
AMBT EN HEERLIJKHEID

MEDEDELINGEN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING

"RHEDEN - ROZENDAAL"



Redactie J. Baltjes, J.J.M. van Gessel, A. Kolkman,
W.J. Meijerink.

Redactieadres Gemeentearchief Rheden,
Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg, tel.
08309-9000 tst. 116.

Lay-out en druk: Drukkerij/Uitgeverij Doevendans, Dieren.

Bijdragen te zenden aan het redactieadres, zo mogelijk getypt met grote
regelafstand en aan één zijde van het papier.
Artikelen worden geplaatst onder verantwoording van de schrijvers.

Op de voorzijde:
Fragment van 'De Nieuwe Kaart van '(Kwartier De Veluwe', uitgegeven door
Isaak Tirion, 1741.
Collectie Stedelijk Museum Zutphen.

De Vereniging "Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal" heeft tot doel
de bevordering van de kennis van land en volk op het gebied van de
geschiedenis, speciaal van de Veluwezoom en meer in het bijzonder van de
gemeente Rheden en Rozendaal.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor afzonderlijke leden minimaal f 15,-
per jaar; voor echtparen minimaal f 20,- per jaar.
Aanmelding kan geschieden bij de secretaris, P.O.J. Breukink,
Deventerweg 96, 7203 AN Zutphen, tel. 05750-17869.

Postgirorekening 1164291 ten name van Penningmeester Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal.



~~~~~~~~~- ------ - ---------~~- ~

AMBT EN HEERLIJKHEID AUGUSTUS 1984 / NO. 79

HERMAN OP VRIJERSVOETEN IN ROZENDAAL EN VELP, ca. 1830
door E.J. Kruijswijk lansen

In 1830 verscheen bij J.F. Thieme te Nijmegen het boekje "Het reisje naar
Gelderland of de vervulling van Herman's wenschen", uitgegeven ten behoeve
der noodlijdenden van Maas en Waal. Ik denk dat de meeste leden van onze
Oudheidkundige Kring het boekje niet kennen, hoewel er al vóór het verschij-
nen 5000 belangstellenden op intekenden. Daarom wil ik er het een en ander
uit meedelen en wel datgene, wat betrekking heeft op Rozendaal en Velp.
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De schrijfster van het verhaal wenst onbekend te blijven en het is mij niet ge-
lukt haar naam te achterhalen'), In het "Voorberigt" deelt zij alleen mee dat
zij "door hartverscheurende omstandigheden" niet in staat is geweest haar
werk op tijd te voltooien. "Op het onverwachts werd een beminnelijk Voor-
dochtertje van haren Echtgenoot, hetwelk haar dierbaar was, van haar hart
gerukt en in de groeve der vertering nedergelegd; en, ofschoon hare droefheid
over dit verlies kort daarna eenigzins gelenigd werd door de geboorte van een
ander dochtertje, was het haar echter onmogelijk, den gestaakten arbeid we-
der te hervatten, nademaal haar nieuwe zielsmart door diegenen werd aange-
daan, welke hadden kunnen medewerken, om haar op te beuren en vreugde
te verschaffen."
De opbrengst van haar arbeid besteedde zij, zoals we zagen, voor de on-
dersteuning der noodlijdenden in Maas en Waal. Dit gebied werd zeer ge-
teisterd door overstroming en misgewas in de jaren 1809, 1820, 1827 en 1829,
zodat alom grote armoede ontstond. Particuliere acties werden niet zelden op
touw gezet om de nood te lenigen en daarvan was deze uitgave er één van.
Het verhaal begint in Voorburg, waar de weduwnaar M. met zijn zoon Her-
man, aanstaand medicus en zijn dochter Johanna woonachtig is. De Mei-
maand is in 't landals Herman in een droom dé ideale vrouw aanschouwt,
welk droombeeld hem voorlopig niet zal verlaten, ofschoon hij - onwetend
van de plannen zijns vaders, die een zekere Elize, dochter van zijn vriend B.,
ook al weduwnaar, als Hermans echtgenote op het oog heeft - smartelijk uit-
roept "Zij is verdwenen; ik zie haar nooit weder!" dat heeft Hermanmis want
de herenM. en B. zorgen wel dat hun kinderen elkaar "toevallig" ontmoeten
op het Valkhof te Nijmegen en dan aanschouwt Herman voor de tweede keer
zijn droombeeld!
Vader M. heeft dan met Herman en Johanna een reisje gemaakt door het
Land van Maas en Waal. Zij hebben met eigen ogen de ellende daar aan-
schouwd en ook getracht de nood hier en daar wat te lenigen.
Na de ontmoeting in Nijmegen wordt een gezamenlijk uitstapje gemaakt naar
Arnhem en omstreken, waarbij Herman voortdurend tussen hoop en vrees
wordt geslingerd of hij Elize wel de zijne mag noemen. Uiteindelijk - de titel
van het boekje zegt het al - worden Herman en Elize een paar en de held van
't verhaal vestigt zich te Beek bij Nijmegen al arts;
We laten deze romantische geschiedenis nu voor wat zij is en volgen het gezel-
schap op weg naar RozendaaF).
Maar eerst wordt gewag gemaakt van een ontbijt, genuttigd op Angerestein,
tussen Arnhem en Velp. Tot mijn verbazing, want ik heb nergens kunnen vin-
den dat het landgoed enige tijd als herberg heeft gediend").
"Een zijweg voor aan het welgelegene dorp Velp bragt hen in de trotsche in-
drukwekkende Rozendaalsche laan, welke, zacht afhellende, naar het loge-
ment leidt').

De Rozendaalse tuinen worden betreden via een "zonderling ratelbrugje" ,
waarmee niet de ons bekende kettingbrug bedoeld kan zijn"), "Onder het ge-
leide des tuinmans worden de kunstige, in den ouden smaak aangelegde grot-
en waterwerken aanschouwd" en wandelt men rond de drie vijvers om vervol-
gens een bezoek te brengen aan de Zwitserse partij oftewel het Rozendaalse
sprengenstelsel.
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Daarbij passeert men de gaanderij die stond aan het eind van de hoogste vij-
ver, waar zich thans nog de watertrap met de "reuzen" bevindt. Herman
wordt "bij het loslaten des watervals onder de gaanderij" deerlijk besproeid.
De wandeling wordt besloten met een bezoek aan één der Rozendaalse
schaapskooien en wel die, welke gelegen was achter de Zwitserse partij. Men
kon daar toen nog genieten van een prachtig, ruim vergezicht tot aan de Nij-
meegse hoogten.
"Na den maaltijd") werd de namiddag besteed tot de wandeling door het ach-
ter het lommer der Rozendaalsche lanen verscholen dorp, hetwelk overal de
kenmerken van welvarendheid droeg .... en eindelijk naar den Koningsberg,
waar, op den uithoek, het dorp Velp, met den kronkelingen van den IJssel,
zich aangenaam vertoont."
