkopsteeg.nl 
Daar vindt u ook meer informa e over de Kerk Op Steeg en het 
ac viteiten programma 2014. 
 
De kersverse ac viteitencommissie van Kerk op Steeg hee  voor 
2014 een aansprekend programma opgesteld. Met een zevental 
culturele ac viteiten wil de S ch ng Behoud religieus erfgoed 
De Steeg het kerkgebouw onder de aandacht houden van de 
inwoners uit De Steeg en omgeving. De S ch ng nodigt de in-
woners uit om te genieten van de optredens en mee te denken 
over een geschikte herbestemming. 
De ac viteitencommissie bestaat uit: Ulfert Wiersum, Maja Ven-
drig, Esther Draaijer en Jeanne e Hoek.  
Marianne Poorthuis hee  zi ng in de ac viteitencommissie 
vanuit het bestuur van de S ch ng. 
Maandelijks is er een ac viteit: 
 Maart   Lente-weekend met optredens van Ka nka 

  Hoek (vrijdag), Anna Wiersum (zaterdag) en 
  dansorkest Black& White (zondag) en het 
  hele weekend een tentoonstelling van  
  Steegse kunstenaars. 

 April   Concert 
 Mei   Circus De Boecop 
 Juni   Combo Miguel Mar nez 
 September  Openmonumentenweekend met een  
   gevarieerd programma 
 Oktober  Concert 
 November  Toneel ‘Ik noem je sneeuw’ 
 December  Kerst op Steeg met het Thomassen  
   mannenkoor, Excelsior en kerstzang 

 

WORD LID VAN KERK OP STEEG 
 
Wij hopen dat u ook graag wilt dat de Kerk Op Steeg blij  be-
staan en zich daarom aanmeldt.  

Na ontvangst van de toekenning van een subsidie van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed in april 2013 heeft het bestuur van de 
Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg  de opdracht voor een 
haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van de voormalige RK 
kerk van De Steeg verstrekt aan de Stichting BOEi uit Amersfoort. 
Deze stichting richt zich naast het behoud van industrieel erfgoed, 
ook op het behoud van religieus erfgoed. Eind december 2013 heeft 
BOEi het onderzoek naar twee exploitabele herbestemmingen afge-
rond.  
Als onderdeel van het onderzoek zijn de uitgaven in beeld gebracht 
die nodig zijn voor onderhoud van de kerk in de komende jaren. Ver-
der is een marktverkenning gehouden naar de behoefte aan voorzie-
ningen in De Steeg en directe omgeving. Daarbij is aansluiting ge-
zocht met de in 2008 gepresenteerde “Visie op Steeg”. Belangrijkst 
resultaat toen en nu is dat er behoefte is aan een ontmoetingsplek 
voor de dorpsbewoners en aan een plek waar ouderen medische 
zorg kunnen krijgen. Conclusie is wel dat er zich meerdere partijen 
moeten aandienen om de herbestemming mogelijk te maken. 

Het bestuur heeft vervolgens opdracht gegeven twee scenario’s fi-
nancieel door te rekenen te weten: scenario 1: met de kerk als multi-
functionele zaal in combinatie met een woonfunctie in de pastorie 
en scenario 2: de kerk voorzien van kantorenkamers en van een ho-
recaruimte. De pastorie kan daarbij zowel een kantoorfunctie als een 
woonfunctie krijgen.  
 
Het tweede scenario is door de bouwkundige ingrepen aanmerkelijk 
duurder dan het eerste en komt ook onvoldoende tegemoet aan de 
wens om de kerkzaal als ontmoetingsruimte te behouden. 
Het bestuur heeft vervolgens in overleg met de eigenaar, met enkele 
betrokkenen uit De Steeg en met de Belangenvereniging besloten 
om zich te richten op het eerste scenario en daarvoor: 
 de activiteiten voor uitvoeringen in de kerk door te zetten. 

Hiervoor is recentelijk een programma commissie ingesteld; 
 n te zetten op uitvoering en financiering van de gewenste 

aanpassingen. Hiervoor worden de mogelijkheden voor subsi-
dieverlening onderzocht en contacten gelegd.  

