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BIJ DEN BEERENBERG. 

De natuurvrienden uit vroeger tijd hebben ons niet verwend met nauwkeurige 
en levendige beschrijvingen van het Nederlandsche landschap, zooals zij het 
destijds zagen en genoten. Soms vrees ik, dat onze nazaten omtrent onzen 

tijd wel eens dezelfde verzuchting zouden kunnen slaken, maar daarover later. 
Wij zijn nu dankbaar voor elk bericht uit vroeger dagen, vooral wanneer het af

komstig is van kundige en betrouwbare persoonlijkheden. Tot deze wil ik wel rekenen 
den heer J. F. Martinet, meester der vrije konsten, doctor in de wijsbegeerte, lid van de 
Hollandsche Maatschappij der Weetenschappen te Haarlem en predikant te Zutphen. 
Bovendien auteur van de Katechismus der Natuur, een alleronderhoudendst werk, 
vier deelen van samenspraken tusschen leeraar en leerling en vol van interessante 
wetenswaardigheden. Het werk is opgedragen aan de doorluchtigste Frederika 
Louisa Wilhelmina, Willem Frederik en Willem George Frederik, prinsesse en 
prinsen van Oranje en Nassau enz., enz., maar in de voorrede zegt de dominee ook, 
dat hij het werk gemaakt heeft ten behoeve van en uit liefde voor zijn catechesanten, 
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,,wijlhijingeenetaal tot zijn leedwezen een boek te dien oogmerke wel geschikt kon 
vinden. "Hij wilde naast zijn Bijbel ook een Boek der Natuur hebben en is daar wonder
wel in geslaagd en dat op het eind van de achttiende eeuw. Mijn uitgaaf is die van 
1778 en daaruit ga ik nu wat overschrijven. 

De leerling vraagt: „Zoudt gij mij nergens in dezen oord eenen Waterval kunnen 
laten zien? Mijn oog is er begeerig na. 

Antwoord: Er is een fraaie waterval, bijna vier uren van hier, op den weg, die van 
Zutphen naar Arnhem over de hooge Veluwe gaat, doch weinig wordt gebruikt, 
omdat de andere weg derwaarts langs den Veluwezoom korter en lustiger is, waarbij 
het toekomt dat deze waterval aan zeer weinigen bekend is. Ik heb denzelve onlangs, 
met eenen vriend, den heer van Hasselt, bekend in ons vaderland door zijne zijde
teelt onderzogt. Den weg van Zutphen derwaarts vonden wij zeer vermaaklijk. Men 
beklimt er telkens hooge bergen, waarop de teekenpen zich kan vermaken met het 
nabootsen van de schoonste schilderijen der natuur en men daalt daarna af in diepe 
vale yen, waarvan vele toen met gele koornvelden en met den wit bloeienden boekweit 
beslagen waren. Verderop kwamen wij in de woeste hei en vervolgens aan het Im-
bosch, waar de baron Tork, Heer van Rozendaal, getoond heeft, dat konst en nijver
heid de barre hei in vruchtbare akkers, in grasrijke beemden en in groenende tabaks-
velden kan veranderen: een treffelijk voorbeeld, der navolginge van patriottische 
edellieden overwaardig. Met geen mindere verwondering zagen wij hier talrijke 
dennen, iepen, eiken en daaronder den ahornboom met zijne breede bladeren prijken. 
Wie toch zou verwacht hebben, dezen boom hier in eenen dorren oord te zullen 
vinden en zoo welig te zien tieren. Ten zuidwesten van dit bosch, den zoo genoemden 
Beerenberg eerst beklommen en dien daarna een weinig afgedaald hebbende, werden 
wij op 't onverwagst, verrast door dezen fraaien waterval. Onze eerste verbaasdheid 
een weinig bot gevierd hebbende, begonnen wij denzelven nader te onderzoeken. 
Een gedeelte van den zeer hoogen Beerenberg, door den genoemden onvermoeiden 
edelman met boomen beplant, voor ons nu gelegen, begrepen wij, dat het daar op 
gevallen regenwater, bij de afzakking, het Meertje vormde hetgeen wij in de afhelling 
van dien Berg ten oosten voor ons zagen, waarin eenige eilandjes met biezen beslagen 
zich opdeden. Nu hadden we berouw, dat we niet eene schuit op eenen wagen geladen 
en met ons genomen hadden, om er in gezeten zijnde de diepte van het meertje te 
peilen. Met ons rijtuig daarin te rijden en het dus te beproeven, durfden wij niet 
ondernemen. Het water, dat zich uit hetzelve ontlast, liep midden over den weg 
tusschen het meertje en den waterval vrij ondiep heen en had den grond ter plaatse, 
waar dezelve zeer schuins in eene vallei afloopt van tijd tot tijd uitgehold en dus 
eenen val gevormd. Wij maten de diepte der uithollinge en bevonden dien van veertien 
tot twintig voeten, de bovenbreedte ongelijk uitgescheurd, van dertig tot vijftig 
voeten. Hierop klauterden wij in deze diepte af en zagen daar met verbaasdheid de 
verwoesting in dit ruwe kanaal, door geene menschelijke hand, maar alleen door het 
water gevormd; met de verschillende beddingen der gronden, met de groote aard
klompen, door de uitkabbelingen des sterken strooms, die nu zagt, dan geweldig 
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gaat, van boven afgevallen en rondom ons onagtzaam neergestort, of noch hangende 
en dreigende te vallen; met een menigte van albaster, agaat en andere steenen, ver
sierd met allerleie koleuren; sommige zelfs opgepronkt met aartige spelingen der 
Natuur. Waarom, zeiden wij toen, zijn niet onze kabinetten met dezelven verrijkt? 
Verdient dan het uitheemsche alleen daarin eene plaats en moet het onze vaderlandsche 
fraaiheden daaruit dringen? Wij namen er een deel van mede. 

