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‘Spartacus’

een samenwerkingsproject op een historische locatie

Aan de Prins Willem Alexanderlaan te Apeldoorn, op een terrein tussen de Driehuizerweg en de Jachtlaan,
zullen in de komende jaren bouwactiviteiten plaatsvinden. Waar nu nog een oud fabriekscomplex staat, wil
Woningstichting Ons Huis een kleine woonwijk bouwen. Hoe die huizen eruit zullen zien en hoe ze in het stede
lijke landschap komen te liggen is nog onderwerp van studie en van discussie tussen opdrachtgever, gemeente,
stedenbouwers en architecten. Aan die discussie wil deze reader een bijdrage leveren.

Het terrein aan de Prins Willem Alexanderlaan heeft een lange geschiedenis van wonen en werken, die op zijn
minst teruggaat naar de vroege middeleeuwen. Hier leefden ooit keuterboertjes in hun Veluwse boerderijen.
Jongedames zaten er op een deftige kostschool.Turkse gastarbeiders hadden hier hun slaapverblijven en hun
gebedsruimte. En niet te vergeten werkten er honderden mensen aan de ontwikkeling en productie van fietsen
en motoren in de Spartafabriek.

Aan deze Spartafabriek, de meest bekende gebruiker van het terrein, is de fantasienaam van dit project ont
leend: ‘Spartacus’. Het doel van Spartacus is de geschiedenis te benutten als inspiratiebron voor de nieuwbouw
en zô verleden en toekomst van de plek met elkaar te verbinden.

Spartacus is een initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn. Binnen dit platform wisselen organisaties op het
gebied van architectuur en erfgoed ideeën uit en stemmen zij activiteiten op elkaar af. Met het oog op de moge
lijke oprichting van een gezamenlijk centrum voor architectuur en erfgoed, wordt getracht de samenwerking
verder te intensiveren. Spartacus is opgezet als proefproject voor onderlinge samenwerking, naar een idee van
Harro Frieling (Stichting Apeldoornse Monumenten) en Hans Menke (Stichting Bouwhuis). Betrokken zijn voorts
de Historische Vereniging Felua, de Vereniging Oud Apeldoorn, de Archeologische Werkgroep Apeldoorn, de
Sparta Motorclub en het Apeldoorns Archief (CODA).
De gemeente Apeldoorn, die een actief beleid voert op het gebied van ‘culturele planologie’ en Woningstichting
Ons Huis hebben het particuliere initiatief met enthousiasme ontvangen en hebben financiële ondersteuning
en/of samenwerking toegezegd.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst hebben de samenwerkende verenigingen een werk
groep gevormd waarin zij, elk vanuit hun eigen specifieke deskundigheid, archeologisch en historisch onderzoek
doen naar de geschiedenis van bebouwing, bewoning en bedrijvigheid in het gebied. Het verzamelde materiaal
is geordend en gebundeld in deze reader.
Vervolgens vormt het onderzoeksmateriaal de input voor een openbaar debat op donderdag 10 juni 2004.
Tijdens dit debat zullen enkele forumleden met elkaar en met het publiek van gedachten wisselen over de
manier waarop cultuurhistorische informatie kan dienen als inspiratiebron voor architecten en stedenbouwers.
De uitkomsten van dit debat worden aangeboden aan de gemeente Apeldoorn en aan Woningstichting Ons
Huis. Zij kunnen er gebruik van maken bij de nieuwe invulling van het Spartaterrein. De gemeente wil hiervoor
periodiek overleg tot stand brengen tussen de gemeentelijke projectleider, stedenbouwkundigen, de
woningstichting en de betrokken architect(en).
Tenslotte zullen de eindresultaten van het gemeenschappelijke proces naar verwachting worden vastgelegd in
een boekwerkje dat onder meer ter beschikking komt voor nieuwe bewoners van het gebied.

Zo vormt deze reader als het ware een tussenfase in een langer lopend project. Een afgerond product is het nog
niet, eerder een geordende verzameling materiaal: knipsels, historische vondsten, interviews, foto’s, kaartjes. De
gevonden informatie is verdeeld in vijf hoofdstukken die belangrijke thema’s vormen in de geschiedenis van het
gebied: archeologie, de drie boerderijen, de villa Clarenbeek, de Spartafabriek en de beek.

De werkgroep Spartacus hoopt dat de informatie uit de reader inspiratie zal opleveren voor opdrachtgevers,
stedenbouwers en architecten, met als uitkomst dat — in welke vorm dan ook — cultuurhistorie straks een wezen
lijk onderdeel zal zijn van de identiteit van de toekomstige woonwijk.

Dolly Verhoeven
voorzitter van de Werkgroep Spartacus





Kaarten

Het Spartaterrein, van 1927 tot 2001 de vestigingsplek van de
Spartafabriek, ligt in de wijk Driehuizen, ten westen van het centrum van
Apeldoorn.
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de PWA-laan. Deze dateert
van 1968, de periode waarin Apeldoorn ‘de schrijftafel van Nederland’ zou
worden en bouwplannen en wegen alvast werden toegesneden op deze
aanstaande schaalvergroting. De oude Waterloseweg die op de kaart van
1960 staat, werd ‘doorgeknipt’ en deels vervangen door de PWA-laan,
zoals te zien op de kaart van 2001.

Situatieschets

1960

2001



1. Archeologie

Het Spartaterrein heeft een oude voorgeschiedenis. Halverwege de negentiende eeuw vonden twee bewoners,

Comelis Sljkhuis en Aart Oudbier, in de bodem een stenen potje met kralen uit de Frankische of Merovingische

periode (5e — 7e eeuw). Dat zou kunnen betekenen dat er in die periode een grafheuvel is geweest. De bevol

king leefde van landbouw, veeteelt en ijzerwinning In de late Middeleeuwen ontstond op deze plaats de buurt

schap Driehuizen. Vlakbij lag de Orderenk, een complex akkerland dat door constante bemesting steeds hoger

kwam te liggen. De oude vondsten hebben ertoe geleid dat bij de herbebouwing van het Spartaterrein eerst

archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd. Hoewel de verwachtingen hiervan door de lange bewonings

geschiedenis hooggespannen waren, zijn de resultaten voorlopig nog teleurstellend.
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Belangrijk is eene ontdekking, die in de lente van dit jaar te

Apeldoorn heeft plaats gevonden. Zij bestond in een versierd

aarden potje met veertien ek1eurde koralen, toevallig door twee

gravers van kiezelzand (hetwelk voor de wegen gebruikt

dR’YffE’ll air
wordt) opgegraven. Deze voorwerpen werden door de vin

-
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van den heer J.H. Ameshoff, wethouder te Apeldoorn, die ze
18O. overmaakte aan den heer Is.An.Nijhoff, archivarius der

Provincie Gelderland, ten einde de waarde of het weten

schappelijk aanbelang te kunnen beoordeelen, en de laatstgenoemde had de vriendelijkheid, daarvan aan mij kennis te

geven en mij tevens uit te noodigen, om er eenige ophelderingen over in het midden te brengen op eene sectievergade

ring van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap in Junij ji., waar hij ten dien einde de voorwerpen zelve ter tafel had

gebragt. Nadat aan dit verzoek mondeling door mij voldaan en daarbij tevens op het wenschenswaardige van eene uitgave

gewezen was, uitte de heer Nijhoif den wensch, dat die uitgave in zijne Bijdra9en voor Vaderhmdsche Geschiedenis en Oudheidkunde

mogt plaats vinden en ik snij met de zorg voor de uitvoering mogt belasten. Ik heb die taak bereidwillig op mij genomen,

in de hoop van door den bezitter der stukken en door eigen plaatselijk onderzoek nog eenige inlichtingen te zullen ont

vangen, die mij tot regte waardering der ontdekking noodig schenen.

De heer Ameshoif, met wien ik sedert over de ontdekking in briefwisseling getreden was, verstrekte met bereidwilligheid

eenige gevraagde ophelderingen omtrent plaats en wijze van vinding; ophelderingen evenwel, die mij slechts te meer over

tuigden van het belang om de ontdekkingsplaats zelve in oogenschouw te nemen. Dit laatste vond plaats op het einde van

Augustus jl., toen ik in voormelden heer niet slechts eenen plaatskundigen en behulpzamen wegwijzer mogt vinden, maar



die daarenboven ook de goedheid had, om mij de oorspronkelijke voorwerpen (om wier afstand voor
het Museum ik hem verzocht had) ten geschenke te geven, zoodat gezegde voorwerpen thans reeds
het Museum van Oudheden versieren.
Vijftien minuten ten zuidwesten van de hervormde kerk te Apeldoorn, onder het gehucht Driehuizen,

op de heide van de Ordermark, werden de voorwerpen opgegraven. De grondslag, waarop het potje onder
de aarde zat, was p.m. 0,8 ei onder den beganen grond; boven het potje zat 0,3 ei zand en vervolgens

0,4 el humusachtige heideschors. De koralen werden op dezelfde diepte en slechts 2,5 ei van het potje
gevonden, zoodat het niet twijfelachtig is, dat zij er oorspronkelijk bij behoord hebben. Bij eene
nagraving op dezelfde plaats vond ik een klein ijzeren bracelet, naar het scheen, vermoedelijk van eene

zeer jeugdige persoon (de middeffijn was p.m. 0,04 ei): het was zeer geschonden en geoxydeerd, maar
aan ééne zijde open, waardoor het elastiek moet geweest zijn. Dit voorwerp zal mede tot de even-

genoemde behoord hebben. Volgens zeggen der vinders, had zich in het potje niets bijzonders,
althans geene verbrande beenderen, bevonden.
Indien deze opgave juist is, gelijk men allezins reden heeft te vertrouwen, zal men
het potje niet voor eene doodsurn mogen houden. Dit zou ook weinig strooken

met den laten tijd, waartoe wij de voorwerpen, wegens hunne bewerking, vorm
en versieringen, meenen te moeten brengen.