 Het streven is gericht op een concrete stap voorwaarts op 
weg naar een goede herbestemming ten gunste van de ge-
meenschap en andere betrokkenen.  
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Door Gerrit van Middelkoop 

Tijdens de voorbereiding van de lezingenserie De Passage* 
waarin de historische betekenis van de doorgaande route 
door de gemeente Rheden werd onderzocht, dook er een 
wonderlijk verhaal op. Het verhaal van de adellijke jonkheer 
Jules Brantsen van Rhederoord die op 25 jarige lee ijd een 
compleet bouwwerk realiseerde waarin negen avondvullen-
de circusvoorstellingen werden gegeven. Het houten ge-
bouw, dat in mei 1902 in het hartje van De Steeg verrees, 
bood plaats aan 700 toeschouwers en een orkest. De op-
brengst kwam ten goede aan de Zuid Afrikaanse Republie-
ken. Na negen succesvolle voorstellingen werd het complete 
circus al weer afgebroken. De avontuurlijke Jules Brantsen 
trok daarop meer dan en jaar lang met een eigen reizend 
circus door heel Europa en trouwde met een koorddanseres. 
In de wintermaanden kwam het circus, met al zijn paarden 
en interna onale ar esten, waaronder speldenslikkers, 
krachtmensen, acrobaten en een negerclown, voor een korte 
periode naar De Boecop in De Steeg om kostuums e.d. weer 
op te lappen.  

De Eerste Wereldoorlog was de nekslag voor alle reizende 
circussen in Europa, zo ook voor het Grande Cirque Hollan-
dais Durandsen, zoals circus De Boecop na vertrek uit De 
Steeg werd genoemd. Tijdens de aanloop naar de Tweede 
Wereldoorlog belandde Jules Brantsen, inmiddels met de 

tel baron, bij de inlich ngendienst en kreeg een func e in 
Parijs. Tijdens de oorlog arresteerde de Duitse beze er de 
baron en ze e hem op transport naar concentra ekamp 
Buchenwald waar hij in 1944 omkwam. 

Historisch belang  

In de korte episode van het bestaan van het Circus De 
Boecop kruisen een drietal verhaallijnen elkaar. 

1 Een regionale: De ontwikkeling van het Geldersch 
Arcadië uit de 19e eeuw naar een paradijs van welgestelden. 
Met name De Steeg groeit rond 1900 uit tot een oord vol 
pensions, hotels en uitspanningen. 

2 Een na onale: De teloorgang van de adel vanaf 1900, 
in dit geval van de adellijke, invloedrijke familie Brantsen. De 
vanzelfsprekendheid van de autoriteit van de adel taant en 
het geld raakt op. 

3 Een interna onale: Het massale Nederlandse volks-
sen ment tegen Het Gemenebest jdens de tweede Boeren-
oorlog in Zuid-Afrika, uitmondend in een grootse goede-
doelen-ac e in 1902. 

Dat zo’n spectaculaire geschiedenis in een klein dorp waar 
journalisten uit het hele land voor waren uitgenodigd bijna 
vergeten is geraakt, lijkt merkwaardig. Er zijn slechts enkele 
foto’s in archieven opgedoken en alleen in de plaatselijke 
krantjes hebben een paar ar kelen gestaan die bewaard zijn 
gebleven. Bij het zilveren priesterfeest van pastoor Zandbelt 
op 3 juli 1983 werd in een grappig optreden onder de tel 

Circus De Boecop door inwoners van De Steeg het circus na 
ruim tach g jaar weer even in herinnering gebracht. Daarna 
leek de onderneming van Jules Brantsen defini ef verdwe-
nen uit het geheugen. Tot dus gelijk jdig met het historische 
onderzoek van De Passage door RiQQ ook anderen, bij het 
spi en in de historie van de Hoofdstraatkerk, stui en op dat 
bijna vergeten verhaal van de jonkheer Brantsen. Tijd om na 
precies 112 jaar het circus weer terug te halen naar De 
Steeg. 

De voorstelling 

In het kader van De Passage zal een poging worden gedaan 
om het hele verhaal in de herinnering terug te brengen met 
een voorstelling die een mix zal zijn van een historische le-
zing, een tentoonstelling, een sprookjesach ge vertelling en 
enkele optredens. Plaats van handeling: Een heuse circustent 
achter de Hoofdstraatkerk in De Steeg, daar waar ooit het 
bouwsel van jonkheer Jules Brantsen hee  gestaan.  

