
AMBT EN HEERLIJKHEID

MEDEDELINGEN VAN DE OUDHEIDKUNDIGE KRING

"RHEDEN - ROZENDAAL"



EXCURSIE 1990
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u uit tot deelname aan
een excursie naar Amerongen en omstreken op VRUDAG 31 AUGUSTUS 1990

PROGRAMMA

8.30 uur vertrek uit Dieren (G.S.M. busstation Doesburgsedijk)

8.45 uur vertrek uit Velp (halte Emmastraat)
-op verzoek kan bij tussenliggende haltes worden ingestapt-

10.15 uur koffie in restaurant De Paardestal (de voormalige paardestal van kasteel
Arnerongen)

11.00 uur rondleiding door kasteel Amerongen

12.15 uur koffietafel in restaurant De Paardestal

Aanvang middagprogramma

Tocht langs de Langbroekerwetering met zeer waarschijnlijk de mogelijkheid
een bezoek te brengen aan de stijltuinen van de kastelen Sandenburg en
Walenburg

16.00 uur thee in café-restaurant Darthuizen te Leersum

17.30 - 18.00 uur aankomst Velp-Dieren

DEELNAMEKOSTEN f 47,50 per persoon.

Aanmelding kan uitsluitend geschieden door toezending van de antwoordstrook (achterin
dit nummer) vóór 21 augustus 1990 aan de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
Beverodelaan 1,6952 JA Dieren (tel. 08330-15418), onder gelijktijdige overmaking van
het verschuldigde bedrag op girorekening 1164291 t.n.v. de penningmeester van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, De Steeg.

Maximaal 54 personen kunnen aan de excursie deelnemen; bij onvoldoende belangstelling
behoudt de Kring zich het recht voor de excursie te annuleren.
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Lezing
Op woensdag 17 oktober 1990
zal de heer J.C. Bierens de Haan
een lezing houden over de
geschiedenis, restauratie en
herinrichting van kasteel Rosendael.

Plaats: Gereformeerd Kerkelijk Centrum, Zaal 4, Parkstraat 3a te Velp.
Aanvang: 20.00 uur
Entree voor niet leden: f 2,50

Excursie
Op zaterdag 20 oktober 1990
rondleiding op kasteel Rosendael.

Plaats: Kasteel Rosendael, Rosendael 1 te Rozendael.
Aanvang: 10.30 uur.
Entree: Bij 20 deelnemers of meer f 4,50

Begunstigers Geldersche Kasteelen gratis toegang

N.B. Voordeze lezing wordt geen aparte convocatie meer verzonden
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TOELICHTING BIJ DE EXCURSIE NAAR AMERONGEN EN OMSTREKEN

Voor de reis naar Amerongen hebben wij een weg door het Betuwse land via Heteren en
Opheusden gekozen, omdat men vanaf de slingerende dijken van de Rijn een mooi uitzicht
heeft op de Veluwezoom. Wij steken bij Rhenen de rivier over naar onze eerste pleister-
plaats, restaurant De Paardestal van kasteel Amerongen.

Kasteel Amerongen
De ontstaansgeschiedenis van het kasteel is nauwkeurig bekend doordat in een acte van
graaf Floris V van 20 juli 1286 het "timmeren" van deze "huyse te Amerongen" vermeld
staat. Het middeleeuwse slot werd in het rampjaar 1672 door de Fransen verwoest. Slechts
een van de torens bleef gespaard en deze oude donjon is opgenomen in de achterkant van
het huidige kasteel.

Het is niet bekend, wie de architect van het nieuwe Amerongen is geweest. De vrijheer van
Amerongen, Godard Adriaan van .
Reede, vertegenwoordigde de
Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden in het buitenland en was
afwezig toen zijn slot werd verwoest.
Zijn echtgenote, Margaretha, schreef
haar man geregeld als hij op reis was .
- er zijn 490 brieven bewaard geble-
ven - en daardoor zijn wij op de
hoogte van haar grote aandeel in de
herbouw. De schepping van het nieu-
we Amerongen wordt dan ook dik-
wijls toegeschreven aan de samen-
werking tussen Margaretha en
meestertimmerman Schut uit
Amsterdam. Het was de Vrouwe van
Amerongen zelf die toezicht op de
werkzaamheden hield, 's ochtends
vroeg al op de steiger stond en haar
man van alle genomen beslissingen
schriftelijk op de hoogte stelde.