Het potje, van tamelijk fijne klei en bruingraauwe kleur, is op eene schijf gedraaid
en vrij hard gebakken. De versieringen zijn er op aangebragt, toen de aarde nog

week was, en wel in dier voege, dat men er eerst 7 of 8 geulen in gedraaid heeft,
die zich op tamelijk gelijke afstanden als eene spiraal uit eikander ontwikkeien;
deze geulen zijn de grondlijnen, waarin men de reeks van hoekige (drie- en vier-

hoekige) kuiltjes gedrukt heeft, die er als versieringen in gezien worden. De kuil
tjes zijn er uit de hand in gedrukt en wei, naar ik verneem, met eene kam, zeker met
een kamvormig werktuig, welk zelfde werktuig zeer goed ook heeft kunnen die

nen, zoowel om er de geulen in te laten loopen, als om er, tegen den buik,
eemge, mede tot versiering aangebragte, loodlijnige denken in te drukken. Door
deze bewerking en versiering heeft dit potje de grootste overeenkomst met
ontelbare fragmenten van aardewerk bij Wijk-bij-Duurstede opgegraven,
welke Wijksche stukken, op goede gronden naar wij meenen, tot het
Karolingische tijdperk gebragt zijn. De Frankisch - Karolingische oorsprong
wordt nader bevestigd door de daarbij gevonden koralen.
Ten aanzien van stof, vorm en kleur komen deze koralen treffend overeen met
koralen bij Wijk-bij-Duurstede gevonden en mede afkomstig uit het
Karolingische tijdperk. De stof is eene soort van glas of pâte, waarin de
kleuren gebakken zijn, uitwendig glad en blinkend als glas.
Waartoe het potje oorspronkelijk gediend hebbe, is niet met zekerheid te
bepalen; de vorm wijst aan, dat het een bewaarvaasje geweest is, en de

omstandigheid, dat het bij koralen en bij een bracelet, voorwerpen van vrouwe
lijke versiering, gevonden is, geeft grond tot het vermoeden, dat het vaasje

gediend hebbe om iets te bewaren hetwelk tot vrouwelijke luxe behoorde, b.v.
welriekende zalf of olie.
Naarmate goedbewaarde voorwerpen Uit het Karolingische tijdperk in het algemeen zeldzamer
zijn, zal aan deze Apeldoornsche meerder waarde moeten toegekend worden. Maar die waarde
valt nog meer in het oog, wanneer men de ontdekkingsplaats met hare naaste omstreek in aan
merking neemt. Op den korten afstand van 40 tot 60 ellen N.W. van de plek waar deze voorwerpen
gevonden zijn, liggen zes of zeven heuveltjes, die, hoezeer ook afgeplagd, het voorkomen behouden
hebben van grafheuvels te zijn.
Hieruit zal voldoende gebleken zijn, dat onze Karoli.ngische voorwerpen gevonden zijn op eene zeer
uitgestrekte Oud-Germaansche begraafplaats, en wel, digt bij Oud-Germaansche grafheuvels. En
indien men aannemen mag, dat die Frankische voorwerpen tot medegaven gestrekt hebben van
eene afgestorvene (ofschoon het lijk nog niet gevonden is), en dat die afgestorvene, gelijk waar
schijnlijk is, het Christendom reeds omhelsd had, dan zou men daarin een nieuw bewijs mogen
vinden van de verkleefdheid der Christenen van dien tijd aan de gewoonte, om hunne dooden bij
te zetten bij de verbrande beenderen hunner voorvaderen, eene gewoonte, die aanleiding gaf tot het
vaststellen van art. 22 der Capitulatio de partihus Suxoniae door Karel de Groote, luidende: “Jubemus ut corpora
Christianorum Saxonum al coemeteria ecclesiae deferontur et non al tumulos pa9anorum.”

Leijden, den 28 October 1850.



2. De drie boerderijen

De buurtschap Driehuizen is al aan het einde van de Middeleeuwen bekend, maar pas in de negentiende eeuw,
met de komst van het kadaster, werd zij nauwkeurig in kaart gebracht. Zoals de naam al aangeeft, stonden er
drie boerderijen. De eerste werd Groot Driehuizen genoemd, de tweede Klein Driehuizen, terwijl de derde
naamloos was. Het waren typisch Veluwse boerderijen: het gezin woonde beneden, terwijl de zolder gebruikt
werd voor de opslag van hooi en stro. Achter het woongedeelte was de deel voor de paar koeien en paarden
die men had. De plee was buiten.
De drie boerderijen kwamen via verschillende verkopen en verervingen uiteindelijk in handen van verschillende
families. Groot Driehuizen werd later verbouwd tot villa Clarenbeek, om vervolgens geleidelijk opgeslokt te
worden door de Spartafabriek. Klein Driehuizen werd in 1908 gesloopt. Als laatste is de boerderij zonder naam
in 1971 gesloopt.

De locatie Driehuizen met de drie huizen

De Spartalocatie is ontstaan uit een buurtschap van drie boerderijen, die in 1832 voor het eerst nauwkeurig in
kaart zijn gebracht. Ook daarvoor was er op deze locatie al bebouwing bekend en stond de locatie ondermeer
aangegeven als Driehuijs op een kaart uit 1708 van het
kapittel van St Marie. Ook op de kaart van de Hoge
Heerlijkheid het Loo uit 1763 van Leenen staat Driehuijzen
aangegeven. In 1632 wordt ook de naam Driehuizen al bij
een boerderij genoemd.

De oudste geschreven vermelding die tot nu toe is gevonden
stamt uit 1732. Dan staat in een protocol vermeld: het erf en
goet Driehuijsen, bestaande in huijs met berg en schaapschot, als bouw en
weilanden soo van Groot als Kleijn Driehuijsen. In de acte staat
ook vermeld dat een aandeel inbegrepen is in het hout-
gewas van het HoogSoerderbos. De bewoners waren
schapen houders. Het perceel was gelegen in de buurtschap
Orden te Driehuijsen. De eigenaar werd Gerard Johan van

___________________________________________

Brienen.

Ook in de protocollen van de Hooge Heerlijkheid Het Loo zijn weer een aantal transacties te vinden waar
Driehuijsen in vermeld staat.
In 1752 staat beschreven het erf en goed genaamt Groot Driehuijsen gelegen in de Heerlijkheijdt Carspel Apeldoorn, buurschap
Orden, bestaande in huijs, hof, burg, schuur, schaapschot, hooijschuur, ongeveer seven molder saaijland en twee morgen* hooijlandt.

De eerste moderne officiële vermelding vinden we in de kadastrale boekhouding van 1832, waarbij het minuut-
plan de situatie van dat moment weergeeft, zoals die in het terrein is opgemeten. Op de kaart is de benaming
‘Driehuizen’ voor de buurtschap te zien.
Op grond van vermeldingen in vroegere aktes is een verdere onderverdeling te maken: de boerderij die bekend
stond als Klein Driehuizen [Al, de boerderij die bekend stond als Groot Driehuizen [BI en de derde boerderij —

deze was niet bekend onder een bepaalde benaming [C].

Op 21januari 1854 verkopen Albert Ooitink en Maria Berends van Wenum: de boerenerven: Groot-Driehuizen en Klein
Driehuizen genaamd zijnde twee woonhuizen en verdere getimmerten met erven, tuinen, bouw en weilanden, hakhout en verdere acces
soiren; alles staande en gelegen nabij het Dorp. Ook wordt verkocht de derde boerderij in de buurtschap: een bouwmanswoning met ver
dere getimmerten, tuin, bouw- en weiland, en hakhout, staande en gelegen bij het erve Groot Driehuizen voornoemd. Christiaan
Pieter van Deventer is de nieuwe eigenaar van de drie boerderijen.
Vanaf die tijd is het onderscheid in Klein en Groot Driehuizen verdwenen want in de volgende akten zien we als
omschrijving de benaming Bouwplaats Driehuizen.
In 1865 vindt een veiling plaats van: de bouwplaats Driehuizen genaamd, bestaande in drie boerenwoningen (de ene met annexe

*morgen: zoveel land als men op één ochtend kan ploegen. Oude landmaat, in grootte sterk varierend per streek; Gelderse morgen: 3180 m2



heeren-wonin9) dahu urerswonin, schuren, tuinen met vruchtbomen,
bouw— en weilanden, hout9ewossen en accessoiren, alles aan en bij elkan—
der eIeen nabij het dorp Apeldoorn.
De bouwplaats is verdeeld in zes en dertig percelen, waarbij
de drie boerderijen als eerste, vijftiende en drie en twintigste
perceel worden onderscheiden. In het kort worden nu de laat
ste twee boerderijen besproken, waarna wat uitgebreider
wordt ingegaan op de verdere geschiedenis van Groot
Drie huizen.

Klein Driehuizen en het derde boerenhuis
Het vijftiende perceel uit de veiling [C]: een huis met daarbij
staande schuur en tuin, ten noorden van Groot Driehuizen
gelegen wordt verkocht aan de winkelier Gerrit Cornelis
Schoep. Deze verkoopt de boerderij hetzelfde jaar weer door
aan de landbouwer Maas van den Berg. Deze heeft daar
meer grond in eigendom en waarschijnlijk gaat hij daar ook
wonen. In 1900 verkoopt hij zijn eigendommen op Driehuizen
aan de landbouwer Gerrit Jochems jr.

Na het overlijden van Gerrit Jochems kwam de boerderij op
naam van zijn weduwe Aaltje van den Berg te staan, en na
haar overlijden op naam van de landbouwer Gerrit Jochems
(jr). Hij verkoopt in 1953 zijn eigendommen op Driehuizen aan
de gemeente Apeldoorn; hij woonde toen zelf aan de
Woudweg 53 in Beekbergen. De gemeente sloopt uiteindelijk
in 1971 de boerderij en een deel van de grond wordt overge
dragen aan de Spartafabrieken.

Het drie en twintigste perceel [A]:, de oude boerderij Klein
Driehuizen, wordt verkocht aan de Iandbouwer Johannes
Schuppert; een volgende eigenaar is Evert Jan Ruimerman,
ook weer landbouwer, die de boerderij met omliggende

grond in 1905 doorverkoopt aan de eerder genoemde landbouwer Gerrit Jochems.
Gerrit Jochems blijft als boer actief in Driehuizen en woonde op de boerderij ten noorden van Groot Driehuizen.
In 1906 wordt de boerderij Klein Driehuizen gesloopt.

In een uitbreidingsplan van 1923 kun je zien, dat er ook gemeentelijke plannen waren voor Driehuizen (U-11-
1923). De Driehuizerweg werd verbreed en de Achterlandseweg zou ook verbreed worden, beide wegen
moesten tien meter breed worden en deWaterloseweg zou zelfs veertien meter breed worden gemaakt.Tevens
waren er wegen gepland op het huidige Spartaterrein. Op het bouwland van Jochems waren ook de Doornweg
en de Hulstweg gepland; deze wegen zouden acht meter breed worden. Het bouwland rond de boerderij van
Jochems wordt steeds kleiner want hij verkoopt grond voor woningbouw aan de Achterlandseweg, Doornweg
en Hulstweg. Het uitbreidingsplan van 1938 laat zien dat er inmiddels veel gebouwd is aan de Achterlandseweg,
de Doornweg en de Hulstweg en dat het eerste fabrieksgebouw van Sparta ook verrezen is (U-43-1938). Ook
daar zijn nog twee wegen over het huidige Spartaterrein gepland, de boerderij van Van de Berg aan de
Waterloseweg staat er ook nog.