Na een avondwandeling naar de Tonnenberg") en de Kluizenaarsberg") wordt
voor de deur van het logement nog een eenvoudig avondmaal gebruikt - dat
mocht ook wel na al dat gewandel! - onder "het eeuwige geklapper der pa-
piermolens, hetgeen, zoo laat in den avond, het eenigste was, dat de stilte af-
brak en den geest bezigheid verschafte, door de gestadigde vermaning aan
werkzaamheid en nijverheid, welke zich tot in den nacht uitstrekt."
Tijdens het ontbijt, de volgende ochtend, spreekt men een Rozendaler, "die
hun over de gesteldheid van het dorp zijne eenvoudige gedachten zeide; over
het goede onderwijs, dat hier gegeven werd, sprak en in alles toonde, gelijk
anders zoo vele oude lieden, dat hij geen bekrompen lofredenaar van den ou-
çl@ tijd was, maar ook het nieuwe, dat goed was, huldigde").
We volgen nu onze reizigers naar "het thans zoo welvarende en zeer bezochte
dorp Velp. Deszelfs lange rij van huizen en het aangenaam gelegen landgoed
Overbeek voorbij zijnde, lieten zij hunne oogen weiden over de uitgestrekte
lanen en boschachtige hoogten van Biljoen, hetwelk zelf, bijna geheel, achter
de boomen verscholen ligt."
Johanna merkte op "dat men hier den goeden smaak geweld aandeed en der
grillige mode eene verkeerde hulde bragt; daar men bezig was de vierkante,
zoo veel statigs aan het geheel bijzettende gracht, eenen anderen vorm te ge-
ven, door dezelve, met den, op de Engelsche wijze, aangelegden grooten vijver
te vereenigen en uit te ronden. Het kasteel wordt nu, zeide zij, een oud man,
als een jongeling, volgens het laatste mode-journaal uitgedoscht; waardoor de
eenheid verloren gaat."
In kasteel Biljoen wordt de grote balzaal bezichtigd, "welks muren aan alle
zijden pralen met de voortreffelijke afbeeldingen, in bas-relief, van de be-
roemste Romeinsche tempels, gebouwen, enz. zoo als die thans nog in deszel-
ver ruinen bestaan." Vervolgens ging men door het bos bij het kasteel, "waar
de waterval, tot hun leedwezen, verdwenen en de hermitage in eenen zeer
slechten toestand was, naar den sierlijken vijver, dien zij, met deszelfs eiland-
jes en schiereilandjes, langs een door de uitgelezenste boomgewassen over-
schaduwd pad, rondwandelden")."

Beekbuizen is het volgende doel. "De heer B. vertelde, dat dit schoone, uit-
gestrekte en zoo zeer bezochte landgoed, voor 40 jaren, slechts uit heidegrond
en kreupelhout bestond, en nu, als uit eene wildernis tooverachtig in een para-
dijs herschapen was, zonder dat de hand der kunst er zich veel in verraadde,
daar zij alleen de natuur had zoeken te leiden."
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Over de Lammerenbrug gaande (tegenover de Hobbemalaan), wandelt men
langs de beek naar de grote vijver "onder het gestadig geklop der papiermo-
lens en het klotsen van onzigtbare watervallen."
"Hier zetteden zij zich eenige oogenblikken bij den hoogen, over trappen heen
bruischenden waterval neder en vervolgden toen den weg naar de woning des
boschwachters .... De heer B. bragt zijne togtgenooten in eene van ruwe
boomstammen vervaardigde hut, waar hem het uitzigt meer beviel dan in de
salon bij het huis. Naauwlijks waren zij daar nedergezeten en was de maaltijd
besteld, of de heer B. verraste Herman en Johanna, door het loslaten van den
40 voet hoogen waterval. ... De heer M. noodigde vervolgens Herman uit, dat
hij zijne krachten eens zoude beproeven aan de losgelatene fontein voor de
hut, door er eene andere pijp op te steken. Herman wilde het water met zijne
hand op de pijp tegenhouden; maar werd, door den aandrang van eene kolom
van bijna 40 voet hoogte waters, zoo door en door nat, dat hij ruim een half
uur moest doorbrengen om zich, aan het huis des boschwachters, bij een groot
vuur op te droogen .... Gaarne had Elize eenige oogenblikken gezeten onder
de beide driehonderdjarige eiken, bekend onder den naam van Philemon en
Baucis, tegen over de fontein; doch de zitplaats was door het verbreed en der
klove en den nieuwen aanleg voor een groot gebouw aan het boschwachters-
huis, weggeraakt")."
Er wordt nog een wandeling gemaakt door Beekhuizen, waarbij, onder meer,
een hoogte wordt bestegen, vanwaar men meer dan 36 torens kon tellen, of-
schoon de lucht niet zeer helder was") en, tot besluit wordt nog een bezoek
gebracht aan "den boom des kluizenaars en deszelfs bouwvallige trap")."
Hiermee is een einde gekomen aan het bezoek aan Velp. Vrijer Herman heeft
het intussen zó ver gebracht dat hij een kus mag drukken op Elize's hand.
Maar hij brengt het wel verder, want na 40 bladzijden, aan het eind van 't ver-
haal, ziet hij zijn "wenschen", maar ook die van de heren B. en M. in vervul-
ling gaan!

Noten
') Noch bij de Bibliotheek Arnhem, noch bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Let-

terkundig Museum en Documentatiecentrum in Den Haag kon men mij inlichten over haar
naam.

') De schrijfster heeft ongetwijfeld de "Wandelingen in de omstreken der stad Arnhem" (1820),
door IS.An. Nijhoff geraadpleegd en diens "Geldersche Arkadia of wandeling over Bilioen
en Beekhuizen" (1825); maar ik heb de indruk dat zij ook zelf op stap is gegaan om onze om-
geving te verkennen. .

') Angerestein was ca. 1830 het eigendom van J. baron van Pallandt van Walfort, die sinds 1808
ook het naastgelegen huis Klarenbeek bezat.

') Hier is ongetwijfeld sprake van het bovenste deel van de Rozendaalselaan, vanaf de tegen-
woordige Parkstraat, toen nog een stuk van de Rozendaalse Melkweg. Het zuidelijk deel van
de laan is, volgens H. Kerkkamp in zijn "Historie van Velp en Rozendaal" (1938), blz. 354,
in 1826 aangelegd.

') De toegang naar kasteel en park was in die tijd nog aan de Kerklaan, ongeveer tegenover De
Moestuin. Ook Nijhoff maakt gewag van "eene brug van zonderling maaksel." Het is mij
niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

') Het Rozendaalse logement lag op de hoek van de Kerklaan en de Rozendaalselaan, westzijde.
Er tegenover was een eilandje waar de gasten zich konden verpozen.

') De Tonnenberg of Tonberg werd zo genoemd omdat er een draaibare ton stond, waarin de
wandelaar kon uitrusten en genieten van het fraaie uitzicht. Ton en uitzicht zijn verdwenen.