Amerongen is tot 1879 in het bezit
geweest van de familie Van Reede,
daarna was het eigendom van de fa-
milie Van Aldenburg Bentinck.
Kasteel en interieur zijn in 1977 on-
dergebracht in de Stichting Utrechtse
Kastelen. Het was op kasteel
Amerongen dat de uit Duitsland ge- kasteel Amerongen
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vluchte keizer Wilhelm II zijn abdicatie tekende en waar hem van november 1918 tot mei
1920 onderdak verleend werd.

Na de broodmaaltijd in restaurant De Paardestal vertrekken wij voor een tocht langs de
Langbroekerwetering: het kleinschalige Nederlandse "Loire"-gebied.

De naam Langbroek is afkomstig uit het oud-Hollands: Lange broek betekent langgerekt
moeras. In de 4e eeuw na Chr. bestond het hele gebied van Doom - Amerongen tot Wijk bij
Duurstede uit een uitgestrekt veenmoeras. De rivier de Rijn had hier zijn hoofdstroom.
Nadat de rivierbedding zich in westelijke richting had verlegd, werd in de vroege, middel-
eeuwen het moerasgebied door de eigenaren, de domproosten van het Sticht, drooggelegd
en tot grienden, akkerland en weidegrond gemaakt. Het verkavelingspatroon met rechte ka-
vels en sloten, haaks op de Wetering, is nog steeds een belangrijk onderdeel van het fraaie,
afwisselende landschap. Ter bescherming van het gehele Sticht kregen een aantal edelen
grond in het gebied van de Langbroekerwetering. Zo ontstond tussen 1250 en 1350 een
sterke verdedigingsgordel, waarvan vele kastelen, die toendertijd gebouwd werden nu nog
aanwezig zijn. Tot de kastelen van de Langbroekerwetering behoren o.a.: Zuilenburg.
Sandenburg, Walenburg, Lunenburg, Hinderstein, Leeuwenburgh, Sterkenburg en
Beverweert. Tenslotte een nadere kenismaking met de kastelen Sandenburg en Walenburg.
Kasteel Sandenburg. In de 13de en 14de eeuw bouwde een lid van het riddergeslacht Van
Sande hier een burcht. Hier is sprake van een donjon. In de 17de eeuw is Sandenburg ge-
heel omgracht. Het complex bestaat dan uit een hoge vierkante toren met ter weerszijden
een recht uit de gracht rijzende woonvleugel. Tegen het einde van de 18de eeuw moet
Sandenburg vrijwel geheel zijn gesloopt waarna de nieuwe toren is gebouwd. Omstreeks
1860 zijn tegen deze toren grote woonruimten geflankeerd door hoektorens aangebouwd,
waardoor het zijn huidige aanzien heeft gekregen. Het kasteel wordt bewoond door Gravin
van Lynden van Sandenburg. De tuin is gedeeltelijk aangelegd in de Engelse landschaps-
stijl, de gazons worden geflankeerd door kuipplanten, die overwinteren in de oranjerie.
Kasteel Walenburg. Dit kasteel is gelegen in de nabijheid van het kasteel Sandenburg en be-
hoort dan ook tot het landgoed. Walenburg wordt reeds in 1250 vermeld.
In 1536 komt het echter niet voor op de lijst van ridderhofsteden. Waarschijnlijk moet het
huis destijds onvoldoende weerbaar zijn geweest, waardoor de erkenning als ridderhofstad
niet verleend werd. In 1967 is de donjon door de heer E.A. Canneman fraai gerestaureerd.
Een stijlvolle woning en een poortgebouw completeren het geheel. Achter het kasteel, te
bereiken via een loopbrug, ligt een prachtige tuin, die aangelegd werd door de tuinarchitec-
te mw. Canneman. Kasteel en tuin roepen een romantische, zo Uwilt sprookjesachtige sfeer
op.