Groot Driehuizen
Op 10 oktober 1865 is mejuffrouw Elina Fulmina Heeren de koper van het
eerste perceel [B]: eene boerenwoning met heerenoptrek en bijbehorende
tuin.Tezamen groot ongeveer vijf en vijftig roeden.
In 1866 vindt een hermeting door het kadaster plaats, waarbij de lokale
situatie volgens bijgaande hulpkaart wordt opgemeten. De huizen op
Groot en Klein Driehuizen zijn ten opzichte van de situatie op de kaart van
1832 wat uitgebreid. In 1877 verkoopt mej. Heeren, dan inmiddels
getrouwd met Reinder Gerrit van Milligen haar bezit een huis met erf met
tuin en omgelegen land gelegen op Driehuizen aan mejuffrouw Barbara
Heersenga uit Amsterdam. Zij verhuist naar Apeldoorn en koopt in 1878
nog een stuk weiland K2890 erbij om het geheel tezamen groot 90 aren
en tien centiaren op 7 april 1880 te verkopen aan Johannes Petrus
Adrianus van Leent een wijnhandelaar uit ‘S Gravenhage.

Huipkaart van het Kadaster anno 1866

Kaart anno 1832
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De boerdeiij van Van den Berg aan de Waterloseweg 76
Deze boerderij, gelegen aan deWaterloseweg 76, (ten westen van het Spartaterrein) behoort niet tot ‘de drie
huizen’. Maar in de herinnering van de kinderen Schakel speelt de boerderij een belangrijke rol. Het pand is
jaren in handen geweest van de familie Van den Berg. Het is gebouwd in 1885 door een voorvader van de
expediteur, ook Aart van den Berg, toen landbouwer in Uddel. In 1960 verkoopt Aart van de Berg (jr), toen
expediteur op nummer 92, zijn boerderij met omliggende grond aan de NV Sparta, die het pand sloopt en de
grond benut voor de verdere uitbreidingen van de fabriek. De boerderij stond op de plek waar, tot de sloop van
de bedrijfsgebouwen, de kantine van de Spartafabriek staat.

Boerderij maakte in 1958 plaats voor fietsenfabriek

Het paradijs van Naatje

Door Peter Otterloo

De boerderij, de paarden, de landerijen, de vruchtbomen en bessenstruiken, de groentetuin. En al dat andere. Het spelen aan de

beek, de hooiberg, de koe op de deel, de pomp en de plee. In de beleving en herinneringen van graag pratende Naatje van den Berg

had de plek waar ze ooit woonde veel weg van de Hof van Eden. Die paradijselijke omgeving aan de Waterloseweg 76, waar zij als

kind opgroeide, was voor haar het dierbaarste stukje Apeldoorn. Sinds de boerderij in 1958 is afgebroken en plaats maakte voor uit

breiding van het Sparta complex, heeft ze die plaats bij voorkeur gemeden, bang als ze is dat een confrontatie haar geest zal

pijnigen. Liever wordt ze niet geconfronteerd met de omgeving waar zij leefde met haar ouders.

Naatje loopt naar de tachtig en zal, als haar gezondheid het toelaat, voor de tweede keer het erf van haar ouders op de schop zien

gaan nu de oude Sparta fabriek tegen de vlakte gaat en plaats maakt voor woningbouw. Waar ooit aan een industriéle toekomst

werd gebouwd, wacht inmiddels alweer een andere toekomst.

In haar appartement aan de Loolaan — bijna onder de toren van de

Grote Kerk - liggen haar kostbare fotoboeken van de voormalige toe

komst op tafel. Met tastbare bewijzen hoe het ooit was waarmee een

diepe duik in het verleden kan worden gemaakt.

Daar waar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw medewerkers van

de Sparta tussen de drukke werkzaamheden door genoten van een kopje

koffie of het voor tussen de middag meegebrachte broodtrommeltje op

tafel zetten en de inhdud ervan inspecteerden, op die plaats heeft lang

geleden de boerderij van Johannes van den Berg gestaan die hier samen

met zijn broer Aart een slepersbedrijf runde. Daar op die plek werd in

1958 de grote, modern ingerichte kantine gebouwd waar de Sparta

familie samendromde op het moment dat er niet aan fietsen, brom

fietsen of motoren werd gesleuteld.

Johannes — toen 65 jaar - zijn Duitse vrouw Ida en hun 33-jarige dochter Naatje vertrokken naar een woning die eveneens stond

aan de Waterloseweg waar niettemin nooit meer dat heerlijke, doorgewinterde buitenleven werd ervaren. De Sparta verdreef hen,

net zoals nu de Sparta op zijn beurt wordt verdreven door de lijnen trekkende- en calculerende plannenmakers van de

Woningbouwvereniging Ons Huis. Na een uiterst werkzaam leven verkocht de familie Van den Berg zijn bezit en ging alles wat hun

zo dierbaar was geworden genadeloos tegen de vlakte. Het paradijs van Naatje hield op te bestaan. Ze heeft er nooit om kunnen

huilen want tranen zijn haar vreemd. Maar weemoed heeft niettemin haar ziel dikwijls gekweld.

Naatje werd geboren op 6 mei 1925 in een huis dat nog dieper naar het westen van Apeldoorn was gelegen, aan het einde van de

Waterloseweg. Ruim tien jaar later trokken Johannes, Ida en hun meisje Naatje naar de boerderij die tot die tijd bewoond was

geweest door de ouders van Johannes, Aart en Naatje van den Berg. Voor zijn slepersbedrijf had Van den Berg de beschikking over

zes paarden die (met één koe) huisvesting vonden op de deel. Het gezin woonde beneden terwijl de bovenverdieping was ingericht

als hooi- en strozolder. De gebroeders Van den Berg reden dagelijks tal van vrachten. Kolen voor de wasserijen maar ook producten
voor de nabij gelegen zeepfabriek van De Haas en Van Brero. De knechten van Van den Berg werden doorgaans gerekzuteerd uit

pupillen van het jongenshuis in Hoenderloo. In de boerderij was daardoor zelfs een knechtenitamertje beschikbaar.

Het was thuis altijd een komen en gaan van paarden en vanzelf ging veel aandacht in het gezin uit naar deze dieren. Dat Naatje bij
die werkzaamheden werd ingeschakeld was een vanzelfsprekendheid. De dieren moesten worden gevoederd en gelaafd en werden
door haar vaak naar de nabij gelegen weilanden gebracht. Naatje herinnert zich haar doorgaans vrolijke vader die altijd zong bij het
pompen van het water voor de dieren. Die pomp leverde natuurlijk ook het huishoudelijke water alhoewel Naatje nog weet dat het

water niet geschikt was voor de witte was. Het was te ijzerhoudend waardoor de witte was niet helder werd en dat was zelfs toen al

een vereiste. Het waswater werd elders in de buurt gehaald.



Een ander probleem op de boerderij was dat de wc — in die tijd gewoon ‘een plee’ genoemd — buiten was. Overdag of in de nachte
lijke uren, bij regen of vorst, altijd moest men door de buitenlucht voor het doen van de sanitaire behoefden. Naatje heeft er zelfs
de bijzonderheid aan overgehouden dat ze oog altijd voor het slapen gaan even naar buiteo gaat om een luchtje te scheppen.

Het contact met de buren verliep meestentijds via de familie Van Brero,
de wasmiddelenfabrilcant clie tegenover hen aan de Waterloseweg woon
de. De fa.milies hielpen elkaar over en weer bij ziektes en andere nood
gevallen. Van de aanwezigheid van de familie Schakel — eigenaar van de
Sparta - in de villa Driehuizen kan Naatje zich niet meer zoveel herinne
ren. Wel dat er ooit een brand is geweest in de fabriekspanden. Vader
Johannes slaagde er in om met gevaar voor eigen leven een flink aantal
gasflessen onschadelijk maakte door clie in de vijver van de villa te
werpen.

Maar het meest zijn toch de zoete herinneringen. Zoals die aan de
schooilcinderen die op weg naar huis altijd met haar vader mochten
meerijden op de paard-en-wagen. En dat vader bestuurslid was van de
Oranjevereniging Brink en Orden die pal bij hun woning altijd feest

vierde. Dat was altijd op 31 Augustus, de dag waarop toen Koninginnedag werd gevierd. Een paar weken later was er altijd feest van
de Buurtvereniging en tot die tijd bleven de woonwagens van de kermisexploitanten op het erf van Van den Berg staan. Naatje
mocht dan dikwijls helpen met het kwartjes tellen. In haar beleving tellen vol.
Zoals zoveel idyllische plekjes in Apeldoorn, moest ook de boerderij van Van den Berg in de jaren vijftig het loodje leggen voor
moderne idealen. Maar over enig tijd zullen hier opnieuw kinderen spelen. net zoals Naatje dat zon zeventig jaar geleden deed.
Wellicht ook dan tussen het groen en de bloemen. In plaats van de hoepel en het springtouw hebben vermoedelijk de computer en
de gameboy die plaatsen ingenomen.

Totdat ook de toekomstige huizen van Ons Huis ten onder gaan aan de dan heersende tijdgeest en opnieuw mensen herinneringen
ophalen aan de periode die zij daar ooit hebben beleefd. De eeuwige maalstroom van het leven...
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3. De villa

Van de drie boerderijen die op de plaats van het Spartaterrein stonden, maakte Groot Driehuizen in 1882 plaats

voor een villa ‘op stand’ van een douarière Van der Willge von Schmidt aufAltenstadt, geboren Phitzinger. Haar

naam was bijna langer dan de tijd dat ze er gewoond heeft, want niet lang daarna namen de dames Kropif er

hun intrek. Onder hun leiding stond de villa onder de naam Instituut Ciarenbeek bekend als chique meisjes

kostschool. Er woonden zo’n tien tot twaalf meisjes, en daarnaast waren er vijf leraressen, drie dienstboden en

een knecht. Na een kort intermezzo als tehuis voor ‘achterlijke kinderen kwam de villa in handen van Dirk

Schakel, de oprichter van de Spartafabriek.