Komt dat zien, komt dat zien! 

 Zondagmiddag 11 mei om 15 uur (aan kinderen aan-
gepaste voorstelling) 

 Woensdagmiddag 14 mei om 15 uur (aan kinderen 
aangepaste voorstelling) 

 Woensdagavond 14 mei om 20 uur 

 Vrijdagavond 16 mei om 20 uur 

 Zaterdagavond 17 mei om 20 uur 

 Zondagmiddag 18 mei om 15 uur  

Volwassenen 8 euro, kinderen 4 euro 

In verband met beperkte plaatsen is reserveren noodzakelijk 
(stef.dewit@riqq-rheden.nl of 026-3882916) 

* Met als titel De Passage zet cultuurbedrijf RiQQ de doorgaande 
weg door de gemeente Rheden in de schijnwerpers. Het bijna 15 km 
lange traject vormt in 2013 en 2014 het toneel voor diverse culturele 
en educatieve evenementen.  

Het vergeten circus 
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Jules Baron Brantsen: een adellijk  ‘enfant terrible’? 
Door Frans van Elk 
 
Na het ar kel in het vorige nummer van Tussen Boom  en 
Stroom over de historie van ‘De Boecop’ werd mijn belang-
stelling gewekt voor jonkheer Jacob Carel Julius Brantsen, één 
van de eigenaren van het  voormalige goed. Hij woonde er on-
geveer 10 jaar, was slechts zelden aanwezig, maar als hij er was 
ook nadrukkelijk aanwezig vanwege het gezelschap. 
 
In de meeste korte beschrijvingen die je leest over Jules Brant-
sen, zoals hij meestal werd genoemd, krijg je de indruk van een  
wat losgeslagen jongeman uit een adellijke en erg rijke familie 
met een grootse tradi e in het openbaar bestuur, waar burge-
meesters, gedeputeerden, kamerleden, ambassadeurs en le-
den van de koninklijke ho ouding deel van uitmaakten. Hij 
wordt meestal beschreven als het zwarte schaap die in onmin 
leefde met zijn familie omdat hij zijn passie voor paarden en 
‘het paardenspel’  (dressuur en vol ge) uitleefde in een circus-
act waarmee hij door Europa trok, een koorddanseres trouwde 
en tragisch aan zijn einde kwam in de tweede wereldoorlog. 
 
Dit is erg kort door de bocht en doet naar mijn mening onvol-
doende recht aan Jules Baron Brantsen. 
 
Jacob Carel Julius werd geboren als tweede kind en oudste 
zoon op 24 oktober 1877 in Angerlo als zoon van de burge-
meester van Angerlo, Carel Marie Brantsen en bewoner van 
het landgoed Wielbergen. Hij hee  een oudere zus Amelie 
(Aimée) en twee jongere broers Vivian en Carlo. Zijn vader Ca-
rel Marie Baron Brantsen was na zijn burgemeesterschap nog 
lid van provinciale staten en kamerlid. Zijn moeder was Jacque-
line Sophie gravin van Limburg S rum en de familie woonde 
vanaf 1889 op het landgoed Rhederoord in De Steeg dat Carel 
Marie erfde van zijn oom jhr Theodore Brantsen. Het landgoed 
Wielbergen bleef bezit van de familie Brantsen maar werd ver-
huurd. 
Jules kreeg zijn opleiding waarschijnlijk aan de KMA 

(Koninklijke Militaire Acade-
mie) in Breda, hij was reser-
ve officier in het leger,  pre-
cies op het moment dat een 
liberale onderwijshervor-
ming op dat tot dan toe 
strenge en op tucht geba-
seerde onderwijsins tuut 
plaats vond op last van het 
parlement. Het gaat te ver 
om te spreken van een de-
mocra sering van het onder-
wijs, maar er was sprake van 
een ‘verlich ng’ en er kwam 
o.m. een studentensenaat. 
Het kan niet anders dan dat 

deze beweging grote invloed 
hee  gehad op de vorming en besef van de eigen verantwoor-
delijkheid van de jonge Jules. Hij woonde in Breda  in een bo-
venwoning  in het centrum van de stad en nam volop deel aan 
het uitgaansleven in die jd.  