De tuin wordt momenteel beheerd door de Nederlandse Tuinen Stichting, het kasteel wordt
bewoond door een zoon van Gravin Van Lynden van Sandenburg.

bronnen:
Tromp, drs. H.M.J. en Zijlstra, drs. B,
Kasteel Amerongen, Zutphen 1985

H.R.,JdB
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HONDERDVUFfIG JAAR GASTVRIJHEID OP DE BERG TEN EINDE
door AJ.M Akkermans-Praagman in samenwerking met H.l. van Toorn

Op 1 november 1989 sloten de deuren van Résidence Roosendael, ruim honderdvijftig jaar
nadat het hotel als logement begonnen was. Het was de kasteelheer, A.L.A. baron Torck,
die in 1838, op de berg, tegenover het kasteel, een logement liet bouwen. Dit nieuwe loge-
ment was nodig daar de herberg* op de hoek van de Rosendaalselaan en de weg naar
Arnhem (huidige Kerklaan) niet meer als zodanig gebruikt werd.
Het nieuwe logement, in de stijl van een chalet, wordt door van der Aa in zijn
Aardrijkskundig Woordenboek (1847) :smaakvol " genoemd. De ligging op de berg, tegen-
over het kasteel, beschrijft hij als "verheven en schilderachtig". Omgekeerd heeft men van-
af dit punt op de berg ook een zeer fraai uitzicht op kasteel en park. Een feit dat door de op-
eenvolgende gastheren van het hotel steeds weer in hun advertenties wordt vermeld.
De eerste gastheer van het hotel op de berg was Abraham Kraijestein. In 1838 kwam hij
vanuit Zeeland, waar hij in Middelburg les gegeven had aan de tekenacademie, naar
Gelderland, mede vanwege zijn gezondheid. In Rozendaal bleef hij, naast zijn gastheer-
schap, de teken- en schilderkunst beoefenen. Bevriende kunstenaars wisten hem ook hier te
vinden. Onder hen waren Iraels, door wie hij geschilderd werd, Dubourcq, die hem tekende
en Koekkoek, eens zijn leerling. Langzamerhand vulden de wanden van het hotel zich met .
hun schilderijen en tekeningen.
Toen Abraham Kraijestein op 4 augustus 1855 overleed, werd hij opgevolgd door zijn zoon.
Deze Kraijestein, evenals zijn vader Abraham geheten, had veel belangstelling voor archeo-
logie. Met de conservator van het Leidse museum, dr. W. Pleyte, deed hij opgravingen op
de heide bij Delen. Maar ook geinteresseerde gasten nam hij soms mee om te gaan graven.
De kunstenaars bleven komen. Een van hen, de schilder Apol, die hier een zestal jaren in de '
omgeving woonde, trouwde met de zuster van Kraijestein.
De schilderijencollectie van hotel Kraijestein breidde zich uit. In de Gids voor Velp,
Rosendaal en Omstreken uit die tijd wordt ze zelfs als bijzonderheid vermeld.
In de loop der tijd onderging het hotel de nodige veranderingen. Het logement uit 1838 om-
vatte het middengedeelte van het huidige gebouw. Niet lang erna moet het linker gedeelte,
in dezelfde stijl, aangebouwd zijn. In dit gedeelte bevond zich toen, op de eerste etage, de
eetzaal. Deze aanbouw valt niet exact te dateren.
Wel is bekend dat er omstreeks 1883 op grote schaal verbouwd is in het hotel. Diverse reke-
ningen uit dat jaar wijzen in die richting. Zo is er een rekening die melding maakt van de
"bouw van eene nieuwe keukenkamer en kelder".
Abraham Kraijestein jr. was niet alleen hotelier en amateur-archeoloog, maar ook wijnhan-
delaar. Oorspronkelijk was er alleen de, schuin tegenover de ingang van het hotel gelegen,
ondergrondse wijnkelder met daarnaast een eenvoudig houten gebouwtje. Later werd voor
de kelder een stenen gebouw neergezet. Hierin bevond zich behalve het kantoor van de
wijnhandel ook een proeflokaal. Daar plachten de baronnen uit de omgeving de wijn eerst
aan een uitvoerig onderzoek te onderwerpen alvorens tot koop over te gaan.
Op het terras van hotel Kraijestein kon men regelmatig naar muziek luisteren. Sinds de zo-
mer van 1859 concerteerde hier de, een jaar tevoren door RJ.C. baron van Pallandt opge-
richte, Rosendaalsche kapel. Later, aan het begin van deze eeuw, kwam er zelfs een passen-
de entourage voor de kapel. Terzijde van het terras liet EJ.W. baron van Pal landt in 1905
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een muziektempel bouwen.Op 28 juni van dat jaar meldt de Velpsche Courant dat de
Rosendaalsche kapel de komende vrijdag 's avonds om acht uur een concert zal geven "ter
gelegenheid van de inwijding van den fraaien nieuwen muziektempel op het terras van
Hotel Kraijenstein". In 1919 neemt Abraham Kraijesteijn het besluit om er mee op te hou-
den. De exploitatie van het hotel draagt hij over aan Hendrik Jacobus van Toom, die toen al
enkele jaren als kelner in het hotel werkzaam was.
Kraijestein zelf behield de wijnhandel. Enkele jaren voor de overname, in 1911, had hij het
gebouw waarin de wijnhandel gevestigd was, gedeeltelijk ingericht als dependance van het
hotel; het proeflokaal was inmiddels gesloten. Het kantoor was wel blijven bestaan. Dit
kantoor huurde Kraijestein van Van Toom, evenals de wijnkelder. De familie Kraijestein
handelde er nog in wijnen tot kort na de Tweede Wereldoorlog.
De wijnkelder is tot op de dag van vandaag intact en als men nu afdaalt naar de kelder dan
komt men nog altijd, bovenaan de trap, op een oud houten bord, de naam tegen van de
wijnhandel die hier vroeger gevestigd was: Kraijestein & Co.
Met de komst van de heer Van Toom als bedrijfsleider diende de naam van het hotel gewij-
zigd te worden. In een brief aan een van de vaste gasten schrijft Van Toom: "Ik heb uw
voorstel om het Hotel Rosendaalsche berg te noemen nog gedaan, maar mijnheer van
Pallandt had reeds de naam, Hotel Rosendaal gekozen, en was er geen verandering meer in
te brengen". Zo veranderde hotel Kraijestein in hotel Rosendaal. Nadat het eerst een grondi-
ge opknapbeurt had ondergaan, ontving hotel Rosendaal in het voorjaar van 1920 zijn eer-
ste gasten.
In 1933 vond andermaal een verbouwing van het hotel plaats. Vermeldenswaard is dat bij
deze verbouwing de eetzaal van de eerste verdieping verplaatst werd naar de begane grond.
Toendertijd was het hotel geopend van begin april tot eind september. Het was een uitge-