Villa op fundamenten van boerderij

Ook Van Leent, de man die in 1880 Groot Driehuizen koopt, komt in Apeldoorn wonen; nog niet duidelijk is of hij
ook op Driehuizen heeft gewoond, maar op 16 augustus 1881 verkoopt hij bij onderhandse akte de buitenplaats
Driehuizen genaamd bestaande in huis en erf met tuin en bijgelegen land staande en gelegen in de gemeente Apeldoorn aan de hoog
welgeboren vrouwe Jonkvrouwe Elisabeth Maria Phitzinger douarière van Jonkheer Johann Francois Willem
van der WilIge von Schmidt aufAltenstadt, een vrouw van stand. Zij laat in 1882 de bouwmanswoning verbou
wen tot een mooi huis, een echte villa en beter passend bij de benaming buitenplaats. Het kadaster komt de
verbouwing opmeten en volgens de kadasterkaart gebeurt die verbouwing op de fundamenten van de oude
boerderij.

Kostschool Clarenbeek

Niet bekend is of Elisabeth Phitzinger er zelf
ook heeft gewoond, wel bekend is dat de villa
vanaf 1887 in gebruik is geweest als meisjes
kostschool. De villa kreeg toen ook een andere
naam: ‘Clarenbeek’. Op 7 juni 1887 vestigden
de gezusters Marianna Jacoba en Sophia
Kropif zich samen met Sophia de Liefde in de
villa om daar een onderwijs-instituut te gaan
vestigen voor meisjes uit de gegoede burgerij.
Op 15 september 1887 kwam de eerste leerling
uit Rotterdam op school en er zouden nog heel
wat meisjes uit het hele land volgen. De
gemiddelde leeftijd van de leerlingen was
17 jaar.
Op 25 juni 1904 kondigden de dames Kropif en De Liefde in de Apeldoornsche Courant aan: “dat zij zich tot hun
leedwezen wegens gezondheidsredenen genoodzaakt hebben gezien juli e.k. hun werk neer te leggen. Daar zij de kostschool van mej.
Mongers te Baarn wenschen aan te bevelen, hebben zij geen werk gemaakt van een opvolgster.” In die krant werd vervolgens kort
ingegaan op de betekenis van de kostschool.

In de tijd dat de kostschool in de villa was gevestigd is
deze ook nog van eigenaar gewisseld. lda Louise Junia
Baud, echtgenote van Otto Harald Lincoln
Feurichshelm uit Helsingfor in Finland werd 15januari
1900 de nieuwe eigenaresse van (volgens de akte) de
buitenplaats genaamd Driehuizen. De nieuwe eigenaar
wil al weer vlot van de villa af, in 1901 is er een veiling,
waar voor het eerst wel de naam huize Ciarenbeek in
de omschrijving verschijnt. Er wordt niet voldoende
geboden en de villa verandert niet van eigenaar.

Jeanette Alexandinne Stok, geboren 12juli 1882. Ze meldde

_____________________________________________________

zich met deze brief aan als leerlinge van de kostschool
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Uit het leven van mejuffrouw H.J. Kropif en haar zusters tijdens het bestaan van de
Kostschool voor jonge dames uit aristocratisch milieu.

iïejuffrouw 1.J. Kropff was nog jong toen ze als Directrice de school be
gon, geassocieerd uet mejuffrouw S. de Liefde.

De laatste kon niet als Directrice optreden, daar zij r.iet in het bezit
was van de .Hoofclacte. die vereist werd om de school te leiden.

Eer de school op ‘Clarenbeek” begon was mejuffrouw Kropff als secondante
werkzaam geweest bij haar zuster die Directrice was van de ostschool “Ster—
renberg” te Ede, waar tevens ook mejuffrouw N. Kropff als 17-jarige de huis—
houding waarnam.

Zooals reeds vermeld, ging mejuffrouw i,.J. Kropff na een paar jaren zelf
een achool beginnen en ging haar zuster IT. met haar mee, voor de huiahöuding.

Het leerlingenaantal was ongeveer tien twaalf meisjes. Het hoofd gaf
enige Hollandse lessen, mejuffrouw de Liefde Engels en piano en verder be
bond het lesgevënd personeel uit: &n secondante voor Duits, én voor Fxans,

ellen ïnwonend. Van buiten af werd 1cm gegeven door een gymnastiek lerares
n een lerares tekenen en schilderen.

Het huishoudelijk personeel bestond verder uit.3 dienstboden, keuken—,
kamer— en werkmcisje, tevens Drikus huisknecht, die de tuin onderhieid,
schoenpoetste en messen sleep. Ook moest hij water pompen voor het reservoir
op zolder, dat op baddagen”veel nodig had. Van waterleiding was toentertijd
nog geen sprake. - .

Het huia bestond uit: voorgevel mt aan iedere kant va de deur 2 grote
ramen, links de huis—eetkamer, achter suite—zitkamer, van 4e dame Kropff
en mejuffrouw de Ljefde. Rechts salo, waar teven piano weed gestudeerd.
De brede marcieren gang gaf links de trap opgang naar boven te zien en ver
volgens een zijgengetje met zitkamer voor de secondantes en zijdeur naar
buiten.

Verder naar achter kwam men in de mangelkamer, een optrek boven de kel
der, dan grote keuken met bijkeuken en achteruit.

Op de lë.verdieping allemaal laapkanere die doer 3 f - personen ge
bruikt werden, alle ledikanten met Witte gordijnen omkleed. Voor de hoofden
ikelë nsHersoonskamers.

Op de 2e verdieping zolde’ met kamers voor het personeel en niet te.ndermchatten het grote waterreservoir.
Nu zult U vragen, waar waren nu de schoollokalen?
Links van de huiskamer was een grote serre, die vol stond met school

banken, schoolborden en kasten met leermiddelen. Uit de achteruite’, wanneer
zij zat te Werken aan haar privé schri.jftafel, kon de directrice, dor een
raam afgesloten door een gordijn, zien, wat er in de lokalen voorviel.

Het voorlokaal stond door glazen deuren in verbinding met de huis— eet—
kamer, tevens doorgang. Achter deze serre waren nog twee lokalen, waarheen
ook de directrice haar ogen kon richten door een achterraam van haar zit-
kamer.

Voor de villa was de grote tuin gelegen. Van de weg een oprijlaan met
brug en kettingleuningen over een beek. Verder naar links een eilandje in
de beek met een beeld van de godin ‘Heb voorétellend. Drikus de tuinman
onderhield de tuin, waar ook vruchtbomen in stonden (Rij was niet inwonend).
Aan het eind van de tuin die in de dwarste liep, was nog een trapje naar de
beek toe, die een ijzerhoudende bodem had, zodat wij als.kinderen, wanneer we
op Clarenbeek logeerden, weleens lelijke roestplekken in de kleren kregen.

Er werd vroeg opstaan geblazen, de dienstboden moesten om 6 uur opstaan,
er was toentertijd geen gas, water, electriciteit of centrale verwarming.
De kachels moesten aangemaakt oorden, het fornuis gestookt, om alles voor het
ontbijt in gereedheid te brengen. De leerlingen moesten om uur beneden zijn
om nog enige tijd hun lessn na te Idjken, voor ‘t ontbijt dat os uur begon.

Het leren gebeurde in de schoollokalen. Er werd ‘s middags uur of lan
ger gewandeld. Voor degenen die pianolessen namen of de schilderkunst beosfen
den waren er bepaalde tijden uitgetrokken

Na het middagmaal lessen leren tot theetijd. Dan werd een boek voorgelezen
in de taal die in de week gesproken werd, alleen op Zondag werd Nederlands
gesproken, en een hollands boek voorgelezen. Onder dat lezen op Zondag moest
er gebreid oorden voor de a.s. Kerstfeestviering van de Zondagechool.

Natiurlijk gingen alle meisjas lx ter Kerk. Ze waren Ned.Eerv. en bezochten
de kerk aan de Loolaan. Een enkele maal was er weleens een leerling van de
Geref. Kerk, die ging onder geleide ven een secondante naar de kerk waar zij
thuis hoorde. flaar de kerk werd als regel gewandeld, ongeveer

-
uur.

Zo juist sprak ik van de Zondagschool, die onder leiding van de Directrice
gehouden werd, daar gaven ok wel van de oudste leerlingen les. -

De kerstfeestviering werd met een grote kerstboom in een van de schooli.okalen
gehouden en waren de ouders van de kinderen mede uitgenodigd. Dat was een heel
groot feest voor de buurt, iedereen kreeg een pakje.

Daarna begon de vac-2ntie en gingen ook de. secondantes en alle leiding ga
vendo dames naar buis.

Toon mejuffrouw Kropffs ouders nog leefden gillg zij bij hen hun vacantie
door brengen. Later heeft de oude mevrouw Kropff met 6&n dochter in Apeldoorn
in ‘t dorp gewoond en was daar een aanloopje, ook, voor de moisjes, een hele
attractie.



-

T Mejuffrouw H.J. Kropif

Laat ik nu niet het St. Nicolaasfeest vergeten, dat was voor de laiding
een hele drukke avond. Er kwamen zulke grote pakken ‘an buis en pnderling veel
surprises; daarom werd het kleed in de huiskamer opgenomen, es moesten na af
loop de dienstboderz komen om met de bezem alles bij elkaar te vegen om de huis
kamer weer een bewoonbaar vertrek te maken. De avond werd dan besloten met
chocolademelk en lekkere.
Ieder van de leerlingen ging met zijn eigen cadeautjes naar hun kamers. Het
lekkers bleef beneden en er mocht iedere avond voor het naar bed gaan iets
van genuttigd worden; allemaal voorzorg om geen overladen magn tekrijgen.

liet feestdagen, b.v. verjaardag van de Directrice en hoofdpersonen, werd
er vaak een rijtoer gemaakt naar een of andere uitspanning. Er waren ook wel
enkele clagacholieren. In die tijd werd er nog niet gefietst en ook de direc
trice was daar zeer tegen voor meisjes, tot er één. dagscholier per fiets
kwam. ‘I{et ijs was gebroken” en later fietsten ook de secondantes en de jong
ste zusters van de directrice.

De grote zoaervacantie duurde 2 maanden. Alle leerlingen gingen naar huis
en ook de secondantes. De eerste maand werd gebruikt voor de grote schoonmaak,
dan werd er hard gewerkt en mochten de nicht jes en neven van de directrice
komen logeren. De tweede helft was de school gesloten en ook het diensterso
neel had vrij af. De Dames gingen naar het buitenland, wat ze ook aan hun stand
verplicht waren

Zoals te begrijper: is, naren do meeste hulpen meisjes uit de omgeving, die
gewoonlijk bleven tot ze trouwden.