De Tonberg licht achter het park van Rozendaal, richting Plagdel.

') H. Kerkkamp deelt in de "Historie van Velp en Rozendaal" (1938) op blz. 389 mede dat er
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in de middeleeuwen op de Kluizenaarsberg een kluizenaar moet hebben gewoond. In 1800
stond er nog een hut, waarin een kluizenaar, echter één van hout en gehuld in een donkerbrui-
ne pij. Herman en zijn met gezellen treffen er "eene kleine hut" aan, "slechts van ruw hout,
op eene zonderlinge wijze, in elkander gewerkt", een bouwvallig huisje met één klein venster.
Een kluizenaar wordt niet vermeld.
Op deze plaats werd in 1891 door 107 werklozen de Emmapyramide opgeworpen, in de
volksmond de Armoedsbult geheten.

') Het valt te betwijfelen of het onderwijs te Rozendaal zo goed was. Schoolopziener ds H.H.
Donker Curtius rapporteert "Den 4 novb. 1807 en 25 febr. 1808 heb ik deeze school bezocht,
doch doe ik dit telkens met verdriet. De onderwijzer J. Diepenhorst is onkundig, ingebeeld
en lastig van humeur." Geciteerd uit "Van koster tot kosteloos onderwijs, 225 jaar onderwijs
in Rozendaal" , door W. Schennink (1983), blz. 24. De auteur voegt er aan toe "Het ging later
blijkbaar beter. Meester Diepenhorst bleef tot aan zijn overlijden in 1814 - hij was toen 77
jaar - aan de Rozendaalse school verbonden." Mogelijk was het onderwijs ca. IS30 wat
beter.

'0) In "Geldersch Arkadia" lezen we op blz. 9 nog "Op eene verhevenheid bevindt zich eene
smaakvolle hermitage." Het verval, waarvan de schrijfster van "Het reisje naar Gelderland"
melding maakt - een aanwijzing dat zij zelf ter plaatse is geweest - zal dus na 1825 zijn
ingetreden. We moeten de hermitage, dacht ik, zoeken in het bos tussen het kasteel en de
Zutphensestraatweg. Er wordt voorts melding gemaakt van 3 eilandjes in de grote vijver, "Op
eenen derzelve stelt de eigenaar - dat was l.F.W. baron van Spaen, heer van Biljoen, Rin-
genberg en Rosande - zich voor, dat eenmaal (mogt het spade zijnl) zijn stoffelijk deel zal
rusten." Aldus "Geldersch Arkadia."
De vermelding van 3 eilandjes in de grote vijver moet op een misverstand berusten. Op de ka-
dastrale kaart, opgemetenin 1817, zien we in de grote vijver één eiland, net als tegenwoordig
en 2 eilandjes in de vijver achter het kasteel getekend. Deze kaart vermeldt ten zuiden van
het kasteel een washuis aan de Beekhuizensebeek. Daarover vond ik de volgende mededeling
in het artikel "Een uitstapje in de environs van Arnhem, september 1813, door N. Esser
Meerman", medegedeeld door Jhr Mr M.W. Snoeck in "Bijdragen en Mededeelingen der
Vereeniging Gelre, deel XXXVI, 1933, blz. 149: " .... waar lieve beekjes vloeiden met aardige
rustieke bruggen voorzien, en waarin zich twee cascades bevinden, waardoor een kleine wa-
termolen gedreven wordt van een machine tonsgewijze, die zich ronddraait op de wijze van
een slijpsteen, hebbende vier voet omtrek en zes voet lengte, waarin het goed gedaan wordt
zonder zeep en gedurende twee uren door het water gedraaid wordt, wanneer het aldan zoo
schoon als gewasschen is."
In hetzelfde artikel vond ik de vermelding "De trotsche dreeven van hooge eikenboomen,
waarvan wij de schoonheid bewonderden, en over 't algemeen de schone watergezichten ter
wederzijde van het huis, waarin zich onderscheiden eilandjes bevonden, gaven ons veel genoe-
gen, waaromtrent ons verteld werdt, dat de eene vijver door twee kompagnien Pruis sen gegra-
ven was." Met deze vijver wordt ongetwijfeld bedoeld de grote vijver van Biljoen.

") Boswachtershuis en salon lagen aan de beek op de hoge oever, tegenover het latere hotel Beek-
huizen, daterend volgens Kerkkamp, van 1844, thans gesloopt.

") Meer dan 36 torens! "Geldersch Arkadia" worden er nog meer genoemd, die vanaf dezelfde
plek op de Ossenberg te zien waren: "Elden, Arnhems groote kerk, Gasthuiskerk, Walburgs-
kerk met twee torens, Slijk-Ewijk, Eist, Beuningen, Nijmegen met twee torens, Lent, Huis-
sen, Velp, Westervoort, Angeren, Hulhuizen, Millingen, Groessen, Duiven, Aart, Kleef met
vier torens, Bienen, Griethuizen, Oud-Zevenaar, Kalkar, Zevenaar, Laag- en Hoog Elten, La-
thum, Emmerik met twee torens, Didam, Beek, Weel, Deutichem, Reeden, Angerlo, Keppel,
Hummelo, Drempt, Elkurn, Doesburg, Hengelo." Er was in die tijd heel wat minder opgaand
geboomte in Beekhuizen dan tegenwoordig, zodat de uitzichten zeer ruim waren. De meeste
zijn dichtgegroeid. N.B. Ik vond exact hetzelfde rijtje, nog vermeerderd met de torens van
Loenen in de Betuwe en de Janskerk te Arnhem met twee torens, in Ahasverus van den Berg's
"Geografie van Veluwe" (1796), opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aantekeningen
voorzien door Drs Bert Paasman (1974), blz. 62.

") De Kluizenaarsboom dient niet gezocht te worden op de Kluizenaarsberg. Volgens H. Kerk-
kamp in de "Historie van Velp en Rozendaal' " blz. 390 stond de boom nog juist op het ge-
bied van Beekhuizen in de bocht van de weg naar Rozendaal. De auteur van "Geldersch Ar-
kadia" vermeldt het volgende: "Deze plaats is kenbaar aan eenen boom, de Kluizenaars-
boom genoemd, in welken men, gezeten op eene bank van mos en zoden, of nog hooger op
eene däár boven aangebragte verdieping, onbelemmerd over den gansehen overschoonen om-
trek het oog kan laten weiden." Het moet in die romantische tijd van kluizen en kluizenaars
gewemeld hebben in onze streken!
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PETER AUGUSTUS DE GÉNESTET
Redactie

Hij is nog steeds bekend als een frisse,
sympathieke figuur in onze Nederlandse
letterkunde uit de 1ge eeuw.
De Génestet werd op 21 november 1829 te
Amsterdam geboren. Hij heeft zijn vader
nooit gekend en zijn moeder is hem ook
op jeugdige leeftijd ontvallen. Hij werd
toen liefdevol opgenomen door zijn
grootmoeder te Breukelen en later, in
1843, door zijn oom en voogd de kunst-
schilder Jan Adam Kruseman.