Hotel Kl'neijeliRte\!n.
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sproken seizoenbedrijf. Alle drukte viel in de zomer. Daar kwam nog bij dat men dan niet
alleen met 4 hotelgasten te maken had, maar ook met de bezoekers van de bedriegertjes.
In die tijd was het nog zo dat deze bezoekers het park moesten verlaten via de berg, over
het lager gelegen deel van het terras van het hotel. De bediening van het terras geschiedde
vanuit het hotel. Dit bracht voor de kelners het nodige loopwerk met zich mee. Mede van-
wege dit feit, maar ook ten gerieve van de bezoekers liet baron Van Pal landt tegenover de
muziektempel, aan de andere zijde van het terras, een paviljoen bouwen. De bediening kon
nu vanuit het paviljoen gebeuren en bij slecht weer bestond er voor de bezoekers de moge-
lijkheid om binnen plaats te nemen.
Het was een eenvoudig bouwwerkje dat door middel van schuifdeuren gesloten kon worden
en waarin een aantal ingelijste foto's van W.K. baron van Pallandt de wanden sierden.
De heer Van Toom maakte de Tweede Wereldoorlog mee. In 1941 werd het hotel door de
Duitsers gevorderd. Personeel van de Duitse Reichspost uit het Ruhrgebied mocht hier en-
kele weken op adem komen terwijl de familie Van Toom naar de Rosendaalselaan verhuis-
de. Aan het eind van de oorlog liep het hotel de nodige schade op. Het herstel van die scha-
de nam na de oorlog een jaar in beslag. In de zomer van 1947 draaide het hotel weer.
In 1949 vond een belangrijke verandering plaats. Tot dan toe was het hotel steeds in bezit
geweest van de kasteelheer. Nu werd het hotel door W.F.T. baron van Pallandt verkocht aan
Van Toom. Voor het eerst was de hotelhouder tegelijkertijd ook eigenaar van het hotel.
Enkele jaren later, in 1952, besloot de heer Van Toom te stoppen en het bedrijf over te dra-
gen aan zijn zoon Hendrik Johannes van Toom. Reeds voor de oorlog hielp deze zoon al
mee in het hotel.
Naast belangstelling voor de hotellerie had de jonge Van Toom ook belangstelling voor
kunst. Dientengevolge besloot hij in 1941, nadat het hotel door de Duitsers gevorderd was,
lessen te gaan volgen aan de kunstacademie in Arnhem. Weliswaar bekwaamde hij zich na
de oorlog verder in het hotelvak. maar daarnaast bleef hij tekenen en schilderen. Van 1945
tot 1946 volgde hij de Hogere Hotelschool in Den Haag, een opleiding die toen slechts een
jaar duurde. Daarna werkte hij bij zijn vader in het hotel, waarvan hij in 1952 zelf eigenaar
werd.
In de zestiger jaren wijzigde deze van Toom de naam van het hotel. Als eerste in Nederland
noemde hij zijn hotel Résidence. Hotel Rosendaal werd Résidence Roosendael.
De Van Toorn's hadden altijd in het hotel gewoond. In 1962 kwam daar een einde aan. Dat
jaar liet Van Toom de vroegere dependance van het hotel verbouwen tot woning voor zijn
gezin. Na de oorlog was het gebouw al regelmatig als woonhuis gebruikt, maar nu werd het
volledig geschikt gemaakt voor bewoning. Bovendien werd de zolder verbouwd tot verdie-
ping.
Omstreeks dezelfde tijd onderging het paviljoen bij het terras ook een verandering. Het
werd blijvend dicht gemaakt en er kwam verwarming in. De "Hunting Lodge", zoals het ge-
bouwtje sindsdien heette, was een à la carte restaurant dat veel gebruikt werd voor partijen.
Later was het een tijdlang galerie. Zo exposeerde Cécile Dreesmann er haar werk.
Aan het eind van de jaren tachtig kwam voor de heer Van Toom de pensioengerechtigde
leeftijd in zicht. Bij gebrek aan opvolging besloot hij het hotel te verkopen. Jammer genoeg
bleek het niet mogelijk een koper te vinden die de horeca traditie zou willen voortzetten.
Dientengevolge werden in het voorjaar van 1989 grond (01-34-80 ha) hotel, woonhuis,
wijnkelder, garage, pomp, muziektempel en Hunting Lodge verkocht aan projectontwikke-
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* De herberg, later een particulier woonhuis, is thans opgenomen in het huis Roseneath
(sinds kort gemeentehuis).