De kostschool Clarenbeek heeft altijd een heel goede naam gehad. Er werd
een echt Chrietelijke opvoeding gegeven. De zorg voor de opleiding en opvoe
ding der leerlingen werd tenslotte de directrice te zwaar. Ze kreeg een zenuv,
aandoening in de rug, zodat ze van de dokter moest liggen. Wel hield ze de
teugels in handen, want haar compagnon wilde en kon de leiding niet overnemen.

Zo ging het nog een paar jaar, maar toen moest zij wat haar heel moeilijk
viel, de school sluiten voor nieuwe leerlingen en later helemaal. Er werd wat
geameekt door vele ouders om hun laatste dochter nog te nemen, maar de direc
trice verwees hen naar een andere Cbr, kostschool van een vriendin.

Clarenbeek, Inrichting voor Achterlijke Kinderen
Nadat de kostschool niet meer in de villa was gevestigd kreeg deze een andere bestemming. In een toeristisch
boekje van Apeldoorn en omgeving van rond 1907 wordt een wandeling beschreven, waar te lezen is: Doch
voordat we verder gaan, eerst even rechts af, om een bezoek te brengen aan de onderwijsinrichting voor achter-
lijken en spraakgebrekkigen, die het vorige jaar in de plaats kwam van het vroegere Jongedames-Instituut. Een
boschrijke omgeving brengt hier opgewekt natuurleven.’

In het boekje staat de school beschreven bij de vormen van onderwijs in Apeldoorn; er is vermeld: ‘CIarenbeek
Huis van Verpleging, Opvoeding en Onderwijs voor Achterlijke Kinderen aan de Waterloosche weg. Leider is
Frans Christiaan van Brussel, van beroep onderwijzer en het schoolgeld bedraagt voor het lnternaat 250 tot 300
gulden per kwartaal.

In de Ericaboekjes is terug te vinden, dat Van Brussel daar maar kort heeft gewoond. Ook de Inrichting voor
Achterlijke kinderen is maar in twee Ericaboekjes opgenomen. In het boekje van 1908-1909 is Clarenbeek niet
meer vermeld en is Van Brussel verhuisd naar de Mr Van Hasseitlaan. Daar is ook te lezen dat de gemiddelde
leeftijd van de kinderen tien jaar was; ze kwamen ook uit het hele land, ondermeer ook uit Amsterdam en Den
Haag.



4. De Spartafabriek

Zoals zoveel Apeldoornse bedrijven is de Spartafabriek klein begonnen. Dirk Schakel had eerst een fietsenhan
del aan de Hoofdstraat en ging toen zelf fietsen en motorfietsen produceren. De werkplaats was al snel te klein
en daarom week hij uit naar villa Clarenbeek. Hijzelf woonde met zijn gezin in de villa, terwijl het omringende
terrein in rap tempo werd volgebouwd met bedrijfsgebouwen. Daar groeide de fabriek snel uit tot één van de
toonaangevende bedrijven in Nederland. In 1932 werd de villa zelf ook als kantoor en tekenkamer in gebruik
genomen. Uiteindelijk werd deze zelfs helemaal ingepakt in de karakteristieke ‘witte doos: één van de nieuwe
bedrijfshallen.
Vooral in de jaren ‘50 groeide de Spartafabriek enorm: elk jaar was er wel een uitbreiding, jubelde de Nieuwe
Apeldoornsche Courant. Het aantal werknemers groeide gestaag. In de jaren werd het personeelsbestand aan
gevuld met gastarbeiders uit Turkije. Zij werden gehuisvest in een ‘turkenbarak’ op het Spartaterrein.
De verhuizing naar het industrieterrein Kuipersveld in 2001 maakte de weg Vrij voor sloop en de bouw van een
nieuwe woonbuurt. Niet alles zal verdwijnen. De komende tijd wordt de witte doos als een soort sinterklaas
cadeau weer uitgepakt om te kijken of de originele villa weer tevoorschijn kan worden gehaald.

Het Spartaterrein eind 80-er jaren. In het midden de vierkante ‘witte doos’
waarin de villa is verdwenen.

Uiteindelijk werd de villa ‘ingepakt



De Spartafabriek komt aan deWaterloseweg

Op 14 april 1927 koopt Dirk Leendert Schakel, koopman te Apeldoorn, Het buiten genaamd ‘Driehuizen’ eleen aan den

Waterlooscheweg 52 te Apeldoorn, totaal 83 are en 38 centiare groot, voor vijftienduizend gulden om daar op

11 mei 1927 ook zelf te gaan wonen.Tot dat moment woonde hij aan de Hoofdstraat, waar hij begonnen was

met een handel in fietsen.

Schakel wilde zijn activiteiten verder uitbouwen en omdat in de binnenstad, hoek Hoofdstraat - Badhuisweg

geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren, werd op het terrein aan de Waterloseweg een fabriek gebouwd.

Tot op dat moment had hij nog een mooie tuin voor het huis met een vijvertje en een beek zoals op de foto is te

zien. Zijn auto staat naast het huis geparkeerd en dezelfde auto is ook voor het nieuwe (inmiddels ingebouwde)

fabrieksgebouw te zien.

Omdat er meer fabrieksruimte nodig was, werden op

het terrein steeds meer fabrieksgebouwen bijgebouwd.

In 1932 werd ook de villa door de familie verlaten, er

werd verhuisd naar de Generaal van der Heijdenlaan 2

en de villa werd in gebruik genomen als kantoor en

tekenkamer.

Aan de Waterloseweg was inmiddels ook een nieuw

gebouw verrezen van de hand van architect Heuvelink.

Op bijgaande luchtfoto is de situatie te zien zoals die

was in de vijftiger jaren.
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De laatste jaren van Sparta aan de Prins Willem-Alexanderlaan

In de daarop volgende jaren werd het complex steeds voller met fabrieksgebouwen zoals op de luchtfoto op
pagina 14 is te zien. Uiteindelijk werd het complex in 2001 gesloten en de fabricage werd verplaatst naar het
Apeldoornse industrieterrein Kuipersveld.

Bron: www.spartamotorclub.nI

Korte fabriekshistorie

Op 1 september 191 7 richt de heer D.L. Schakel samen met zijn vennoten de heren A. Verbeek en L. Krijgsman de
firma Verbeek & Schakel op, grossierderij in rijwielen en onderdelen. Nog geen maand na de oprichting slagen zij erin
de merknamen Sparta, Romein en Vaandel te kopen van een concurrent, de firma A. Reuvers uit Nijmegen. Pas na de
oorlog wordt de naam gewijzigd in Sparta Rijwielen- en Motoren-fabriek NV Nog later verandert de N.V. in een B.V
De firma vestigt zich aan de Hoofdstraat (toen nog Dorpsstraat) in een uit 1907 daterende villa die ook nog enige
ruimte voor uitbreiding biedt. In hetzelfde Jaar wordt een bouwvergunning verstrekt voor het bouwen van een maga
zijn en het vergroten van het kantoor.

in 1 93 1 wordt besloten lichte motorfietsen te
gaan produceren. De 74 en 98 cc motorblok
ken werden van Sachs betrokken en ook
frames van enkele typen kwamen in feite
rechtstreeks van Sachs. Naast fietsen werden
er rijwielcarriers (bakfietsen) en motor
carriers gemaakt. In de motorcarriers werden
dezelfde inbouwmotoren gebruikt als in de
motorfietsen.

In het midden van de dertiger jaren werden
gedurende korte tijd ook motoren van een
zwaarder kaliber (14S en 200cc) met Villiers
motoren geleverd waarvan het vermoeden
bestaat dat de meeste onderdelen of mis
schien wel de gehele motor uit Engeland
kwam. Ook werden deze motorblokken in
motorcarriers geplaatst die in allerlei uitvoe
ringen kon worden geleverd. In de folders uit
die jaren staan types voor bakkers, petro
leumhandelaren, melkboeren, visventers etc.
Eind dertiger jaren kwamen diverse modellen
met Villiers-, Sachs- en JLO motorblokken uit
met steeds groter wordende cilinderinhoud
(120 en 125 cc). De zestig kilogrens werd
om belastingtechnische redenen (belasting-
vrij) nauwlettend in de gaten gehouden. Tot
in 1 942 werden met toestemming van de
Duitsers, weliswaar in steeds kleiner worden
de aantallen, nog steeds motoren met Sachs

-, —.-,—.—.— .—- —.— - - -

In 1927 koopt de heer Schakel -inmiddels zonder vennoten- de villa ‘Driehuizen’ inclusief 1 hectare grond om een
echte rijwielfabriek op te zetten. Hier verrijst het eerste fabrieksgebouw van 300 m2. In 1928 heeft de fabriek alleen
nog zijn kantoor aan de Hoofdstraat. Het aantal personeelsleden bedraagt dan 55. Het pand aan de Hoofdstraat wordt

______________

in 1933 door de nieuwe eigenaar afgebroken
om plaats te maken voor nieuwbouw (de
tegenwoordige hoek Caterplein/Beekpark).
In het voormalige magazijn dat blijft bestaan
— en ook heden nog bestaat — vestigt zich de
rijwielgroothandel van De Bie.
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en ILO blokken geleverd. Direct
na de oorlog werd de productie
weer opgepakt, voor zover er een
bouwvergi.mning en nog overge
bleven materiaal voorhanden
was. In 1948 kwam ook weer
een Villiers-versie uit, nog wel
met voorradige Sachs
uitlaten, zodat het motorblok
enigszins voorover in het frame
moest worden geplaatst. Het
frame en de voorvork (onder
andere van Belgisch fabrikaat)
was inmiddels zwaarder gewor
den door het laten vallen van de
zestig kilogrens. Spectaculair
werd de motorfiets veranderd
toen Jan Wilke in 1949 nieuwe
modellen ontwierp.
De telescoopvoorvork en de pluiijervering achter en een ander frame gaven de motor een volwassener uiterlijk. Een
jaar later kwamen een grotere tank met gereedschapsruimte bovenin en vernieuwde Villiers 125 en 200 cc motorblok
ken. Kort daarop wordt met hetzelfde, doch verzwaarde frame het 250 cc model met Victoria motorblok uitgebracht.
Sparta groeide uit tot het grootste Nederlandse motormerk.
Rond 1953 worden de modellen voorzien van spatborden die de wielen meer omsluiten daarmee de trend van die tijd
volgend. Inmiddels is het vermogen van het Victoria 250 cc model zo ver opgevoerd dat de motor geschikt is om er
een zijspan aan te bevestigen. Ook verschijnt in navolging van de scooterrage een Sparta scooter met 98 ccVilliers
krachtbron.