Jules was naast een goede ruiter ook een lie ebber van nieu-
we technologie en techniek. Enerzijds had hij diverse paarden 
die hij zelf africh e, anderzijds had hij ook een van de eerste 

automobielen, met nummer 30, in Nederland, een Daimler in 
1899 (zie foto hieronder met Jules aan het stuur). 

Het ging zelfs zover dat in vier jaar jd de familie Brantsen in 
het bezit was van vier automobielen -ook Aimée reed auto- 
terwijl er in heel Nederland nog geen 900 auto's waren. 
 
Na een omvangrijke verbouwing in 1900 van het aangekochte 
goed De Boecop aan de Diepesteeg, waarbij er forse stallen 
aangebouwd werden aan de in 1845 gebouwde hoeve, trekt 
Jules daar in. Dat Jules van huis uit poli eke belangstelling 
hee  meegekregen blijkt uit het feit dat hij in de archieven van 
de gemeente Rheden wordt vermeld als lid van de raad tussen 
1901 en 1906. Daar zal hij slechts kort deel van hebben uitge-
maakt of weinig aanwezig zijn geweest.  
 
Nadat hij op het terrein van De Boecop een heus eigen houten 
circus hee  opgetrokken en daarin een aantal benifietvoorstel-
lingen hee  georganiseerd ten gunste van de patrio sche vrij-
heidsstrijders in Zuid Afrika met een voor de benefietvoorstel-
lingen samengesteld circusgezelschap (hierover meer in het 
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Jules Brantsen  in Breda 
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volgende nummer van Tussen Boom en Stroom) besluit hij, 
waarschijnlijk samen met Greetje Zelle, naar ‘Belle Epoque’ 
Parijs af te reizen waar hij na enige jd besluit door Europa te 
trekken en overal waar het maar kan voorstellingen te geven 
onder de naam Grand Cirque Hollandais Durandsen.  

 
Niet duidelijk is of de kennisma-
king en omgang met de net ge-
scheiden jonge vrouw met al een 
roerig verleden, Greetje Zelle, die 
op dat moment bij familie en ken-
nissen in Rheden verbleef, van 
invloed was op of de reden is ge-
weest van zijn besluit en hun ge-
lijk jdige afreis naar Parijs. In zijn 
boek Loyal and Lethal Ladies of 
Espionage legt de schrijver Tho-
mas Moon deze link wel. Van deze 

Greetje Zelle is bekend dat zij daarna in Parijs optrad als ama-
zone in circus Molier, die amateurs liet optreden, onder de 
naam Lady Mcleod. Zij werd later bekend als Mata Hari, exo -
sche danseres en wereldberoemd/berucht toen zij in 1917 na 
een nogal omstreden proces door de Fransen veroordeeld en 
gefusilleerd werd als spionne voor Duitsland. 
 
Circusvoorstellingen waren in die jd een culturele happening 
op niveau waar zowel de welgestelden als het ‘gewone volk’ op 
af kwamen. Het bestond meestal uit twee delen; een deel voor 
de pauze waar acrobaten hun kunsten lieten zien, een clown 
optrad tussen de nummers en waarin ‘het paardenspel’, dres-
suur en vol ge, de hoofdact vormde.  

Het tweede deel  na de pauze bestond vaak uit een spektakel-
stuk, toneelspel of pantomime in meerdere bedrijven waaraan 
veel van de acrobaten en andere ar esten deelnamen en waar-
in een actuele poli eke situa e of ingrijpende gebeurtenis 
werd nagespeeld en vaak op de hak werd genomen. In dat 
spektakelstuk waren de ar esten dan tevens acteur of figurant. 
 
Het geheel werd van commentaar voorzien  door een spreek-
stalmeester begeleid door het circusorkest waar componisten 
van naam de composi es voor hadden geschreven en ook diri-
geerden. 

De vaste componist en dirigent 
van het Grand Cirque Hollan-
dais Durandsen was Raymond 
Brunel, die Jules aantrok in 
Parijs en meenam op zijn tour.  
In de jaren daarna componeer-
de Raymond Brunel de muziek 
voor alle theater en spektakel-
stukken die Jules schreef. Na 
het opheffen van het Circus 
Durandsen in 1906 hee  hij 
voor een aantal andere circus-
sen gewerkt waaronder ook 
het Cirque Molier. 
 