laars. Het hotel bleef open tot 1 november. Toen viel het doek.
Nog eenmaal gingen de deuren van Résidence Roosendael open. Op zaterdag 10 maart
1990 nam de heer H.l. van Toom stijlvol afscheid in zijn hotel. Die dag proefden velen
voor de laatste maal de unieke sfeer van het hotel. Enkele weken later volgde de veiling.
Aan meer dan hondervijftig jaar gastvrijheid op de berg was een einde gekomen.

DE MUURSCHILDERING IN DE KERK VANROZENDAAL GERESTAUREERD
A.I.M. Akkermans-Praagman

Sinds het begin van dit jaar bevindt de muurschildering in de kerk van Rozendaal zich weer
in haar oorspronkelijke staat.
De restauratie van de monumentale schildering in Jugendstil nam ruim zeven maanden in
beslag. Maanden waarin steeds grote delen van de schildering door steigerwerk aan het oog
onttrokken waren. Vijfentachtig jaar tevoren stonden er ook steigers in de kerk. Toen was
daar de jeugdige Gerrit van der Hoef bezig met het aanbrengen van de muurschildering.
In de nazomer van 1903 was hij door dominee Bierens de Haan benaderd met het verzoek
eens na te willen denken over een ontwerp voor een monumentale schildering op de zuid-
muur van de kerk. Deze grote, kale witte muur, met in het midden als enige onderbreking
de preekstoel, was Bierens de Haan al vanaf het begin van zijn predikantschap in
Rozendaal, een doom in het oog. Tenslotte had hij FJ.W. baron van Pallandt, de eigenaar
van de kerk, bereid gevonden om de muur van een kunstwerk te laten voorzien. Nadat Van
der Hoef een indeling van het muurvlak had gemaakt, zette dominee Bierens de Haan zijn
ideeën over de inhoud, zijn "gedachten-ontwerp", op papier. Vervolgens was het aan Van
der Hoef om dat wat door Bierens de Haan "in de taal van het woord ontworpen was", om
te zetten "in de taal van de schilderkunst".
Gedurende het najaar en de winter hield Van der Hoef zich in Brussel, waar hij werkte en
studeerde, bezig met het onderwerp. Dit resulteerde in een tekening die, op een aantal ver-
schillen na, overeenstemt met de uiteindelijke schildering.
In het voorjaar van 1904 begint Van der Hoef aan de werkzaamheden in de kerk. Dat jaar
werkt hij zonder onderbrekingen verder aan de schildering, die tenslotte begin 1904 klaar
is. De kerk is dan een eigentijds kunstwerk rijker.
"Een kunstwerk van kwaliteit, bepaald door de vormgevingsprincipes van een duidelijk her-
kenbare stijlperiode, aangebracht in de kerkruimte tot geestelijke verdieping van de bood-
schap van het Woord", zo schrijft C.A. van Swigchem* in 1988, "een kunsthistorische,
kerkhistorisch en geesteshistorisch unicum. Niet het minst om de verbinding die tot stand is
gebracht tussen de Woord-traditie, die overeind blijft staan, en de beeldtraditie in de kerk,
hier op een zodanig abstracte manier toegepast, als andere versie van het Woord, dat er van
een protestantse benadering kan worden gesproken". De muurschildering, die 7,45 m bij
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11,50 m meet, is zodanig
geometrisch ingedeeld dat
er verschillende, grotere
en kleinere, vlakken ont-
staan (zie tekening).
In een aantal vlakken zijn,
op decoratieve wijze,
voorstellingen en symbo-
len aangebracht.
De schildering is een sym-
bolische compositie, een
geheel bestaande uit een
aantal onderdelen, waarbij
een grondgedachte zin en
samenhang geeft aan het
geschilderde.
Dominee Bierens de Haan was namelijk de mening toegedaan dat een kunstwerk uiting
moest geven aan een Idee, een gedachte die men terugvindt bij het Symbolisme.
Voor de schildering in de kerk van Rozendaal koos Bierens de Haan als thema: "Al wat
ademt love den Heer". Deze woorden, ontleend aan psalm 150, zijn midden boven de
preekstoel op de muur aangebracht (F).
Dit lofverheffingsthema wordt als volgt uitgewerkt. Bovenaan de muur bevinden zich vier
vlakken (A tlm D) welke, van links naar rechts, zijn voorzien van de volgende symbolen:
plant, dier, mens en engel (de geest verbeeldend). zij staan voor "al wat ademt" en "de stij-
ging der bewustwording". Al wat ademt love den Heer. Hoe doet een ademend schepsel dat