Ondertussen wordt in de zwaardere klasse een motor met plaatframe en het vertrouwde 250 cc Victoriablok ontwik
keld terwijl de 125 cc te langzaam wordt in het steeds sneller en drukker wordende verkeer en uit het assortiment ver
dwijnt. Naast het Victoriablok wordt in hetzelfde plaatframe ook het 250 cc JLO tweecilinder blok toegepast.
Rond deze tijd wordt de fietsproductie stopgezet en wordt gestart met de bromfletsfabricage, die al bij diverse
Nederlandse fabrieken voor een grote omzet zorgde. Na de grote bloeiperiode in de eerste helft van de vijftiger jaren
zet in 1955 de dalende trend van de verkoop van motoren door en wordt het assortiment steeds kleiner. In 1960 wor
den nog enige motoren verkocht en in 1961 is nog slechts de verkoop van één motor geregistreerd. In de periode na
de oorlog werden motoren in grote hoeveelheden “zonder bouwvergunning” gemaakt maar die bleken allemaal voor
de export te zijn. Honderden zijn er gegaan naar België, Indonesië en Zweden (onder de naam ‘Svecia’).Verder hebben
tientallen tot honderdtallen Sparta motoren gereden in Zuid-Afrika, Brazilië, Engeland, Ierland, Portugal, Thailand,
Curaçao, Zwitserland, Cyprus, Malta, Guatemala, Israël. Bekend zijn nog steeds liefhebbers en bezitters van een Sparta
motor (of soms een scooter) in België, Indonesië, Zweden, Thailand, Malta, Portugal, de Verenigde Staten, Engeland,
Duitsland en Zuid-Afrika.

Ondertussen neemt de afzet van de bromfietsen gestaag toe en daarmee tevens de ontwikkeling van het aantal model
len. 1965 wordt het topjaar van de bromfietsproductie, maar liefst 47.000 stuks verlaten de fabriek, die op dat
moment 380 mensen in dienst heeft. De bromfietsproductie begon daarna terug te lopen ten gevolge van de toene
mende interesse van een groot deel van de bevolking in een vierwielig, overdekt vervoermiddel. De invoering van de
heimplicht in 1974 was de nekslag voor de bromfiets die toch nog tot 1984 werd gemaakt.

Niet onvermeld mag blijven het fenomeen ‘Spartamet’, dat in Nederland bekend werd als synoniem voor de snorfiets,
een niet helmplichtige-, snelheidsbeperkte brommer, waarvan er van 1986 tot 1999 circa 15.000 stuks zijn gefabri
ceerd. Als opvolger daarvan is sinds 1 995 de elektrische fiets in productie.
De fietsproductie was in 1967 weer ter hand genomen (“men is weer daar waar men is begonnen”) en met wat ups
en downs is dit wat de fabriek nog steeds in hoofdzaak doet. De productie is inmiddels wel danig gewijzigd: frames
worden gemaakt in China, gespoten in Hongarije, versnellingen komen uit Japan en het geheel wordt geassembieerd
in Apeldoorn. Tengevolge van een moeilijke periode voor de fabriek, eind 90-er jaren, behoort Sparta nu tot de Acceli
Group N.V. Tot deze groep behoren tevens Batavus, Koga Miyata en Loeki in Nederland, Hercules, Winora en Staiger in
Duitsland en Lapierre en Mercier in Frankrijk. Ook het Zweedse Kronan maakt sinds kort deel uit van de Acceil Group.
Wij kunnen ons een slechter gezelschap voor-stellen. Hopelijk kan de Spartafabriek zich op deze wijze nog in lengte
van jaren handhaven op de locatie waar ze vanaf 2001 gevestigd zijn, op het industrieterrein Kuipersveld in
Apeldoorn.



Sentimental journey van Jaap en Herman Schakel

Nostalgie in naargeestige fabriekshallen

Door Peter Otterloo

De sfeer is naargeestig, zelfs wat spookachtig. Als de deur van de personeelsingang dicht slaat in het metalen kozijn,
blijkt het kil en volkomen verlaten in het voormalige Sparta complex aan de PWA-laan. Gelukkig weet de vroegere
personeelschefApeldoorner Joop Pieren de weg in de doolhof van gangen en vertrekken en leidt hij ons feilloos door
het labyrint, de plek waar vroeger grote bedrijvigheid heerste en waar zoveel Apeldoorners hun brood hebben ver
diend. Joop was hier destijds kind aan huis. Een oorspronkelijke Dordtenaar die het reilen en zeilen van de rijwiel- en
motorenfabriek op zijn duim kende. De best denkbare gids die 38 jaar in dienst was van het bedrijf, een technisch
bolwerk. Hij wijst links en rechts naar wat opvallende zaken en leidt het gezelschap via de nog altijd vriendelijk
ogende kantine naar de productieplaatsen en magazijnen van weleer.

We dwalen onwennig met hem door lange gangen, waslokalen, grote hallen en de ooit knusse kantoortjes. Het deso
late karakter van deze, ooit zo nijvere fietsenburcht grijpt ons bijna bij de keel. De herinneringen van Pieren, de ver
halen die hij vertelt en de namen van werknemers die hij de revue laat passeren, dat alles maakt duidelijk dat hier
intens geleefd en gewerkt is.
Hier, op deze plek is industriële geschiedenis geschreven. Hier heeft Apeldoorn furore gemaakt met een merknaam die
vrijwel iedere Nederlander kent: Sparta. De kluis met de zware deur die ooit het financiële succes van Sparta bewaakte,
staat open en is het symbool van de verlatenheid. Het zoeken naar bankbiljetten heeft geen enkele zin.

Op deze dag vol van nostalgie is Pieren in een goed en vooral bekend gezelschap. Het zijn twee heren op leeftijd die,
tijdens de tocht door het verleden, verschillende keren een brok in de keel krijgen en een wat branderig gevoel achter
de ogen ervaren: Jaap en Herman Schakel. Zoons van de Rotterdamse pionier Dirk Leendert Schakel (18-6-1884) die
in 191 7 naar Apeldoorn kwam om daar te beginnen met de assemblage van fietsen in een pand aan de Hoofdstraat
62. Samen met zijn vennoten A.Verbeek (tot 1925) en L.Krijgsman (tot 1918) richtte hij de Sparta Rijwielenfabriek
op. De firma Verbeek en Schakel.
Zijn komst naar Apeldoorn had te maken met de gezondheid van zijn zoon Jan (1916). Dirk en zijn vrouw Neeltje
Dijkstra kregen het doktersadvies om met hun kind op de Veluwe te gaan wonen.
Het ongewone bezoek aan de voormalige Sparta fabriek doet de broers emotioneel veel meer dan zij aanvankelijk had
den verwacht. Want onvermijdelijk krijgen zij tijdens deze sentimental journey te maken met hun jeugdjaren. De tijd
van de jongenskiel.
Beiden waren nog geen vijf jaar toen hun vader op 14 april 1927 de prachtige villa Driehuizen aan de Waterloseweg
kocht voor het toen kolossale bedrag van 15.000 gulden. Het assembleren van fietsen legde hem geen windeieren en
daarom besloot hij om op het uitgestrekte terrein een fietsenfabriek te bouwen. De imposante, statige villa ging dienst
doen als woning van de familie Schakel. Een voornaam huis dat als Clarenbeek in een nog verder verleden dienst heeft
gedaan als pensionaat voor meisjes van deftige afkomst.

Al dwalend en rond kijkend door het grote fabriekspand stuiten Pieren en zijn twee bezoekers zeer plotseling en tot
hun grote verbazing op deze weggestopte villa die destijds door hun ouders is gekocht. Volledig onherkenbaar inge
past in de fabriekshallen. Slechts een kleine waarschuwing ging vooraf: een gestukadoorde kolom van de woning is
zichtbaar.
Bijna als vanzelf lopen zij de woning binnen waarin het intensieve familieleven van de Schakels zich heeft afgespeeld.
Intensief, jazeker. Immers Dirk en Neeltje Schakel zetten negen kinderen op de wereld zodat het voortdurend gonsde
van het leven in het grote huis waar Neeltjes moeder een deel van de huishouding verzorgde. , ,Hier kookte onze oma
het eten op het grote fornuis”, is de eerste licht weemoedige constatering van Jaap (81). Hij ziet als het ware de
pannen nog op het vuur staan en het drukke redderen door zijn grootmoeder. Het is lang geleden en in één gedachte-
gang komt het huiselijke gedoe weer tot leven. Het leven van meer dan 75 jaar geleden.

Later pakt hij pen en papier en leeft zich uit in het tekenen van de situatie. Een sentimentele opwelling. De keuken, de
studeerkamer, de eetkamer en de brede gang waardoor de twee Duitse dienstmeisjes Frida en Willy de schalen met
eten kwamen opdienen. De prachtige woonkamer aan de tuinzijde en de salon en niet te vergeten de serre op het
westen. De bloemen en planten. Vaders auto, de Hudson...
Er zijn niet zoveel zichtbare herinneringen, immers de fabriek heeft het huis opgeslokt en aangepast. Het huis werd
kantoor. Maar onder de haast vermolnide vloer van de provisiekast ligt de kelder waarin de Schakels een heenkomen
zochten toen in ] 945 de bevrijding op handen was. En de andere vloer, waaronder Dirk Schakel maar liefst honderd



ILO motoren had verstopt voor de Duitsers omdat hij direct na de oorlog de motorenproductie weer op gang wilde

brengen. Er is verschillende keren naar gezocht nadat de bezetter in 1942 de fabriek voor eigen gebruik in beslag had

genomen. Jaap lacht er nog besmuikt om.

Het is geen wonder dat bij Jaap en Herman alies weer naar boven komt. En als hij eenmaal aan het tekenen en vertel

len is, schetst Jaap ook moeiteloos de situatie (al heeft hij enige moeite met de juiste verhoudingen) rond villa

Driehuizen waar de kinderen Schakel zo’n heerlijke jeugd hebben gehad. Met de prachtige tuin en vijver, de Beek van

‘t Slop die door hun bezittingen liep. Herinneringen aan het vangen van kikkervisjes, het spelen met de buurtkinderen

en later, op oudere leeftijd, het stiekem crossen met een Sparta motor. De Schakels hoorden tot de gegoede stand en

het ontbrak de kinderen eigenlijk aan niets. Er was een tuinman in dienst (Gerrits) en die had de handen vol aan het

onderhouden van het grote complex aan de zanderige Waterloseweg. En waar Konijnenberg — zo schiet hem de naam

ineens te binnen — de kruidenier was die de dagelijkse boodschappen leverde. Die voor één cent maar liefst drie

dropjes verkocht.