Werd er in Nederland wat ge-

ringscha end naar het circus als kunstvorm gekeken en werd 
op het circusvolk als minderwaardig neergekeken, in België en 
Frankrijk stonden het circus en de ar esten  in hoog aanzien. In 
Frankrijk en met name het mondaine Parijs van die jd waren 
er vaste theaters gebouwd waar vaste of rondreizende circus-
gezelschappen hun programma konden uitvoeren, zoals o.m. in 
Amiens, Reims en Châlons, België o.a. in Gent en Antwerpen. 
 
Het circus was voor veel andere kunstenaars, zoals schilders 
van die jd, een inspira ebron voor vele kunstwerken, zoals 
Tissot, Degas en Chagall enzovoort.  

 

Raymond Brunel 
Paardenact Jules (MuCEM Paris) 

Poppen op paarden als figuranten voor het spektakelstuk (MuCEM Paris) 

Klaar voor het optreden in het spektakelstuk De Camorra (MuCEM Paris) 

Greetje Zelle, Mata Hari 
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Avond aan avond vergaapte de ‘beau monde’ zich in het uit-
gaansleven aan de kunsten die vertoond werden en bepaalde 
daarmee de status van de ar esten zoals heden ten dage de 
popar esten die bijvoorbeeld in Gelredome, Ahoy of Ziggodo-
me optreden. Ook Jules maakte daar deel van uit en genoot er 
met volle teugen van. Veel van die cirque of hippodrome’s be-
staan nog steeds en zijn fantas sche staaltjes van architectuur 
van die jd.  

Jules is eerst een jdje in Parijs gebleven, waar hij voorstellin-
gen gaf in het Cirque Molier en het Nouveau Cirque, daarna 
ging hij rondtrekken en we vinden het Grand Cirque Hollandais 

Durandsen in 1904 in Dijon, in 1905 in ieder geval sporen van 
zijn circus in Reims, Poi ers en Amiens. In 1905 en begin 1906 
ook in Lille, Gent, Antwerpen, Den Bosch en Dordrecht. 
Er werd opgetreden in de vaste theaters maar op een gegeven 
moment kreeg het Grand Cirque Hollandais Durandsen de be-
schikking over een eigen verplaatsbare ‘houten cirque’ dat ter 
plaatse door lokale ambachtslieden werd opgebouwd en afge-
broken. 

Eind 1906 is het einde van circus Durandsen, gaat Raymond 
Brunel terug naar Parijs en gaat werken voor het Nouveau Cir-
que de Paris. In The Billboard, een maandblad voor circusar-

esten, schrij  Nat Behrens mede-eigenaar van het circus 
Behrens en Smith in januari 1907 dat zijn circus is uitgebreid 
met de overname van de acts van het Cirque Hollandais.  
 
Een Grand Cirque Hollandais komen we na 1907 nog wel tegen 
in Nederland en Europa maar nergens blijkt daaruit enige be-
trokkenheid van Jules. Met name de familie Mullens, Henri om 
precies te zijn, maakt vanaf dat moment gebruik van die naam. 
Ook Kinsbergen is een circusfamilie die gebruik maakte van  de 
naam Cirque Hollandais. 
  
Jules trouwt op 16 juli 1907 met Eloïse Whi ng (geb. 22-07-
1875 te New York) in St Hélier op het kanaaleiland Jersey.  
Een maand later op 31 augustus nogmaals in Rheden. 

Cirque Picardie, Amiens rond 1900 

Een van de vele schilderijen over het circus en de beau monde van Tissot 

Cirque Jues Verne, Picardie, Amiens heden 

De houten circus’tent’ van  circus Durandsen hier in Lille in aanbouw  
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Karikatuur Jules Durandsen. Henri Delarozière (1877 – 1914) Mr Durandsen, proprié-
taire du Cirque Hollandais, 1904, collec on du Musée de Picardie, Amiens (photo 
Irwin Leullier / Musée de Picardie) no inv. : M.P.3065-634-68 

Een deel van de  programmafolder van de voorstelling in Lille (archief  Dordrecht) 

Hierboven en hieronder, diverse acts ooit in Cirque Hollandais 



Van Eloïse is bekend dat zij de dochter was uit een welgestel-
de familie. Haar vader William Dunbar Whi ng had een advo-
catenprak jk in New York en haar broer was architect en ge-
trouwd met een miljonairsdochter. De beide ouders van Eloïse 
waren al gestorven voordat zij Jules, waarschijnlijk in Parijs, 
leerde kennen. Eloïse was een amazone die een vol geact 
deed op de rug van een paard. 
 