kan men zich afvragen. In doen en in denken meent Bierens de Haan.
Om het doen, het handelen, in beeld te brengen is gekozen voor een episode uit de gelijke-
nis van de Barmhartige Samaritaan (E).
De aansporing van Christus "Ga heen en doe desgelijks" (I) kon volgens Bierens de Haan
niet in beeld worden gevat. Zij wordt eronder verwoord. Zo gaan woord en beeld hier hand
in hand. Voor het denken, de overpeinzing, staat het gesprek van Christus met de
Samaritaanse vrouw bij de bron (G). De essentie van dit gesprek, de "Aanbidding in Geest
en Waarheid" (L), is eveneens in woorden weergegeven.
De (heilige) geest waar het hier vooral om gaat, wordt links onder in de hoek gesymboli-
seerd door een vlam, het Pinkstervuur (H). Hoe bereikt die Geest de mens? Door middel
van het woord, meent Bierens de Haan. Een opengeslagen boek, links naast de preekstoel
(1), symboliseert het woord. Voor de strijd die het gevolg is van de aanraking door de Geest,
staat het kruis rechts van de preekstoel (K). Deze strijd eindigt tenslotte in de overwinning,
weergegeven door een palmtak rechtsonder in de hoek (M). Dan volgt de lofverheffing, het
Laus Deo, het "Al wat ademt love den Heer", en daarmee zijn we terug bij het uitgangspunt
en tevens het hart van de schildering. Op zondag 5 februari 1905 wijdde dominee Bierens
de Haan de muurschildering in. Vijfentachtig jaar later, zondag 4 februari j.l., werd de vol-
tooiing van de restauratie gevierd. De schildering zag er weer net zo uit als op die zondag-
morgen in 1905. De laatste jaren was dat bepaald niet het geval. Sinds enige tijd vreesde
men zelfs voor haar voortbestaan. Vandaar dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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werd ingeschakeld. Een onderzoek in 1987 wees uit dat een algehele restauratie noodzake-
lijk was. Toen in april 1989 de benodigde subsidies waren toegezegd besloot de kerkvoog-
dij het werk zo spoedig mogelijk te laten uitvoeren.
Vorig jaar juni nam het werk een aanvang met de verwijdering van de twee vernislagen die
de gedecoreerde vlakken bedekten, de oorspronkelijke vernislaag en een vernislaag die in
1962 was aangebracht, een laag die sterk verkleurend had gewerkt.
De restaurateur, de heer A.I. Verheij, begon met het verwijderen van de vernis bij de
Barmhartige Samaritaan (E). Het langzamerhand tevoorschijn komen van de oorspronkelij-
ke, helder blauwe kleur van zijn mantel was een gebeurtenis, een ware onthulling.
Op allerlei plaatsen, verspreid over het gehele muuroppervlak, zaten stukjes verf los.
Voordat men daar de vernis kon verwijderen moesten de stukjes eerst door middel van lijm-
injecties worden vastgezet.
Een volgende werkzaamheid was het
op diverse plaatsen herstellen van
vroegere "reparaties". Dit betekende
vaak het weghalen van oude
instopsels. Nadat het betreffende
stuk opnieuw was ingeplamuurd
en vervolgens gegrond, kon de
retouche worden aangebracht
De vlakken zonder decoratie waren
in het verleden, waarschijnlijk al
voor de Tweede Wereldoorlog, grijs
overgeschilderd. De verflaag moest
helemaal verwijderd worden
(met de hand, meteen scalpel).
Na het afkrabben van deze laag
kregen de vlakken weer hun oor-
spronkelijke, zachtgele kleur. In de
vlakken met tekst(F, I en L) moest eerst de originele tekst op kalkpapier overgenomen wor-
den. Zodra deze vlakken van de oorspronkelijke kleur waren voorzien, kon de tekst, in rose,
opnieuw worden aangebracht. Het resultaat van de restauratie is verrassend. De monumen-
tale schildering is als herboren. De lichte pasteltinten van de decoratie, nu weer helder van
kleur, en de zachtgele fondkleur werken verbindend ten opzichte van elkaar. De schildering
vormt weer één geheel. Een geheel waarvan alle onderden opnieuw goed zichtbaar, goed
leesbaar zijn.
Het valt te hopen dat de schildering in deze staat nog lang de muur van de Rozendaalse
kerk mag sieren en dat zij daarbij steeds weer opnieuw voor velen een bron van inspiratie
zal blijken te zijn.