In september 1852huwde de Génestet met
Henriëtte Bienfait. Het huwelijk werd te
moemendaal voltrokken. Slechts zeven
jaar heeft de verbintenis geduurd, want in
1859 overleed Henriëtte.
De Génestet had geen sterk gestel. Daar-
van was hij zichzelf bewust. Op 15 october 1859 schreef hij in een brief: "De
gure dagen, die wij gehad hebben, waren voor mij zieke niet gunstig .... Ik ben
ziek, bedroefd en lijd erge pijn .... "
In de zomer van 1860 vertoonden zich de voorboden van de ziekte, die hem
zou slopen. In het vroege voorjaar van 1861 schreef hij onder meer: " .... Die
historie heeft mij geducht aangepakt en ik ben zwak geworden van al die pijn
en al die koorts."
Zijn vrienden ontvingen verontrustende berichten dat de keelziekte hem weer
met nieuwe kracht had aangegrepen. Te vergeefs verwachtte men beterschap
van zijn verblijf te Rozendaal. Gekomen op 18mei 1861 is hij ruim zes weken
daarna op de tweede juli 1861 overleden en op 5 juli 1861 om 12.00 uur was
de ter aardebestelling op de Bijzondere Begraafplaats van de fam. Torck te
Rozendaal. Als dichter had hij vele kennissen en vrienden. Vrienden die zijn
werk waardeerden, maar ook becritiseerden. Zoals Joh.C. Zimmerman,
waarvan bekend is dat hij het werk van de Génestet soms te streng heeft be-
oordeeld. Doch diezelfde Zimmerman schreef ook: "Nog den laatsten dag
zijns levens had hij doorgebragt in den kring dergenen, die hem lief hadden,
in den dierbaren huisselijken kring, waarin hij zich 't liefst en meest bewoog;
vermoeid en zwak, maar zonder smarte of pijn, had hij zich ter ruste begeven.
Trouwe liefdeogen bewaakten den slaap van den kwijnenden zieke: geen on-
rust of strijd vertoonde zich op het bleeke gelaat; matheid en uitputting, maar
liefelijke vrede tevens blonken van zijn open, hoog gewelfd voorhoofd; Peter
de Génestet was in den vroegen morgen den tweeden Julij ter eeuwige ruste
ingegaan." Op de begrafenis waren slechts vrienden en familie aanwezig en
een drietal van hen voerde het woord:
Allard Pierson, de schrijver, essayist en predikant van de Waalse kerk in Rot-
terdam, Conrad Busken Huet, eveneens Waals predikant, maar te Haarlem.
Na 1862journalist en redacteur van het tijdschrift "De Gids" en Everard Bo-
del Bienfait, broeder van Henriëtte Bienfait en daardoor zwager van de
Génestet.
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---------------------------------------,

Er is een afbeelding bekend van de achterzijde van het huis waarin de Génestet
is gestorven. De tekening, zie afbeelding, is gemaakt door A.W.M.e.
Verhuell') op 6 octorber 1861. In zijn schetsboek vermeldt hij daarbij: "Het
raam links is dat der op het Westen achterkamer, in welke de Génestet

. overleed. Boven dit
raam, een opgerold
zonnescherm, nog
kort voor zijn dood,
volgens zijn verlan-
gen, daar aangebragt.
In het akkersmaal,
aan de voorzijde van
het huis, wees men mij

" een klein, open rond,
waar hij het hout had
doen wegkappen, en

in zijn laatste levensdagen het liefst zat te werken en te lezen."
Ruim zeventien jaar later komt de tekenaar opnieuw langs het huis waarin de
Génestet is gestorven. In januari 1879 schrijft hij vervolgens in zijn schets-
boek: "Maandag. 9 December 1.1.wandelde ik bij schoon winterweêr naar
Rozendaal - doch had moeite om de vóór achttien jaar geteekende woning
te herkennen. Een meisje, naar haar uiterlijk te oordeelen, geboren omtrent
den tijd, toen de dichter overleed, vroeg ik naar het sterfhuis van de Génestet
- en vriendelijk wist zij terstond mij dit aan te wijzen. Het eikenboschje aan
den voorkant was verdwenen, en een overdekt zitje, tusschen twee dennen,
vond ik thans opgesteld digt bij de plek waar, te midden van het beschermende
groen, de stervende zanger de zomerwarmte zocht te genieten. De kamer waa-
rin hij den laatsten adem uitblies, diende nog tot slaapvertrek. Het logement
der Heeren Kraijesteijn was naauwlijks meer zigtbaar door het, hoewel bla-
derloos, geboomte.
Van de hoogten naar Arnhem terugkeerende, had ik voor mij de zon, heerlijk
schoon in rooden gloed ondergaande, na den korten, kouden, noordsehen
dag, boven de koude nevelen in het westen, onder den kouden blaauwen he-
mel. En ik dacht, den geheelen weg over, aan den beminnelijken, genialen
dichter, wiens levenszon wij zoo vroeg ter kimme zagen dalen, en dien moge-
lijk een milder lucht voor het gevoelig gestel, en een warmer bejegening voor
het gevoelig hart, niet zoo ontijdiglijk aan zijn ware vrienden en bewonderaars
had doen ontvallen. Een deel van 'ons publiek toch, pleegt, hoogst onbillijk,
mannen van talent koeler en harder te behandelen, naarmate deze zich ver-
dienstelijker betoonen. "
In het tijdschrift "De Gids" is een beschrijving opgenomen van zijn begrafe-
nis door Joh.e. Zimmerman. Door bemiddeling van ons lid de heer B. Peters
uit Rozendaal, laten wij van dat verslag een uittreksel volgen.
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Peter.
"De kunst is lang, het leven kort".
Op Vrijdag den vijfden July hebben wij zijn stoffelijk overschot uitgeleid naar
de laatste rustplaats, het kerkhof te Roosendaal. Het was heerlijk weêr, de zon
scheen helder en vriendelijk, het rijpende graan, de statige beukenlaan, het
mulle zandspoor en het jonge akkermaalshout, alles was zoo liefelijk over-



stroomd door het zonlicht; de bloemen geurden om ons heen en de kinderen
volgden ons huppelend en spelend na - de dorpsschool ging juist uit - en
wij wandelden achter de lijkkoets door die bekoorlijke dreven, jubelende van
licht en van leven en den lof en het genot verkondigende van deze schoone aar-
de; wij wandelden achter de vale zwarte koets, achter de mannen met hun
zwarte lange mantels en hunne lange zwarte lamfers, die als wimpels afwoei-
jen van hunne hoeden, achter dien ouden koetsier van den lijkwagen met zijn
breedgeranden omgebogen hoed, dien ouden koetsier, die zoo rustig en be-
daard daar dien jongen man wegbragt naar zijne kleine laatste woning. Het
was of het scheen ons een lange weg, die naar het kerkhof voerde over het
landgoed van Roosendaal. den heuvel op, de graanvelden langs, door de ma-
.jestueuse laan en gedeeltelijk over een zonnig stukje hei. Daar lag de kleine
godsakker tegen de helling der hoogte, een laag houten hek vormde de eenige
,omheining, en de groeve, waarheen wij onze schreden rigtten, lag digt bij dat
.hek. Niemand onzer was genoodigd, ieder onzer was uit eigen beweging, uit
eigen behoefte opgekomen, ieder onzer bragt zijne eigene, hem meest dierbare
herinneringen mede yan genoten liefde en vriendschap, van ondervonden
trouw, van gewisselde vertrouwelijkheid, van weêr-keerige uitstorting der in-
tiemste gedachten.