Die fraaie omgeving, dat zorgeloze leven

was voor Herman (nu 79) hetzelfde als

het paradijs waar hij speelde met Naatje

van de Berg, het eenvoudige boeren

buurmeisje dat vlak achter de villa

woonde, In 1932 werd dat paradijs

verlaten omdat Dirk het huis in gebruik

nam als kantoorpand voor de nabij

gelegen fabriek. Het betekende ook het

einde van deze sprookjesachtige om

geving. De aankleding werd zakelijker en

de omgeving leed sterk onder de

industrialisatie. De familie ging wonen

aan de Van de Heijdenlaan in de

Apeldoornse parkenbuurt. Kennelijk was

het vroeger ook al moeilijk om het

culturele erfgoed voldoende te be

schermen.
Jaap heeft als directeur van de Holding

nog volop gewerkt voor Sparta maar

kwam later als directeur terecht bij Philips en heeft de halve wereld afgezworven. Herman daarentegen heeft zich

gevestigd als huisarts in Breda. De andere broers kwamen allemaal terecht in het bedrijf van hun vader. Theo als com

mercieel directeur, Dick als baas van de techniek, Jan als hoofd van de verkoop en Joop als hoofd inkoper. Zij vormden

jarenlang de leidinggevende schakels van de fietsen, motoren en bromfietsenfabricage. Zij moesten dikwijls grote

financiële risico’s nemen en kregen tegenslagen te verwerken. Zij hebben honderden Apeldoorners aan een baan

geholpen en waren in integratieopzicht — het maatschappelijke item van deze tijd — hun tijd ver vooruit.

Personeelschef Joop Pieren herinnert zich dat gedurende een bepaalde periode maar liefst 14 nationaliteiten werkzaam

waren in de fabriek. Het Turken woonoord ‘Klein Turkije’ op het fabrieksterrein — gebouwd in 1964/1965 beschikte

zelfs over een moskee en tijdens de Ra.madan werd ook bij het bromfietsenfletsen maken duidelijk rekening gehouden

met de geloofsbelevenis van de Moslims. Toen was vader Leendert al gestopt met zijn levenswerk. In 1952 zette hij er

een punt achter. In 1968 overleed hij. In 2000 werd de productie aan de PWA-laan gestopt. Het bedrijf kwam in han

den van de Accel-groep uit Heerenveen en maakt nu fietsen aan de Wilmersdorf 37 in Apeldoorn.

Dwalend door de fabriekshallen zie je met een beetje fantasie nog de lange rijen persen waarmee Sparta zelf haar

onderdelen maakte, Op tal van plekken geven details aan van het leven dat hier geleid is. De schitterende maquette van

oprichter Dirk Leendert Schakel is gedemonteerd. Het monument kreeg bij de nieuwbouw in 1954 een plaatsje in de

enigszins monumentale hal. Het voetbalveld, waarop eens een boomgaard stond, de trots van de voetbalclub van

Sparta, ligt er troosteloos en slecht onderhouden bij. Het was zo ongeveer het paradepaardje van de personeels

vereniging.

Over enige tijd gaat de erfenis van Dirk Leendert Schakel tegen de vlakte. Een industrieel tijdperk wordt daarmee afge

sloten. Woningen nemen de plaats in. Dan herinnert nog slecht een klein plekje aan de Hoofdstraat aan de roemruchte

fabrïcagedaden van Dirk Leendert Schakel. Jaap en Herman hebben er die bewuste dag nog even een kijken genomen,

de bejaarde nazaten van de fabrikant. Een blik op de omgeving waar zij geboren zijn. En het leek er op alsof zij slecht

afscheid konden nemen van de plaats waar alles begon in 1 917, vlakbij de Badhuisweg waar de nog bekendere

Röntgen op het Caterplein wordt geëerd met zijn borstbeeld. De oude Sparta is niet meer, leve de nieuwe Sparta!



Verslag door Joop Pieren, Hoofd Salaris -en Personeelsadministratie Sparta

Turkse gastarbeiders bij Sparta Rijwielen- en Motorenfabriek B.V.- Apeldoorn

woonoord Klein Turkije! KugukTurkiye

De eerste Turkse ‘gastarbeiders’ in Apeldoorn kwamen in december 1964 vanuit Amersfoort met de bus naar
Apeldoorn. Deze mensen waren bij de Gasunie in Amersfoort ontslagen. De Spartadirecde had een bouwvergunning
aangevraagd bij de Gemeente voor huisvesting op eigen terrein, achter de fabriek. Het ‘Turkenwoonoord’ was huis
vesting voor 40 Turkse gastarbeiders. Het woonoord was ingedeeld in; woon-kamer/slaapkamer/badkamer/toilet voor
het gezin. Verder grote keuken met grote voorraadkasten. Kleine kantine, die ‘s morgens voor ontbijt en ‘s avonds voor
het avondeten gebruikt werd. Douche -en wasru.imte met drooghok en toiletten. In de zijvleugels van het woonoord
waren 10 zit-/slaapkamers voor 4 gastarbeiders per kamer, ook waren ingericht een gebedskamer(moskeetje), een zie
kenkamer en een kapperskamer die ook als strijkkamertje gebruikt werd.

De heer en mevrouw Schuiling zorgden voor

Eigen paviljoens voor
woonoord mochten Itmchen, behalve als ze .
naar de gebedskamer wilden. iir en ij ,, parta
De 40 gastarbeiders werden in diverse
productie-afdelingen te werk gesteld, o.a.
bankwerkerij, lasserij, draaierij, lakkerij, opper
vlaktebehandeling, bromfietsmontage en wie
len-makerij.

Het echtpaar Schuiltng en ik en ook af en toe
de afdelingschefs, werden geholpen door de
heer Huseijn Polat, die als tolk optrad. Ook had
Sparta in probleemgevallen steun aan de
Stichting Buitenlandse Werknemers in
Apeldoorn. In de jaren 1966 tot 1978 ben ik
ook zeer vaak bijgestaan door de heer MR Turkmeneli (Turkse tolk) , die zelf werkzaam was bij Philips in Apeldoorn
en later een eigen verzekeringskantoor begon in Apeldoorn.

De Nederlandse en de Turkse werknemers konden het direct goed met elkaar vinden. Sparta had een Voetbal Nederlaag
Toernooi, de Turkse gastarbeiders speelde al in april 1965 tegen onze Veteranen. De eindstand was 3 — 3.Verder lieten
de Turkse werknemers zich ook zien op de bingo-avonden, de Grote feestavond enz.

Er gebeurde in het woonoord heel veel. Eén van de bewoners, de heer Ah Isik, die in Turkije kapper was geweest, knip
te en scheerde de Turkse, maar ook de Nederlandse werknemers van Sparta voor een gulden per keer. De oren stonden
helemaal in vuur en vlam, want de fijne haartjes achter de oren werden weggebrand. Op de inrijbaan voor de brom
fietsen achter de fabriek, leerden de gastarbeiders na werktijd rijden op de bromfiets en later ook op de fiets.

De heer Nieuwland (bedrijfsleider/adjunctdirekteur) en ik gingen ‘s avonds nog wel eens probleempjes oplossen en
dan aten we gelijk mee met de Turkse maaltijd. Heerlijk was dat!
In de loop der jaren werden er natuurlijk ook wat jongere generaties geworven door Sparta en dan werd een pro
bleem, bijvoorbeeld over eten, familiebezoek, zieken, enz., als volgt opgelost. Als eerste kwamen alle mensen van de
oudste generatie in gesprek met ons. Dan de middelste en als laatste de jongste. De problemen waren dan in een groot
uur opgelost, we dronken daarna met z’n allen koffie en een drankje en iedereen ging vervolgens weer voldaan naar
zijn kamer dan wel naar zijn huis.

Hoe verliep een aanvraag voor een werving?
Sparta diende een verzoek in bij het arbeidsbureau. En na een week of zes kregen we bericht dat de vergunning rond
was; we konden dan 10 of 15 Turkse gastarbeiders ophalen op het Centraal Station te Utrecht. Dat was altijd tussen
18.00 en 21.00 uur — net op het moment dat het daar hartstikke druk was. De gastarbeiders waren afkomstig uit
Trabzon(Akcaatbat) -Kars-Agri-Erzincan-Kayseri-Cankiri-Yozgan-Konya-Isparta-Adana-Gaziantep-Nigde(aksaray)

-

Ankara-Istanbul-Bursa. Vertegenwoordigers van een tiental bedrijven stonden daar met een ambtenaar van de arbeids
voorziening te wachten op de trein, die vol zat met Turkse gastarbeiders. Hoe moesten we onze mensen’ vinden? Mijn
collega Woudenberg en ik losten dat heel snel op. We hadden Sparta-tassen, die hielden wij hoog in de lucht en we
riepen in die drukte: “Hier Sparta!” en wij hadden zo onze gastarbeiders te pakken. Vervolgens gingen we heel snel in
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de bus of de auto op weg naar Apeldoorn. We brachten de mensen naar het woonoord, daar werden ze begroet door

hun landgenoten. Soms waren er zonen van onze Turkse werknemers bij en was de begroeting heel emotioneel.

Woudenberg en ik dronken even koffie en gingen dan huiswaarts. De beheerders van het woonoord regelden de inde

ling voor de zit-/slaapkamers.

Na eental jaren haalde we de gastarbeiders op van de luchthaven Schiphol in Amsterdam. De volgende dag ging ik met

de nieuwkomers naar het consultatiebureau voor de medische controle en naar de Vreemdelingendienst van de Politie

voor hun inschrijving. De overige instanties handelde ik schriftelijk af.

Door onze Turkse tolk werden ze vervolgens voorgesteld bij hun afdelingschef, die de werkzaamheden en de huishou

delijke regels met hen doornam.
In de vakantietijd bleef een aantal Turkse gastarbeiders doorwerken met Nederlandse collega’s. Gastarbeiders die 1 jaar

of langer bij Sparta werkten gingen met bus, trein of vliegtuig terug naar hun moederland voor een vakantie van 6

weken. De eerste gastarbeiders die in de jaren 1964 t/m 1968, tijdens de drukke bromfietstijd werkten, gingen van

augustus tot oktober met vakantie, Dit was i.v.m. met het boekjaar van Sparta dat van oktober tot oktober liep.

In 1976 en 1977 begon Sparta ook met het aannemen van vrouwelijke werknemers in de productie-afdelingen, vooral

in de bromfiets- en rijwielmontage, de wielenmakerij en de lakkerij. Het ziekteverzuim onder de vrouwelijke buiten

landse (Turkse/ Marokkaanse /Joegoslavische) werknemers was soms erg hoog. Gemiddeld 30 tot

40 procent.