Jules en Eloïse betrekken niet ‘De Boecop’ maar verhuizen 
naar Parijs. In 1909 overlijdt de vader van Jules en hij er  de 

tel Baron en een groot deel van de landgoederen die in het 
bezit waren van de familie Brantsen. Vanuit Parijs worden in 
1910 achtereenvolgens door hem De Boecop, Rhederoord en 
herberg Den Engel verkocht. 

In 1911 wordt door 
zijn vrouw het land-
goed Deelerwoud 
aangekocht. Een 
landgoed dat al eer-
der in handen was 
van de Arnhemse 
tak van de familie 
Brantsen. 
 

Omdat het landgoed in 1918 weer wordt verkocht lijkt het 
voor de hand te liggen te veronderstellen dat het voor Jules 
en zijn vrouw alleen maar hee  gediend als jdelijke huisves-

ng in Nederland jdens de eerste wereldoorlog. Er is weinig 
bekend over Jules Brantsen in die periode, noch over hem 
noch over het landgoed. Het grote kasteel wordt overigens 

jdens de tweede wereldoorlog gebombardeerd en is nooit 
meer herbouwd. 
 
Van hetgeen Jules en zijn vrouw maatschappelijk uitvoeren is 
over die jd niet veel terug te vinden. Wel komt hij nog regel-
ma g in Breda waar hij en zijn vrouw logeerden in hotel De 
Kroon en stamgasten waren van het gasthuis Du Commerce 
(art. De Baron, Mar n Beijer, jdschri  Heemkundekring En-
gelbrecht van Nassau, december 1994). 
 
De bemoeienissen van Jules Brantsen met het circus zijn dan 
nog niet ten einde. Vanaf 1922 wordt hij als adviseur betrok-
ken bij een Nederlandse (stomme) speelfilm Cirque Hollandais 
van Theo Frenkel met  hoofdrollen voor Louis en Frits Bouw-
meester en het filmdebuut van Johan Heesters. 
 
Bekend is dat hij in 1922 wordt benoemd als res. Kapitein van 
de Landstorm, in 1929 wordt benoemd als res. Kapitein bij de 
Generale Staf voor speciale diensten en in 1930 wordt bevor-
derd tot Majoor bij de Generale Staf voor speciale diensten. In 
Parijs is hij tevens func onaris van het Rode Kruis. In feite 
blijkt daaruit dat Jules werkte voor wat we nu de militaire 
inlich ngendienst noemen. 
 
Dat Jules voor de inlich ngendienst werkte en nauw samen-
werkte met de Franse inlich ngendienst blijkt uit het boek 
van de Franse generaal Lois Rivel, Carnets du chef des services 
secrets, dat de werking van de inlich ngendiensten van de 

geallieerden beschrij  voor en jdens de tweede wereldoor-
log. Hierin wordt Majoor Brantsen ook genoemd. De archie-
ven van Buitenlandse zaken worden pas in 2020 toegankelijk 
om de rol van majoor Jules Brantsen te kunnen vaststellen. 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog maakt Jules deel uit van een 
van de grootste verzetsorganisa es in Frankrijk die meer dan 

1800 mensen hee  gered 
via een ‘escape line’ naar 
Zwitserland en Spanje. Die 
organisa e waarvan de 
leiding in handen was van 
een andere in Frankrijk 
wonende Nederlander 
Johan Hendrik Weidner 
wordt beschreven in het 
boek Flee the Captor van 
Herbert Ford.  
 
Daarin wordt Jules ook 
genoemd, met name zijn 
arresta e samen met de 
directeur van het Rode 
Kruis en contact van de 

KLM in Parijs de heer Mohr op 23 maart 1944. 
 
Deze arresta e kon plaats vinden omdat de maand ervoor, op 
9 februari, een vrouwelijke koerier was aangehouden met een 
no eblok waarin een groot aantal namen was vermeld. Na 
marteling bekende zij dat de namen in het no eblok deel 
uitmaakten van de verzetsgroep. 
 