Allard Pierson sprak uit onzen naam een laatst vaarwel aan de goede Peter
. uit, die geleefd had om lief te hebben en vrede en vreugde om zich heen te
verspreiden.
Conrad Busken Huet stortte het geven van innige dankbaarheid, dat ons allen
jegens onzen jongen doode bezielde, in hartelijke en diepgevoelde woorden
uit; hij zeide dat de Génestet's leven voor ons was geweest eene liefelijke ver-
schijning, eene weldaad, eene zonnestraal op ons levenspad.
Toen Conrad Huet geeindigd had, trad Everard Bodel Bienfait vooruit, en
wenschte met diep bewogen stem de geliefde schoonbroeder een goeden nacht.
Dat deed ook de Génestet's pleegvader en oom, De Heer J .A. Kruseman, en
dat deden wij allen, en wij waren allen diep bedroefd en weenden als kinderen;
zij die gesproken hadden uit onzen naam, en wij anderen, die er "Amen" toe
hadden gezegd.
En ziet, een paar nieuwsgierigen keek over het hek naar de plegtigheid, naar
die eenvoudige uitvaart, waarbij geen redenaars, maar alleen vrienden hadden
gesproken en gesnikt en ziet tusschen de latten van het hek keken, zij, die er
niet overheen konden kijken, keken een groot aantal kinderen van de dorps-
school, maar zij keken niet stout en zij maakten geen gedruisch, zij keken

" ... .in verwachting,
"van 't geen er komen zal,
"Daar wordt er een begraven,
"Dat is een aardig geval!".

Wij dachten er aan, wij herinnerden ons, hoe "naar de Natuur" deze jong-
gestorvene zelf zulk een uitvaart op een dorpskerkhof had geteekend; wij
dachten er aan, wij herinnerden ons zijn "Welgelegen" te Delft in 1858 ge-
schreven, wij spraken van hem, niet als van eenen doode, maar als van een,
die zich nog in ons midden bewoog.
Wij gingen toen later elk zijns weegs, dezen naar Rotterdam, genen naar Delft
en Haarlem, anderen met ons naar Amsterdam.

FIAT VOLUNT AS.
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Noot
') Alexander Willem Maurits Carel Verhuell, geboren 7-3-1822 te Doesburg, overleden 28-5-1897

te Arnhem.
Geraadpleegde literatuur: P.A. de Génestet, dichtbundel, 1872.

EEN LOPER VOOR DE KEIZER, OFWEL DE TUINEN VAN
MIDDACHTEN IN HET BEGIN DEZER EEUW

door dr J.F. van Oosten Slingeland

28 Februari 1899 was de douairière Graaf Bentinck geb. Gräfin zu Waldeck
und Pyrmont overleden, welk feit niet slechts een leven, maar ook een periode
in de Middachter geschiedenis afsloot. Zij was ruim achttien jaar gehuwd ge-
weest met Carel Anton Ferdinand graaf Bentinck en had hem bijna 35jaar
overleefd. Grote staat heeft zij beslist niet gevoerd. Bij overlevering is het ver-
haal bekend, dat Mevrouw zich op koude winterdagen terugtrok in het kleine
kabinetje boven de keuken, dat door een luikje in de vloer kon profiteren van
de warmte van het fornuis.
Haar tweede zoon, Willem Carel Philip OUo, getrouwd met Maria Cornelia
barones van Heeckeren van Wassenaer, werd de nieuwe Heer van Middach-
ten. Tot deze tijd had het echtpaar kasteel Weldam bewoond. Met behulp van
de jeugdige Poortman hadden zij dat Huis met omgeving tot een riante buiten-
plaats gemaakt. De ontwerpen voor de Weldammer tuin waren van de hand
van de Parijse tuinarchitect André, bij wie Poortman had gewerkt. Toen het
goed bleek te klikken met Graaf Bentinck was Poortman niet alleen de tuin-
deskundige, maar werd hij ook de rentmeester op Weldam, welke functie hij
tot de twintiger jaren heeft vervuld. Geen wonder, dat Poortman intensief be-
trokken werd bij de rehabilitatie, beter nog de reconstructie van de Middach-
ter Tuin.
Hoe was daar de toestand in 1900? Betrad men de tuin door het hek bij de
Orangerie, dan was daar een bijna symmetrische aanleg ter weerszijden van
het pad. Rechts de Orangerie, links een bloemen serre, gebouwd tegen de tuin-
muur. Vóór die gebouwen lagen vier kleine, twee grote en weer vier kleine per-
ken; een bosschage sloot dit gedeelte af. Barones van Heeckeren van Wasse-
naer, oomzegger van Graaf Bentinek, koesterde als negentigjarige nog dierba-
re herinneringen aan die kindertuintjes voor de orangerie. Zij had als kind met
haar vader op Middachten bij haar grootmoeder gewoond en met haar neefjes
en nichtjes van die tuintjes genoten. Waar thans een rosarium is aangelegd,
in de Z.O.parterre, was in die jaren de moestuin met twee bloemenbakken,
een perziken- en een druivenkas. Voorts moet er tenminste één boomgaard
zijn geweest. In de midden parterre aan de westzijde waren nog bloemperken
en voor het overige zal de tuin, afgezien van bosschages, in gras hebben
gelegen.
Poortman kreeg de opdracht de tuin te verfraaien. In november 1901 legde hij
zin plan van reconstructie aan Graaf Bentinck voor. Het was een ambitieus
ontwerp, dat voorzag in het herstel van de parterre de broderie ten zuiden van
het kasteel, geflankeerd ten oosten door een doolhof en ten westen door een
openluchtheater. Deze drie elementen zijn inderdaad aangelegd; het open-
luchttheater is eigenlijk het enige element in dit plan, dat de tijden 'heeft
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doorstaan en de huidige dag heeft bereikt. Een nieuwe moestuin was ontwor-
p@ bij de Orangerie; vóór dat gebouw was een perk aanleg gedacht, die over-
eenkomstig het plan Inderdaad is uitgevoerd. Een verdiept gazon met palmfi-
guren zou de middenparterre ten oosten van het kasteel en palmfiguren met
daarachter een fruitaanleg zouden de westelijke middenparterre verfraaien.