Hier staande en dezen waterval aandagtig beschouwende, hield de hier heerschende 
woestheid der natuur onzen geest, ik weet niet in welke stille verbaasdheid. Wij be
vonden ons tusschen twee hooge ongeschikte muren van ongevormde aardklompen, 
het oor werd gestreeld door het gedruisch des vallenden waters en aan mijne regter 
zijde zag het oog den kristallijnen stroom over een nu nauw, dan verbreed bedde, 
schuimend heen vlieten. Hier was geen einde aan het zien naar alle kanten. De koelte, 
die hierbij heerschte, gaf ons op den warmen middag eene aangename verfrissching. 

Dit werk verrigt hebbende, dreef ons de nieuwsgierigheid om te vernemen, waar 
al dit gevallen water blijven mogt. Wij gingen dan van deze plaats weg en wandelden 
nevens den vlietenden stroom, nu gemakkelijk, dan bezwaarlijk, door dit diep uit
gehold kanaal naar beneden in de vallei. Soms stonden wij stil, zagen om, en ont
dekten dat het water op den afstand van honderd schreden een verval van drie,ten 
elders van meer voeten had. Op eenige plaatsen, daar het bedde twintig voeten breed 
was, had de stroom het witte uitgekabbelde zand zoodanig met de zwarte afgevoerde 
aarde gestreept en doormengeld, dat wij eene prachtige marmeren vloer meenden te 
zien. Wij stonden lang in beraad, alzoo ons oog nooit iets zoo fraai zag, om eene 
teekening te maken van deze speling der natuur; dan de tijd verbood het ons. Eindelijk 
na meer dan twaalfhonderd schreden ver in dit kanaal geteld en in de al dieper gaande 
vallei afgezakt te zijn, kwamen wij aan het einde, daar het water aan den voet van 
andere bergen gestuit, in eene kom gevangen werd en deels door de warmte uitge
dampt daar vervloog, deels onder den grond zich verloor. Terug gekeerd, herzagen 
wij met hetzelfde genoegen den waterval en begrepen dat het niet lang zal duren, 
of het water zal den rijweg geheel wegnemen en den val aanmerkelijker maken, zul
lende de eerste dan buiten om het meertje verlegd moeten worden. Gij kunt be
grijpen, dat wij eenen geruimen tijd van den dag met deze bezigheid doorbrachten 
en over alles voldaan naar huis keerden. 

Leerling: De beschrijving, die gij mij daarvan geeft, doet in mij eene begeerte 
ontbranden, om dien waterval te zien. 

Nu, dat gebeurt dan later ook. Zie maar: 
Leeraar: Laten wij een groote wandeling doen, waartoe wij thans tijd hebben, en 

links af naar de hooge Veluwe gaan, dan zullen we daarna rechts af slaan door het 
dorp Apeldoorn naar het Soerensche Woud. 

Leerling: Hoe ver valt deze weg? 
Leeraar: De wandeling is gezond en de kleine vermoeidheid zal wel haast vergoed 

worden door iets, dat u niet onaangenaam zal zijn te zien . . . . Wij zijn nu reeds 
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gekomen tot op den Beerenberg; wij dalen denzelven thans af en zie daar den water
val, dien ik u in onze zesde samenspraak beschreven heb, op wiens schoon gezicht 
ik u wilde onthalen, waarom ik u dezen weg heb heen geleid. 

Leerling: Dus zie ik daar de hooge bergen voor ons, het meertje in derzelver af
helling, de ontlasting over den rijweg en den val in de uitgeholde laagte. Klauteren 
wij in de diepte en beschouwen wij den val van nabij. O, welk een gedruisch des 
vallenden waters! Welk een menigte van afgevallen aardbrokken! Welk een woestheid 
der Natuur, die ook mijnen geest, ik weet niet, in welk een stille verbaasdheid op
getogen houdt". 