* C. A. van Swigchem, een autoriteit op het gebied van het protestantse kerkinterieur. do-
ceerde tot aan zijn recente pensionering aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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ROSENDAEL GERESTAUREERD, INGERICHT EN GEOPEND
door J.C. Bierens de Haan

Aan een eeuwendurende particuliere bewoning van kasteel Rosendael kwam in 1977 een
einde toen W.ET. baron van Pallandt overleed.
Vierhonderd jaar lang hadden zijn voorouders uit de geslachten Van Dorth, Van Arnhem,
Torck en Van Pallandt telkens nieuwe elementen aan het van oorsprong Middeleeuwse kas-
teelcomplex toegevoegd. Ook de tuinen werden door deze bewoners telkens weer aan de
smaak van de tijd aangepast. Zo ontwikkelde Rosendael zich van een vrijwel onneembare
Middeleeuwse vesting van de Gelderse hertogen tot een vermaard buitenverblijf van deze
Gelderse geslachten en tot het centrum van een enorm grondbezit.

In onze eeuw volgde de desintegratie van de historisch gegroeide eenheid. Grote delen van
het landgoed werden verdeeld of verkocht, het kostbare onderhoud aan kasteel en park
werd een te zware last, het huis werd te groot om in zijn geheel bewoond te worden, meu-
bels verlieten bij erfdelingen het huis.

Onder bepaalde condities liet W.ET. baron van Pallandt kasteel en park aan de Stichting
Het Geldersch Landschap na. Het kasteel werd vervolgens in erfpacht overgedragen aan de
Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen en de portretten werden ondergebracht bij de
Brantsen van de Zyp-Stichting.