Het noordwestelijke deel wilde Poortman benutten voor èn pluktuin van bloe-
men èn sportief amusement als het spelen van tennis en croquet.
Voetstoots is het plan van Poortman niet overgenomen. Over verscheidene
onderdelen moet veel zijn gediscussieerd en het nemen van beslissingen moet
moeilijk zijn geweest. Naar mededeling van de oude tuinbaas de Bruin moet
met name het opofferen van de oude vruchtbomen een omstreden beslissing
zijngeweest. Met fijngevoel voor die situatie heeft de Bruin - eenmaal daar-
toe besloten zijnde - het rooien met kracht aangepakt. Het werk was juist
gereed, toen er een telegram kwam met de boodschap, dat de boomgaard niet
gerooid moest worden!
De beslissing ten aanzien van de drie hoofdparterres is eerst na jaren geno-
men. Eerst werd André nogeens in de arm genomen. Naar zijn ontwerp wordt
de oostelijke parterre aangelegd; de zuidelijke parterre, vanouds bekend als
het Bloemstuk, kreeg tenslotte nog een iets gewijzigd patroon. Bij de westelij-
ke parterre is voor een geheel andere oplossing gekozen. Daar is een verdiepte
parterre aangelegd, aan de westzijde half cirkelvormig afgesloten. Een bloe-
menrand omgrensde deze boog, die nog extra werd gemarqueerd door een rij
oranjebomen.
De groenten- en fruitgewassen nabij de Orangerie werden als storend en niet
passend in deze siertuin ervaren, zodat een geheel nieuwe moestuin op enige
afstand van het kasteel werd aangelegd met aansluitend een boomgaard.
De eerste verandering, die voor iedereen duidelijk was, moet wel de doortrek-
king van de tuinmuren in oostelijke en zuidelijke richting zijn geweest. Dit
werk is uitgevoerd door J. Kleinhout, waarvoor hem op 28 augustus 1901
f 930,- werd betaald. Hierdoor werd de Buitensingel afgesloten, wat mede
inhield het vervaardigen van twee hekken. Er werd voor een monumentale
vorm gekozen, die ook bij de hekken in de noordelijke tuinmuren werd toege-
past. In rijke versiering prijkt een B in de hekboog, waarvan de top wordt ge-
vormd door een gravenkroon. Alleen in de westelijke muur komt nog één oor-
spronkelijk hek voor, zoals dat op 18e eeuwse gravures staat afgebeeld. De
vier nieuwe tuinhekken zijn vervaardigd bij de Koninklijke Grofsmederij
Braat te Delft en geplaatst met hulp van de plaatselijke smid Looman. Zijn
smederij lag op de hoek van de huidige Hoofdstraat met de naar die oude sme-
derij genoemde Smidsallee.
In 1902 en 1903 wordt f 404,- uitgegeven aan grind, dat in grove, middel-
soort en fijne sortering wordt gekocht. Prijzen zijn f 2,- per m' danwel
f 1,50 tot f 2,50 per kar. Rond 200 m' zal dus zijn aangekocht.
Belangrijk zijn de uitgaven aan natuursteen. Zoveel stond blijkbaar al wel vast
over de plannen, dat men tot aankoop van randen, trappen, banken e.a. kon
overgaan.
15-4-02 A.l. Uiterwijk te Zutphen voor stenen rand
20-2-03 Bentheimerstenen zitbank, vier dito en twee trappen
aug. 03 A.l. Uiterwijk wegens 4 zandstenen trappen
nov. 03 H. Hut jens, steenhouwer te Arnhem,

vier stuks Bentheimerzandstenen trappen
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Voor de tuinwerkzaamheden moest veel grond worden verzet, aleer de parter-
res, het theater en de perken op juiste hoogte waren. In mei 1902 wordt
f l.860,- betaald aan J. Goudriaan voor 600 m draagbaar spoor, 50 m
kortspoor, twee wissels en zes kipwagens. Tuinbeelden en -vazen werden al
spoedig besteld, getuigen de vrachtkosten voor 14 colli, die in 1901worden be-
taald. De meeste mest zal wel als stalmest van de omwonende boeren zijn be-
trokken, maar ook compost wordt gebruikt. Van de stadsreiniging in Amster-
dam worden drie wagons gekocht ad f 82,50. Als in de aanvang van 1903 de
tuin er plantklaar bij ligt, worden in Zeist bij C.G. van Dijk planten gekocht;
een eerste zending in het voorjaar ten bedrage van f 1.834,50, in het najaar
gevolgd door een tweede ter waarde van f l.981,95. In december presenteert
A.L. Bongaards te Dieren zijn nota voor twee oranjebomen a f 20,- per
stuk. Als het grote werk is gedaan is er tijd om eens bij anderen te kijken. In
juli 1903 reizen Poortman en Weatherley naar kasteel Haarzuilens bij Utrecht
en declareren daartoe f 12,40 aan reis- en verblijfkosten. De Engelse architect
Weatherley had op Weldam reeds voor Graaf Bentinck gewerkt; op Middach-
ten heeft hij o.m. het kasteel gemoderniseerd. Ook heeft hij een charmant ont-
werp gemaakt voor een rentmeesters huis in cottage-stijl, dat duidelijk niet
overeenkomstig die plannen aan de Smidsallee is gebouwd. Is de kasteeltuin
gereed, dan wordt de nieuwe moestuin aangelegd met daarbij een boomgaard.
In het boekjaar 1906 1 april 1907wordt f 966,61 aan uitgaven voor de boom-
gaard verantwoord; arbeidsloon f 678,55, materiaal f 153,26, eigen hout, ge-
waardeerd op f 79,80 en diverse uitgaven per kas ten bedrage van f 55,-. Uit
de correspondentie met de kwekerij Ruys te Dedemsvaart blijkt hoeveel van
welke soorten en rassen is besteld. Het betreft halfstam kroon boom appelen,
peren en pruimen, struikvorm appelen, peren, pruimen en perziken, leiperen
en -perziken en tenslotte hazelnoten, mispels, kweeën, okkernoten en moer-
beien. Een voorbeeldig sortiment voor eigen consumptie op de grafelijke ta-
fels. Oude rassen komen er in voor als Gravesteiner, Keizer Alexander, Pre-
sent vanEngeland, Jutteperen, Duchesse d'Angoulème, Beurré Clairgeau om
er enkele te noemen. In totaal worden er 200 vruchtbomen geplant. Als af-
rasteringsmateriaal is gebruik gemaakt van oude vlampijpen, die van een
scheepssloperij in Hendrik Ido Ambacht werden betrokken. Alle ontworpen
en uitgevoerde plannen hadden vergaande financiële gevolgen. Aan de jaarre-
kening van 1906-'07 valt te ontlenen, dat de totale tuinkosten f 7.710.861 be-
droegen. Daarvan was j 5.146.- loon der tuinarbeiders,J 203,- timmer-
loon, de paardetractie kostte f 187,- en aan materialen e.d. werd per kas
f 2.109,- betaald en in natura geleverd voor '.t 66,-. Natuurlijk, de tuin-
kosten waren sterk opgelopen. Bij het nagaan der loonkosten van het land-
goed vóór en na 1900treedt in dat jaar sprongsgewijs een stijging op van 400/0,
die in de volgende jaren doorloopt tot ruim het dubbele.