Tot zoover Martinet. Wanneer wij thans den Beerenberg bezoeken, dan geraken 
wij ook in stille verbaasdheid, omdat we op het eerste gezicht van dit alles geen spoor 

Fig. 2. Hoog en Laag tusschen Beerenberg en Elsberg. 

meer kunnen ontdekken. De gravure, hierbij gereproduceerd, laat aan duidelijkheid 
niets te wenschen over. Alles staat er op: de hooge berg, het meertje met zijn eilandjes 
en plantengroei, de afstrooming en de waterval zelf. De plantengroei duidt aan dat 
het heele geval iets meer is dan het product van een nat jaar en een poosje van forsche 
stortbuien. Zulke kortstondige waterpartijen beleven we op dit deel van de Veluwe 
telkens en telkens weer en die hebben het landschap gevormd tot het grillig schoone 
geheel, dat jaren geleden aanleiding gaf om hier te spreken van Neerland's Thü-
ringen. 

De Beerenberg behoort thans aan de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonu
menten. Je kunt er verscheidene malen langs loopen zonder hem te zien, want hij 
ligt nu verscholen in de bosschen destijds door baron Tork geplant en als we hem 
eenmaal hebben opgespoord, dan blijkt hij niet eens zoo heel hoog boven de om
geving uit te steken. 

De vallei waarheen het water uit het meertje afvloeide, kan niet anders zijn dan de 
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laagte van de Eerbeeksche laan, den weg van Zutphen naar Arnhem, dien onze 
wandelaars op de eerste reis gingen. Had de bodemgesteldheid het toegelaten, dan 
zou het water ten slotte terechtgekomen zijn in de Eerbeeksche Beek. Den „berg" 
die het stuitte en maakte dat het moest verdampen of verzinken heb ik niet kunnen 
identificeeren. 

Ik zou het wel aardig vinden, wanneer sommige van onze lezers dat heele gebied 
nog eens op hun gemak bekeken. Het is allemaal bezitting van Natuurmonumenten. 
De Beerenberg zelf ligt vlak bij de bekende Vijfsprong, een belangrijk punt in de 
topografie van onze bezitting. Daar ontmoeten elkaar de Eerbeeksche laan, de Noord-
Zuid Brandweg door den Imbosch, de baan langs den Zuidrand van het Terletsche 
veld en de meergenoemde dennenbosschen, ten vierde de weg naar de Zijpenberg 
en ten vijfde de randweg langs de bosschen van den Imbosch, waar die grenzen aan 
het Worth-Rhedensche veld. 

Al die wegen zijn interessant, niet het minst die Brandweg. Hij geeft een mooie 
doorsnee door de verschillende houtaanplanten van den Imbosch, jong en oud en 
komt uit op een hoog kaalgeslagen stuk aan de Ringallée met dien fabelachtigen groei 
van Roode Boschbessen. Daar hoef je in het najaar nooit lang te wachten, om groote 
vluchten van Korhoenders te zien en ook het Edelhert is daar thuis. Martinet en zijn 
leerling gingen naar het Soerensche woud om wilde dieren te zien, maar ze hadden 
gerust volstaan kunnen hebben met den Imbosch. 

De alabasten en agaten en andere aartige gesteenten met de spelingen der natuur 
incluis, kunt ge nog wel aantreffen in de grindgraverijen langs den weg naar de 
Zijpenberg. 

De grensweg van de Vijfsprong oostwaarts brengt ons langs het Worth-Rhedensche 
veld: heide met wat berken en vliegdennen, enkele jeneverbessen, een stukje stuif-
zand, hier en daar al naar weder en jaargetij een vochtig plekje. Een grillig landschap, 
hoog en laag, soms met lange diepe geulen en met aanloopjes voor een avontuur 
als dat van den Beerenberg. Vooral in de buurt van den hoogen Elsberg neemt de 
beweging toe en we vinden hier ook een echt „meertje", de hertepoel, maar die loopt 
nog lang niet over. Hier ligt alweer een waardevol studieveld met als hoofd-onder
werp de toestanden van het water op en in den bodem. Vroeger heb ik u al eens 
verteld, dat het ondergrondsche water in deze streek afstroomt naar verschillende 
kanten. Niet ver van onzen bovengrondschen Vijfsprong ligt ook de vijfsprong voor 
het ondergrondsche water en niet eens zoo heel diep. 

Nog iets. De Eerbeeksche baan is een deel van de oude weg van Zutphen naar 
Arnhem. Juist bij den Beerenberg is die thans onderbroken en in het Rozendaalsche 
veld kunnen we weer aanknoopen bij de Eerbeeksche allee. 

JAC. P. THIJSSE. 
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