Sedert 1980 is er door deze drie stichtingen in nauw overleg gerestaureerd, zowel aan het
park, als aan het kasteel en aan de portrettencollectie. Nadat de Stichting in 1978 eigenares-
se werd door legaat van de laatste bewoner W.ET. van Pallandt werd het kasteel aan onze
zusterinstelling de stichting "Geldersche Kasteelen" in erfpacht overgedragen. De kastelen
stichting begon in 1980 - 1981 met herstel van de lekkende daken, maar de subsidie was
niet toereikend en op de zijvleugel kon slechts een nooddak gelegd worden. Vijf jaar later,
het herstel van het park was inmiddels voltooid, verleende de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg in Zeist eindelijk subsidie, zij het dat de kastelenstichting voor een eigen
bijdrage van f 1,7 miljoen diende zorg te dragen. Dat lukte door extra bijdragen van e.a. het
bedrijfsleven (Akzo), het Prins Bemhard Fonds, het comité zomerpostzegels, een extra bij-
drage van gemeente en provincie en door een actie onder de begunstigers. De totale restau-
ratie heeft in de periode 1980 - 1990 circa f 7,5 miljoen gevergd. De eigenlijke restauratie
van toren, hoofdgebouwen vleugel duurde van 1986 tot 1989.

Als sluitstuk van deze krachttoer wordt op dit moment de herbouw van de in 1944 verwoes-
te oranjerie, ontworpen in 1836 door I.D. Zocher jr., door Het Geldersch Landschap, vol-
tooid.

Na de afsluiting van de restauratie in de zomer van 1989 kon begonnen worden met de in-
richting van het kasteel. Het concept was gelijk aan de werkwijze op de reeds opengestelde
kastelen: het publiek moet een indruk krijgen van de bewoonde sfeer zoals die op dergelijke
huizen eeuwenlang heeft bestaan. Op Rosendael is ernaar gestreefd om alle vertrekken, zo-
wel op de hoofdverdieping (begane grond) als op de eerste verdieping en in het souterrain,
hun oude functies zoals zij die gedurende de eerste decennia van deze eeuw hadden tijdens
de bewoning door het echtpaar Van Pallandt-Loudon, weer terug te geven.

Het resultaat van deze inrichting is voor een belangrijk deel te danken aan de vele bruikle-
nen, schenkingen en legaten die vooral in de afgelopen twee jaar door particulieren ter be-
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schikking werden gesteld. De bezoeker wordt door de volgende vertrekken geleid: de hal,
de drie salons aan de zuidzijde van het huis, de eetkamer, de torenzaal, de bibliotheek (met
oud pool-biljart), de kleedkamer, de slaapkamer, een zitkamer, logeerkamers en tot slot in
het souterrain: de provisiekamer en de indrukwekkende 18de-eeuwse keuken. Aan de de-
taillering van deze historische vertrekken is veel zorg besteed. Er zijn mooie en kostbare
meubels en oude voorwerpen van porselein, zilver en glas te zien en bovendien is de stoffe-
ring zorgvuldig gekozen en uitgevoerd: kleden, lopers, gordijnen, behang, lampekappen en
stoelbekledingen die de inrichting verlevendigen.

Op 22 mei jl. werd bij een feestelijke bijeenkomst kasteel Rosendael geopend door H.K.H.
Prinses Margriet, door het onthullen van de beide vergulde bordeslantaarns.
Rosendael is open. Nu park en kasteel gerestaureerd zijn (en ook de oranjerie bijna her-
bouwd is) is ook de historisch gegroeide samenhang weer hersteld. Waar wordt de onlosma-
kelijke samenwerking tussen de stichtingen beter gedemonstreerd dan op Rosendael?
Rosendael is het zevende door de stichting "Geldersche Kasteelen" opengestelde huis. Maar
tevens bestaat hier de oudste traditie van openstelling. Het park is al eeuwenlang voor be-
zoekers toegankelijk en ook in het huis kon men al in de 17de en 18de eeuw op bepaalde
momenten wanneer de eigenaren niet thuis waren, worden rondgeleid. '

Kasteel Rosendael is te bezichtigen:
* tot 1 november, de gehele week met uitzondering van de maandagen
* dinsdag tlm zaterdag: 10 - 17 uur
* zondagmiddag: 13 - 17 uur

Toegangsprijzen: (incl. rondleiding)
* Volwassenen f 6,--
* Kinderen f 3,--
* Begunstigers Geldersche Kasteelen, met maximaal 2 huisgenoten gratis toegang.



AANMELDINGSFORMULIER

Naam/namen

woonplaats

wenst / wensen deel te namen aan de excursie 1990

hij / zij zal/zullen instappen bij de halte .

Het verschuldigde bedrag ad f
is overgemaakt op de girorekening van de penningmeester.

Datum: handtekening

ATTENTIE: Bij afmelding kan in principe geen restitutie van de deelnamekosten plaats-

vinden.