LOONKOSTEN LANDGOED MIDDACHTEN
Jaar 2e kwartaal fl 4e kwartaal fl
1892 1968 1934
1893 1816 1728
1897 2042 2241
1898 2034 2463
1902 2919 2860
1904 3504 3303
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ENIGE KERNGEGEVENS DER TUINARBEID IN 1902-1904
Jaar Kwartaal Tuinarbeid Loonkosten Uurloon Loonkosten

in uren tuin gem. tuin in 070

totale

6
loonkosten

1902 II 13.450 f 1.298 f 0.09
3

44
IV 13.979 1.437 0.10 50

1903 11 15.041
IV 13.899

1904 11 15.595 1.521 0.098 43
IV 12.948 1.324 0.102 40

Door de wisselingen op het kantoor van Middachten worden niet steeds de-
zelfde gegevens in de jaren 1892 tot 1912 vermeld. Steeds worden de totale
loonkosten, soms ook de kosten van onderdelen als b.v. de tuinen, soms ook
worden uren verantwoord.
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De arbeidsbezetting wisselde met de kwartalen. Bij voor de tuin ongustig weer
werden de arbeiders aan boswerk gezet, terwijl in drukke perioden personeel
van de bosploeg in de kasteeltuin ging helpen. Ook werden soms losse krach-
ten in een druk seizoen aangetrokken. De kwaliteit van de arbeid werd duide-
lijk gehonoreerd; scholing en ervaring vonden een uitdrukking in het uurloon.
Er werden naar onze begrippen lange werktijden gemaakt. 's Zomers 60 uur,
in voor- en najaar 54 uur en in·de winter 48 uur in een zesdaagse werkweek.
De aangeduide tuinwerkzaamheden hadden niet uitgevoerd kunnen worden
als er geen bekwame leiding achter had gestaan, hoe ruim de financiële midde-
len ook toegemeten mochten zijn. In de eerste plaats is daar Poortman, de
ontwerper en architect van deze verbeteringen. Hij was zeldzaam gelukkig in
het vinden van een goede tuinbaas. Per 1 juni 1900 komt Willem de Bruin bij
Graaf Bentinck als tuinbaas in dienst; hij is dan 28 jaar. Energiek, bekwaam,
niet gemakkelijk, strikt rechtvaardig heeft hij tot 1948 de leiding gehad van
de vermaarde Mid~ Tuinen. Hij was een all-round vakman, die de bloe-
menteelt evenzeer beheerste als deFniitteelt en voor geen groenteteler onder-
deed. Een ware hovenier, die de scepter zwaait over ruim twintig man tuinper-
soneel en deze - gelijk een dirigent zijn orkest - tot grote prestaties weet te
brengen. Het zijn de Teunissens, Krugers, Wissinks, Beumers, van Deelens,
Hartgersen, Matermannen en anderen die samen met tuinbaas en tuinarchitect
de tuin tot grote faam hebben gebracht. Daar is wat gekweekt, geplant, ge-
schoffeld, gemaaid in jaren, waarin de motorische hulpmiddelen nog onbe-
kend waren!
In het voorgaande is wel genoegzaam aangetoond, dat de tuin niet is opge-
knapt ter gelegenheid van het keizerlijke bezoek, zoals weleens is beweerd.
Eerder kan men het tegenovergestelde verdedigen; de Keizer kwam bij Graaf
Bentinck op bezoek mede om diens prachtige, befaamde tuinen te bezichtigen.
Toch laat de rekening van 1909 nog allerlei extra uitgaven zien, die wel ver-
band houden met het voor augustus aangekondigde bezoek. In januari wordt
met Ruys in Dedemsvaart gecorrespondeerd over de levering van rozen. Aan
Copijn in Groenekan wordt de levering opgedragen van nog enkele parkbo-
men, o.a. Ailanthus. De boswachter Staf te Ede moet zorgen voor 5000 rand-



palmen, kennelijk bestemd voor de juist naar ontwerp van André aangelegde
oostelijke parterre. Deze planten, zo is overgeleverd, worden bij verscheidene
boeren in het Edese opgekocht. Tenslotte, er blijken nog niet genoeg tuinva-
zen te zijn. Een bestelling van zes tuinvazen bij Val d'Osne, Hauts Fourneaux
et Fonderies te Parijs, ter waarde van f 158.66 wordt op 25 juni ontvangen.
Alles is nu voor het hoge bezoek in gereedheid. Alles? Neen, er ontbreekt nog
één ding; dat is de loper. Deze wordt uitgelegd in de vorm van een klinker-
bestrating van de brug over de kasteelgracht tot aan de Middachter Allee. De
steenfabriek van Geerlings en Kroese in de Havikerwaard levert de stenen. Het
straatwerk wordt deels in eigen beheer uitgevoerd, deels aanbesteed voor
f 0.12 per m'.

foto: Chris Heil

De wisselingen in het economisch getij en de smaak der bewoners deden per-
ken en borders verdwijnen, de doolhof rooien, tuinvazen in schuren belanden,
tuinmeubilair vervallen, maar de loper is gebleven, al bijna vijfenzeventig
jaar. Blijvend teken van welkom, ook nu, in de Middachter Tuin.

1909-1984
Vijfenzeventig jaar. Zolang is het geleden dat Z.M. Keizer Wilhelm IJ en Kei-
zerin Auguste Victoria De Steeg bezochten.
Ter gelegenheid van dit feit is door het Gemeentearchief een kleine ten-
toonstelling ingericht, welke gehouden wordt van 9 augustus tot en met 7 sep-
tember 1984. Deze tentoonstelling is in het Gemeentehuis te De Steeg.
Foto's geven een indruk van dit feestelijk gebeuren.
Door de voorzitter van onze Kring is een boekje geschreven over dit bezoek
onder de titel 'Het kalme volkje in 1909; het bezoek van de Duitse Keizer aan
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de familie Bentinck op Middachten'.
Dit interessante boekje is te koop voor de ledenprijs van f 13,50 op de kring a-
vonden maar ook op het Gemeentearchief.

LEZINGENPROGRAMMA

25 oktober 1984, 20.00 uur, spreekt drs. P. Thoben over de Veluwezoom
als schildersparadijs (Dieren, Zaal De Klok)

22 november 1984, 20.00 uur, houdt W.l. Meijerink een lezing over verdwe-
nen buitenplaatsen in Velp (Velp, zaal onder
Gereformeerde Kerk)

EXCURSIE 1984

UITNODIGING tot het bijwonen van de excursie naar Paleis Het Loo en het
Kroondomein op vrijdag 7 september 1984.

PROGRAMMA

9.30 uur vertrek vanaf de bushalte Velp-Emmastraat.
