WETENSWAARDIGHEDEN (23)
In de Hoven, een stadsgedeelte met een vroeger overwegend agrarisch karakter, lag de buitenplaats 'Schoonzicht'.
De familie De Malapart, die er in het begin van de vorige eeuw woonde, vond
de naam kennelijk te burgerlijk en verfranste haar tot Bellevue. Maar de naam
vond geen ingang; de naam Schoonzicht bleef. Voor de verdere gegevens zie
men: Zutphen in oude ansichten, deel 2, nr. 116.
In 1947 werd het huis helaas afgebroken. Slechts een gedeelte van de tuinmuur, alsmede het koetshuis bleven gespaard.
De foto toont het tot woonhuis verbouwde koetshuis aan de Achterhoven.
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Nauwelijks was het boekje verschenen of ik werd opgebeld door mevrouw
G. A. Langlois van den Bergh te Warnsveld die mij wees op een aardige passage
in het boek Nederland in den goeden ouden tijd, zijnde het dagboek van Jacob
van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp, betrekking hebbende op hun
reis te voet, per trekschuit en per diligence door de Noord-Nederlandse provinciën in het jaar 1823, opnieuw uitgegeven door Uitgeversmaatschappij W. de
Haan te Utrecht in 1942. Ik volsta met te melden dat op pagina 176 en volgende
een aardig en uitvoerig relaas te vinden is van de wederwaardigheden die beide
heren in Zutphen beleefden. Zij bezochten het logement De Kroon, aten er,
brachten er enkele nachten door en frequenteerden de Sociëteit enkele malen.
De heer Th. Dijckmeester, die mij eveneens op bovengenoemde passage attent maakte, schreef een uitvoerige brief waaraan ik met zijn toestemming een
aantal belangrijke gegevens ontleen.
Over de passage op blz. 13/15 in het boekje merkt Dijckmeester op dat het
interessant zou zijn te weten welke Van der Capellens lid zijn geweest van de
Sociëteit. Drie van dit geslacht waren in de beschreven periode in en om Zutphen min of meer prominent. De bekendste ervan waren Joan Derk en Robert
Jasper. Deze beiden zijn m.i. geen lid van de Sociëteit geweest. De derde, Frederik Benjamin, is burgemeester van Zutphen geweest. Alle drie bewoonden zij
havezathen in de omgeving van Zutphen. Helaas werd het familiegraf van de
Van der Capellen's in Gorssel in 1788 opgeblazen nadat de troepen van Koning
Frederik van Pruissen de Oranjepartij aan de macht hadden gebracht.
Op pagina 16 is sprake van 'Suyderas' en Oranjegezind edelman. Daarmee
is Mr. A. R. baron van Heeckeren tot Suyderas bedoeld. Deze Van Heeckeren
was lid van de Sociëteit.
Op de pagina's 21 en 25 is tweemaal sprake van W. G. J. baron van Rhenen,
hetgeen van Rhemen moet zijn.
Interessant is het te vernemen dat niet de gemeenteraad, maar burgemeester
mr. J. Dijckmeester in 1926 de openbare vertoning van de film 'Pantserkruiser
Potemkin' verbood. Diens zoon tekent daarbij aan dat zijn vader het moeilijk
had met die beslissing. Dat deze, als eerst verantwoordelijke voor de openbare
orde, over die beslissing in de eerstvolgende raadsvergadering werd aangevallen, lag voor de hand. Sprekend over burgemeester Dijckmeester moge ter aanvulling (p. 53/54) worden vermeld dat hij in december 1940 werd gearresteerd