Het verhaal gaat dat hij niet thuis was toen men hem kwam 
arresteren en nadat men dreigde zijn vrouw te interneren hij 
zich vrijwillig hee  gemeld;  ‘noblesse oblige’, adel verplicht. 
 
Jules wordt met een groot aantal anderen in Fresnes vastge-
zet en op 15 augustus 1944 via Compiègne op transport ge-
steld naar Buchenwald in midden Duitsland en komt terecht 
in de beruchte afdeling voor poli eke gevangenen. 
 
Een medegevangene jdens het transport en een van de wei-
nig overlevenden, omdat voor hem Buchenwald een tussen-
sta on was geweest, beves gt in een brief van 7 november 
1945 na de oorlog dat hij jdens het transport met een aantal 
mensen hee  gesproken. Hij noemt onder anderen de namen 
van Mohr en majoor Brantsen waarvan hij zich nog herinner-
de dat deze ‘oude man’ in Breda en Parijs had gewoond. 
 
In de periode vanaf september 1944 tot aan de bevrijding van 
Buchenwald in april 1945 worden met regelmaat groepen van 
het verzet en degenen die als spion waren opgepakt na zware 
verhoren en marteling opgehangen of doodgeschoten zonder 
enige vorm van proces. 
 
Op 9 of 10 december 1944 overkomt dat ook Majoor Jules 
Baron Brantsen. 
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Jules Brantsen (foto Gelders Archief) 
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Jules Brantsen is bijgezet op het Nederlandse ereveld Orry la Ville in Frankrijk waar zijn naam op 
een plaque e is opgenomen.  

Jules Baron Brantsen blijkt lid te zijn ge-
weest van de Loge van Vrijmetselaars in 
Parijs. Ook door hen is hij geëerd door 
hem op te nemen in het gouden boek. 
Voor die gestorven helden is er een  ge-
denkplaat in Parijs . 

Postuum wordt hem in Nederland op 24 
mei 1950 het Verzetskruis 1940-1945 
verleend.  

Eloise s erf in september 1959 in Parijs. 

Uiteindelijk sterven twee mensen, Greetje en Jules, beiden door de kogel, terwijl zij als jongeren 
dezelfde passies hadden, beleefden, dromen deelden en die wilden najagen en waarmaken.  

De één beroemd  en berucht in het volle licht van de schijnwerpers als ‘femme-fatale’, spion en 
verrader; de ander in eenzaamheid verlaten en verraden; spion en ‘vergeten’ held. 

Het had zo maar een verhaal kunnen zijn geweest, opgevoerd als pantomime, een spektakelstuk, 
het script geschreven door Jules Durandsen, opgevoerd na de pause…….in het door beiden ge-
liefde circus. 

De poster op pagina 22 is van een voorstelling Le Rêve d’Igor van het Cirque Moderne uit België uit 2011. 
 
Le Rêve d'Igor is het verhaal van een toevallige ontmoe ng, van een liefde die bloeit uit een gedeelde passie van het moment.  
Het is het verhaal van een droom die werkelijkheid wordt door er, elke dag opnieuw, een beetje meer in te geloven. 
 
De tekst hierna is een vrije vertaling van de postertekst, met dank aan SuzanneTimmer, Cole e Stocky en Reineke Kramer. 
 
 
 
 

 
  

 

Igor droomt van het circus net als alle andere kinderen die door hun 
moeder niet worden begrepen en een autoritaire vader hebben. 

Intens, met passie en tegendraads 
Een onmogelijke droom die je alleen maar van een afstand kunt bekij-

ken, omdat je vader een ander leven voor jou voor ogen heeft. 
 

Wat als het circus eerder een nachtmerrie is dan hetgeen  
je je hebt verbeeld. 

Wat als het circus, door jou geïdealiseerd en ingepakt in mooi  
pakpapier, een spiegel blijkt te zijn van je angsten, onuitputtelijk 

verdriet, een waarheid die je weigert te aanvaarden. 
 

Ondanks dat Igor hoopt op een wereld van glans en glitter ontdekt 
hij iets anders dan uiterlijke waarde, een andere kant van zijn leven,  

een andere waarheid. 
De droom van Igor is een reis van een inwijding 

met onvermoede gevolgen. 
 