9.45 uur vertrek vanaf busstation Dieren.

Op tussenliggende bushaltes kan ingestapt worden. Verzoeke dit
aan te geven op het bijgaande opgaveformulier .

10.30 uur tocht per bus door het Kroondomein.
12.30 uur lunch in Hotel Bloemink te Apeldoorn.
14.00 uur bezoek aan Rijksmuseum Paleis het Loo; inleiding door de conser-

vator, drs. H.M. Tromp.
15.30 uur thee in Hotel Bloemink.
16.30 uur aankomst in Dieren.
16.45 uur aankomst in Velp.
Daar de tocht door het Kroondomein alleen per bus kan worden gemaakt, is
het aantal deelnemers tot vijftig beperkt.

. Kosten: fl. 45,00 per persoon.

Aanmelding geschiedt uitsluitend door toezending van het opgaveformuliej
vóór 1 september 1984 aan de secretaris, P.G.l. Breukink, Deventerweg 9t',
7203 AN Zutphen, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde be-
drag op postgironummer 116.42.91 ten name van de penningmeester van de
Oudheidkundige Kring, Roerdompstraat 49, 6883 DH Velp.
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EXCURSIETOELICHTING
PALEIS HET LOO

In 1684 kocht stadhouder Willem 111het middeleeuwse kasteeltje Het Loo,
centraal gelegen in het jachtgebied van de Veluwe. In 1686werd begonnen met
de bouw van een nieuw jachtslot in de nabije omgeving van Het Loo, vermoe-
delijk onder leiding van de architect Jacob Roman (1640-1716). Het huis was
een sober bakstenen gebouw omringd door een tuin met vierkante parterres.
De gehele aanleg vond plaats op een sterk geaccentueerde as. Vanaf de inrit
met gekoppelde zuilen, via paleis en tuin eindigde de as door een beukenallee
.bij een houten toren. In de tuin werd die as benadrukt door plaats van de fon-
teinen. Het huis bestond uit een corps de logis, door middel van kwart-ronde
collonades verbonden met twee L-vormige vleugels. In de westelijke vleugel
waren de stallen; in de oostelijke de keuken- en personeelsvertrekken en de
orangerie. Na de kroning van Willem 111en Mary Stuart tot koning en konin-
gin van Engeland was Het Loo te klein voor de ontvangst van de koning-
stadhouder en zijn hofhouding. Na 1692 werden huis en tuin uitgebreid en
verfraaid. De collonades werden vervangen door paviljoens, met daarin de
nieuwe appartementen van de koning en koningin, een nieuwe eetzaal, een ga-
lerij, een kapel en vertrekken voor leden van het hof. Achter de dwarslaan in
de tuin werd een nieuw tuingedeelte aangelegd, waarin collonades als afslui-
ting fungeerden. De inrichting van huis en tuin moet voor een groot deel het
werk zijn geweest van Daniël Marot.
Door de dood van de koning-stadhouder en het vroegtijdig overlijden van zijn
erfgenaam Johan Willem Friso werd het huis gedurende de periode 1702-1734
nauwelijks bewoond.
Stadhouder Willem IV kwam regelmatig op Het Loo, maar er zijn nauwelijks
aanwijsbare bouwactiviteiten van deze stadhouder.
Willem V bracht inwendig enige wijzigingen aan en veranderde de boventuin
in landschapsstijl.
In 1795 werd het Huis door de terugtrekkende Engelse troepen geplunderd,
waardoor het grootste deel van de oude inrichting verloren ging.
Lodewijk Napoleon (1778-1846) liet Het Loo inrichten als zomerverblijf nadat
hij koning van Holland was geworden. Het huis werd gepleisterd en voorzien
van een natuursteen-imitatie, de schuifvensers werden vervangen door empire-
ramen met zonneblinden. Op de plaats van de orangerie kwam een theater-
zaal; tuin en park werden in een landschapspark veranderd, waarvoor men de
verdiepte tuin egaliseerde.
Koning Willem I liet de veranderingen aan het gebouw ongewijzigd. De oude
vierkante visvijvers werden in die tijd vergraven tot twee grote vijvers.
Willem 11kwam weinig op Het Loo, maar zijn zoon, Willem 111(1817-1890),
bewoonde het Huis zeer intensief. Hij liet vele vertrekken opnieuw meubile-
ren. Tijdens de regering van koningin Wilhelmina werd de vorm van het ge-
bouw sterk gewijzigd. Het corps de logis kreeg twee uitbouwen, de empire-
vensters werden vervangen door T-vensters en verschillende ruimten werden
in Marot-stijl veranderd. Onder leiding van C.H. Peeters verrees tussen 1911
en 1914 aan de achterzijde een grote balzaal, kreeg het gehele gebouw een ex-
tra verdieping en werden twee paviljoens toegevoegd. Deze toevoegingen heb-
ben het karakter van het Huis sterk gewijzigd.
In 1969besloot de regering in Het Loo een museum te vestigen dat de herinne-

15



ring levend zou houden aan de wijze waarop de verschillende vorsten van het
Huis Oranje-Nassau dit paleis hebben bewoond. Het herstel van de 17e eeuw-
se situatie van huis en tuin vormde de basis voor het restauratieplan. Vertrek-
ken in het corps de logis en in de paviljoens zijn gewijd aan de diverse bewo-
ningsperioden van het Huis.

(Gegevens uit: J.B. van Asbeck en A.M.L.E. Erkelens, De restauratie van het
lusthof Het Loo, in: Bulletin KNOB, jg. 75, september 1976)

HET KROONDOMEIN

De aankoop van jachtgronden op de Veluwe door koning-stadhouder Willem
III vormt het begin van het latere Kroondomein. In 1676 verwierf Willem III
de jacht bij Hoog-Soeren; acht jaar later, in 1684, kocht hij de havezathe Het
Loo. In 1698 kon het Uddelermeer aan het landgoed worden toegevoegd.
Tijdens het bewind van Willem V werd in 1766 de grote aankoop van de Soe-
rense bossen en Soerense Heeg gerealiseerd, in de volgende jaren verwierf de
stadhouder gronden van de Wiesselse marke.
Koning Willem I wist het Kroondomein door enkele kleinere aankopen, te
vergroten.
Koning Willem 111 nam de verbetering van het landgoed ter hand en gaf op-
dracht tot de ontginning van diverse terreinen, mede ten behoeve van de
landbouw.
Tijdens de regering van koningin Wilhelmina werd het Kroondomein enorm
uitgebreid.
Prins Hendrik, met zijn grote belangstelling voor de bosbouw en de jacht, zet-
te zich in voor de verbetering van de wildstand, het ontginnen van diverse hei-
develden en het verharden van wegen ten behoeve van houtvesterij en jacht.

(Gegevens uit: H.W.M. van der Wyck, Het Loo, de geschiedenis van een ko-
ninklijk domein, in: Bulletin KNOB, jg. 75, september 1976)
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