In 1978 werd Klein Turkije’ gesloten, nadat de laatste bewoners, circa 20 mensen, naar Turkije waren vertrokken. Een

aantal ouderen bleef in Turkije, de anderen hadden elders werk en huisvesting gevonden en kwamen soms met vrouw

en kinderen terug naar Nederland met toestemming van de vreemdelingendienst van Politie. Toen het woonoord

gesloten was, ging Sparta mensen werven met advertenties in de Nieuwe Apeldoornse Courant, waarop mensen van

alle nationaliteiten konden solliciteren.



5. De beek en de wasserij

Ooit was Apeldoorn de thuishaven van ontelbare wasserijen. Die maakten gebruik van het schone water dat in
even zovele beken en sprengen van de Veluwe kwam stromen. Dus is het niet zo vreemd dat ook in de omge
ving van Driehuizen een wassen’j stond, die van Dijkkamp aan de Waterloseweg. De beek waarvan hij gebruik
maakte, liep over het terrein van de Spartafabriek en werd in de loop van de tijd dan ook overkluisd door één
van de nieuwe bedrijfsgebouwen. Een onhandige situatie voor beide partijen, en daarom werd in 1967 een
compleet nieuwe beek gegraven buiten het Spartaterrein om. De oude beek ligt voor zover bekend nog steeds
onder één van de productiehallen van de Spartafabriek en zal binnenkort weer tevoorschijn komen. Een mooie
uitdaging voor de ontwerpers van de toekomstige woonwijk.

In 1933 vindt een nieuwe opmeting door het kadaster plaats. Eén van de
redenen is de verkoop van stukjes grond aan de gemeente om wegen te ver
breden. Daarbij wordt voor het eerst de vijverpartij voor de villa opgemeten.
Er is te zien dat de oude ioop van de beek rond de villa is veranderd. De
oude beek stond op naam van Gerrit Jan Dijkkamp die verderop aan de
Waterloseweg in 1922 een wasserij, later uitgebreid met een
blekerij, bouwde. Ook de nieuwe beek met de vijver staat op naam van
Dijkkamp. Deze heeft het water nodig voor zijn bedrijf. Ook de andere stuk
ken beek staan op zijn naam.

In 1955 vindt weer een hermeting plaats, waarbij blijkt, dat over de beek een nieuwe fabriekshal is gebouwd. De
beek staat echter nog wel op naam van Dijkkamp, inmiddels onder de naam VOF Verenigde stoomwasserijen
‘Driehuizen en Bronbeek’. Waarschijnlijk is de beekloop onder de fabrieksgebouwen overkluisd en was de water
voorziening van de wasserij niet voldoende. In 1967 wordt een nieuwe beekloop aangelegd, waarbij grondruil
plaatsvindt met de wasserij, de gemeente en de NV Sparta. Er wordt een nieuwe beek gegraven ten noorden
van de fabrieksgebouwen, die de wasserij weer van voldoende water voorziet. De oude beekloop, die ook onder
de fabrieksgebouwen doorloopt, komt op naam te staan van de NV Sparta.



Dijkkarnp reed Sparta in de wielen

De Slag om de Driehuizerspreng

Door Peter Otterloo

De familie Schakel — de vroegere eigenaar van de
Sparta — en de familie Dijkkamp van het nabijgelegen
wasserij complex aan de Waterloseweg 36-38 waren
na 1959 bepaald niet meer elkaars dikste vrienden.
Een fel conflict met als inzet de Driehuizerspreng was
de oorzaak van een gerechtelijke procedure die uit
eindelijk het Apeldoornse fietsenbedrijf destijds
handenvol geld heeft gekost. De Verenigde Wasserijen
Driehuizen Bronbeek trok namelijk aan het langste
eind en won de Slag om de Spreng nadat Sparta zich
de beek oneigenlijk had toegeëigend. De legendari
sche wasserijbaas Gerrit Jan Dijkkamp sr slaagde er in
het onmisbare, zuivere beekwater voor zijn bedrijf te
behouden. En dat had verregaande planologische
gevolgen voor de omgeving.

De Driehuizerspreng ontspringt in de omgeving van de Zanderijweg. Omdat Dijkkamp grote belangen had bij het zui
vere water kocht hij tijdens een veiling de spreng. Die stroomde van de Zanderijweg tot aan de Brinklaan.
Zo kwam de wasindustrieel in het bezit van de waterloop en de aangrenzende oevers alsmede het recht op eeuwig
lozen. Hij telde er een bedrag van ruim 4000 gulden voor neer en verzekerde zich op deze manier van het voortbe
staan van zijn bedrijf dat via het zuivere water een naam had hoog te houden. Dat water was zo zuiver omdat het door
de witte zandgrond in de bedding een reinigend vermogen had.

Dijkkamp had zich in 1927 reeds gevestigd op deze plek met wasse
rij DriehuJzen en bouwde in 1938, met zijn drie zonen Ep, Gerrit
en Cor Dijkkarnp, het complex uit met een nieuwe wasserij die de
naam Bronbeek kreeg, genoemd naar het prachtige huis dat bij het
complex behoorde. Via bewaard gebleven handelsdrukwerk blijkt
duidelijk dat Dijkkamp koketteerde met het heldere beekwater.
De beek liep over een deel van het terrein van de fietsenfabrilcant
Schakel. Het beekconflict ontstond in de tijd dat Sparta aan het
einde van de jaren ‘50 van de vorige eeuw wilde expanderen. Er
moest uitgebreid worden gebouwd en de plannenmakers stuitten bij
deze bouwplannen op de beek, een lastige object dat de projectont
wikkelaar in de weg lag. Weg ermee dus!

Dijkkamp was echter nuchter genoeg om te beseffen dat Sparta een
behoorlijke denkfout maakte. Zijn zakelijk instinct had hij al ruimschoots bewezen toen hij als stukadoor het wassen
van de overalls van zijn collega’s op zich nam en zo de aanzet gaf tot een wasserijbedrijf waar om en nabij de tachtig
mensen hun boterham hebben verdiend.

Toen de directie van Sparta de loop van de spreng reeds onder de grond had ‘verstopt’ en
druk aan het bouwen was, greep Dijkkamp in. Op zijn eigen, provocerende wijze. Hij toog
pontificaal naar de directie van de Sparta met het verhaal dat hij de die dag de beek kwam
schoonmaken. De directie sputterde flink tegen, wrong zich in allerlei bochten, maar via
een gerechtelijke procedure kreeg de fietsenfabrikant de opdracht om de beek om te
leggen.

Er moest grond van particulieren worden aangekocht aan de Achterlandseweg en zo kreeg
de Driehuizerspreng een loop die niet door de natuur was bepaald, die niettemin ook langs
de Driehuizerweg ondergronds ging lopen via duikers. Toen later bleek dat het waswater
niet de oorspronkelijke zuiverheid terug kreeg, draaide de Sparta later ook nog op voor een
schadeloosstelling, in de vorm van een onthardings-installatie. Zo werd de Driehuizer
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spreng een duur grapje voor de Sparta. De wasserij kon
echter zijn klanten gerust stellen. De was werd gedaan
m zuiver bronwater!

In 1 984is het hele wasserijcomplex, inclusief de beek-
rechten, verkocht en heeft voor een deel plaats
gemaakt voor woningbouw. Eddy Dijkkarnp (58) —

zoon van Gerrit - heeft toen hemel en aarde moeten
bewegen om een straat naar de vroegere wasserij
genoemd te krijgen. Het werd uiteindelijk na enig soebatten geen straat, maar de
Bronbeekhof. Maar kennelijk hadden veel plannenmakers toen moeite om de historie van

Apeldoorn te vernoemen in wegen. In de moderne cultureel historische planologie — waarin het nu belijdende project
Spartacus past - moet dat veel gemakkelijker gaan.
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Gebruikte bronnen voor de artikelen van Bert Kompanje over de drie boerderijen, de villa,
de Spartafabriek en de beek en de wasserij:
— Kadastrale boekhouding (Apeldoorns Archief en Kadaster Arnhem)
— Verschillende kadastrale kaarten (gemeenteplans) (AAl
— Hulpkaarten en veldwerken van Kadaster Arnhem
— Kaart van de Hoge Heerlijkheid het Loo uit 1763 van Leenen

— Protocollen van bezwaar RA Gelderland Arnhem mv 203
— Actes uit de Protocollen van de Hoge Heerlijkheid het Loo van 1750 (AA)
— Kaart van 1708 uit het kaartenboek van st Marie uit Utrecht (AA)
— Verkoop-actes uit het Apeldoorns Archief van 1819-1920 en van Kadaster Arnhem van 1920-1927

— Foto’s van de Sparta—motorciub
— Sparta-bedrijfs-archief (AA)
— Gegevens over de villa Clarenbeek uit het Apeldoorns archief (Doc5l)
— Info van Ignaat Simons m.b.t. opgraving urn in 1850

COLOFON

Spartacus reader

Deze reader bevat informatie over de geschiedenis van het voormalige Spartaterrein in Apeldoorn,
ten behoeve van het Spartacus-debat’ op donderdag 10 juni 2004 in het auditorium van Cultuur Onder Dak
Apeldoorn (CODA)

Historisch onderzoek - werkgroep Spartacus:
— Harro Frieling
— Rob Kemperink
— Bert Kompanje
— Hans Mijnders
— Chris Nieuwenhuyze
— Peter Otterloo
— Joop Pierer
— Vincent Sleebe
— BenTeule
— Dolly Verhoeven
— Yvonne de Vries

Teksten
Inleidende blokjes
tekst bij elk hoofdstuk

— alle overige teksten,
tenzij anders vermeld

Samenstelling reader
Vormgeving reader
Productie reader

Stichting Apeldoornse Monumenten
Historische Vereniging Felua
Stichting Apeldoornse Monumenten
Sparta Motorclub
Archeologische Werkgroep Apeldoorn
Vereniging Oud Apeldoorn
Sparta Motorclub
Cultuur Onder Dak Apeldoorn
Archeologische Werkgroep Apeldoorn
Storia Apeldoorn — voorzitter
Gemeente Apeldoorn — ondersteuning

Vincent Sleebe

Bert Kompanje

Anja Cohen, buro voor tekst en publiciteit, Apeldoorn
Joke Wensing, DTP-Studio Joke Wensing, Apeldoorn
Felua Groep Apeldoorn

Organisatie Spartacus-debat 10 juni 2004:
Hans Menke Stichting Bouwhuis

Financiële ondersteuning:
Gemeente Apeldoorn, budget ‘Bellevue’

Apeldoorn, juni 2004