Het Cirque Moderne stelt u voor, uw in beton gegoten opvattingen los 
te laten om de lotgevallen van een ongewone familie te ontdekken. 

 
Laat u meevoeren met emoties van uw keuze 
Bereid u voor op een verrassende belevenis 

Intens met passie en tegendraads 
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Feuilleton. Gedeeltes overgenomen en 
ingekort uit het kinderboek “Corrie en 
de kaboutertjes”  door mevrouw van 
Osselen-van Delden, dat in De Steeg 
speelt en over de kinderen van de zo-
mergasten in de pensions gaat. Het is 
voor het eerst uitgegeven in 1898. 
  

De meisjes Mouw zitten met haar vieren aan de Kaap te-
gen de helling van den berg, in de hei. 
‘De laatste avond,’ zegt Truida met een zucht. 
‘O, waarom zeg je dat?’ zegt Toosje, ‘ik doe juist mijn best 
om er niet aan te denken.’ 
‘Wat is het hier toch 
heerlijk, ik zou hier zoo 
graag altijd blijven.’ ‘Toch 
niet in den winter,’ 
meent Toosje. 
‘O ja, altijd; stel je maar 
eens voor, als het hier 
alles met sneeuw bedekt 
is, hoe mooi dat zal zijn; 
zoo spierwit, zonder éen 
voetstap, zonder éen 
vuiltje, en dan zoo heel 
stil, zonder gerammel 
van wagens of geschreeuw van kooplui.’ 
‘Ik kan nu nog niet aan den winter denken,’ zegt Toosje, 
‘ik denk liever aan de groene boomen en de bloeiende hei 
en het zitten in het warme zand. O, konden we maar wat 
zand en dennenaalden meenemen naar Rotterdam!’ 
‘En Mary is toch liever in de stad dan buiten, ze vindt de 
stilte zoo vervelend, en ze vindt nooit iets mooi op het 
land. Ze vindt alle boomen hetzelfde.’ 
‘Hè, hoe is het mogelijk!’ zegt Truida, ‘het is hier telkens 
weer anders. 's Morgens is het heel anders verlicht dan 's 
avonds. Als de zon zoo laag en zoo rood aan de lucht 
staat, wat worden dan de boomstammen duidelijk zicht-

baar, die van de dennen zijn dan als met goudstof besto-
ven, je kunt ze wel tellen, terwijl het midden op den dag 
éen donkere massa is, onder de schaduw van hun belom-
merde kruinen.’ 
‘Hé Truida, wat ben je poëtisch! heb je dat zelf bedacht?’ 
vraagt Toosje lachend. 
‘Ja, waarom niet! als ik hier altijd was, zou ik ook verzen 
kunnen maken zooals Lili, maar in Rotterdam worden 
mijn gedachten aan kleine stukjes gebroken door al die 
drukte; ik zal er mij ellendig voelen.’ 
‘O Truida, dat heb ik juist van morgen ook tegen Lili ge-
zegd, en weet je wat ze zei? we moesten de herinnering 

aan dit heerlijke buitenle-
ven meenemen naar de 
stad, dan zouden we veel 
gelukkiger zijn dan al die 
menschen, die niet naar 
buiten zijn geweest, die 
stakkerds!’ 
‘Ja, dat is waar,’ zegt Gre-
ta; ‘als we nu gaan jamme-
ren omdat de pret op is, 
zijn we ondankbaar. Laten 
we nu afscheid nemen van 
de hei en van het mooie 

uitzicht, bekijk het nog eens héel héel goed; ik wil het 
goed onthouden, dan kan ik het mij later duidelijk voor-
stellen met de oogen dicht.’ 
‘Dag lieve, lieve hei! dag berkeboomen en mooie geurige 
dennen! ik hoop dat ik jullie het volgend jaar weer zal 
zien,’ zegt Jetje. Ze staan alle vier nog een poos in stilte te 
kijken, en slaan dan het pad in, dat door de bosschen en 
over den Rouwenberg naar de Steeg voert. Op den Rou-
wenberg bij de bank, schrijven ze in 't zand: ‘Vaarwel.’ 
 
(wordt vervolgd) 
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