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De laatste Kerstmis en Oudejaar
De laatste keer Kerstmis en Oudejaar vieren in deze eeuw.
Is dat iets bijzonders? De Velpsche Courant van zaterdag 30
december 1899 geeft nergens aan dat men op het punt staat
een nieuwe eeuw binnen te gaan. Het belangrijkste nieuws
van dat moment is dat Mr. RJ.C. Baron van Pallandt van

Rosendael op 25-12-1899 op 73 jarige leeftijd is overleden.
Een groot In Memoriam staat op de voorpagina. Wel is er een
oudejaarsavondlied met als titel "Vertrouwen". Het eerste vers
is als volgt:

Vertrouwen

Wat moog wisselen, rijzen, dalen
- 0 mijn hart wees niet ontroerd! -
's Vaders trouw blijft ons omstralen
wat de tijdstroom met zich voert;
Rust mijn ziel, in God is vader
Heel ons lot is in zijn hand
wat ons treife of dreigend nader
zijne trouw houdt eeuwig stand!

De Oudheidkundige Kring RhedenIRozendaal werd opgericht
op 11 januari 1954 in Hotel De Engel te De Steeg. De Kring
had toen 34 leden en de contributie bedroeg minstens f 2,50
perjaar. In 'Mededelingen' nummer 1 van juni 1954, de voor-
ganger van onze mooie periodiek 'Ambt en Heerlijkheid' is te
lezen dat de eerste lezing van de Kring plaats heeft gevonden
op A maart van dat jaar. Toen vertelde H.A. Grizel, amateur
geoloog, archeoloog en astronoom te Eerbeek, over : Het Ont-
staan en de oudste bewoning van de Veluwe.

De formule van de Oudheidkundige Kring is op zich niet zo-
veel veranderd. Ook nu worden er lezingen en excursies geor-
ganiseerd. Wel zijn er gelukkig veel leden bijgekomen. Het
aantal bedraagt momenteel bijna 400. De doelstelling "Het
bevorderen van de kennis der geschiedenis van land en volk
van de Veluwezoom, in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal" staat nog steeds bovenaan. Onder meer door de
gevormde werkgroepen wordt veel onderzoek verricht. Over
enige tijd zal een boekje verschijnen dat is samengesteld door
de werkgroep 'Hoofdstraat Velp'. Hierin zal de geschiedenis
van het winkelgebied van de Velpse Hoofdstraat beschreven
staan.

Hoe zal het in de toekomst gaan met onze Kring? Zullen er
nog echte lezingen zijn of kan men via Internet alles per com-
puter volgen. Kan op deze manier informatie en fotomateriaal
worden opgevraagd? Ik hoop van niet. Het is voor een vereni-
ging als de onze belangrijk bijeen te komen voor lezingen en
excursies en zo de locale en regionale geschiedenis levend te
houden.

In het eerste nummer van de Velpsche Courant van januari
1900 staan 'Ter Overdenking' een aantal spreuken van Vader
Cats gedrukt. De volgende is tot op de dag van vandaag van
toepassing:

"Met wijsheid verzinnen, met hope beginnen,
met geduld verdagen, doet alles wel slagen"

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Kring wens
ik u allen goede feestdagen toe en een 'ongestoorde'
millenniumwisseling.

Helga van Dijk-Abbink
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En dus gingen we geen landhui-
zen bekijken maar Güter und
Häuser. Het eerste huis dat we
aandeden was een koffiehuis,
maar daarna kwam Haus Esselt,
van de schilder Pankok, dat ove-
rigens helaas gesloten was. We
werden dan ook ontvangen in zijn
atelier, dat nu een museum is,
geheel aan zijn kunst gewijd. Pan-
kok leefde in de eerste helft van
deze eeuw, en ontving zijn oplei-
ding in Dordrecht, waar hij onder
invloed kwam van Van Gogh. Hij
sprak Nederlands en werkte vaak
in ons land. Zijn oeuvre bestaat
uit 6000 houtskoolschilderijen op
groot formaat, die beurtelings in
zijn atelier tentoongesteld wor-
den. Zowel onder de eerste als de
tweede wereldoorlog had hij zeer
te lijden, wat aan zijn werk goed
te zien is.

aan zijn overzeese handel, en voor het gebied ten oosten van
de Waterlinie bestond bij de Staten-Generaal, wat een mooier
woord was voor de Amsterdamse kooplui, geen belangstel-
ling.

De jaarlijkse excursie voerde ons op 27 augustus naar
'Herrensitze' tussen Rijn en Oude IJssel, in de omgeving van
Wesel. De tocht begon met een welkomstwoord aan deze zijde
van de grens door de voorzitter, de heer Meijerink, waarin hij
de dames Seleski en Van Dijk bedankte voor de organisatie.
Zij hadden die gedeeltelijk uit-
besteed om anders ontoeganke-
lijke oorden voor ons te kunnen
ontsluiten. Aan gene zijde van de
grens gaf de reisleidster, mevrouw
Krul, een geschiedkundige inlei-
ding, over roomsen in Kleef en
protestanten in Wesel, over Fran-
ken en Saksen, en de Slaven die
tot hier zijn doorgedrongen.

In de loop van de dag zou her-
haaldelijk sprake zijn van 'Neder-
landse invloeden' in de streek die
we bezochten. We kunnen deze
zaak echter ook van een andere
kant bekijken. Robert Fruin achtte
het in een opstel uit 1865 heel
goed mogelijk dat dit gebied en
tal van andere die nu in Duitsland
liggen één geheel met Nederland
gevormd zouden hebben, als de Schloss Ringenberg in de omgeving van Wesel
80-jarige oorlog niet tussenbeide Foto van de auteur
was gekomen. Daar kan nog iets
aan worden toegevoegd. In 1648 waren de Duitse Länder zeer
verzwakt door de 30-jarige oorlog en de Zeven Verenigde Ne-
derlanden vormden een sterke statenbond. Historisch gezien
hadden Nederduitse gebieden als Gelder, Kleef, Berg en
Bentheim net zo goed Nederlands als Duits kunnen worden.
Maar de macht om dit te bewerkstelligen ontleende ons land

Van de Maler gingen we naar het malen, maar we bleven bij
de cultuur, namelijk bij Duden. Nu is Duden niet alleen in
Duitsland wat Van Dale is in ederland, maar het restaurant
bleek ook nog een kleinzoon van het woordenboek te zijn,
zodat het niet vreemd \ as dat we er dikker uitkwamen dan we
er ingingen.
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huisvlijt van de plaatselijke jeugd meer een apocalyps dan een
openbaring. En zo bleek het Schloss woest en ledig: levens-
grote zuurstokverfjes en niet één stijlkamer.

De achterzijde van het
kasteel liet aan de wan-
delaars twee torens
zien, wat wel meer bij
zulke bouwsels het ge-
val is. Doch één ervan
was zo Biljoenoïde dat
men de Velper boezems
hoorde zwellen. Was dit

toverij? Neen, de heer van Spaen had na enig ongenoegen
Ringenberg verlaten en zich Biljoen aangeschaft, dat hij in
dezelfde stijl liet verbouwen.

Een van de bijgebouwen van Gut Venninghausen in de omgeving van Wesel
Foto van de auteur

In het enige echte kas-
teel van de dag, Schloss Ringenberg, werden we ontvangen in
de Ridderzaal. Enige gymnastiektoestellen zouden er niet mis-
staan hebben, zo waren de oerburcht uit 1229 en het barokslot
uit de 17de eeuw door het krijgsgeweld gemoderniseerd. In de
reeds vermelde 80-jarige oorlog hadden de Nederlanders ruim-
schoots ervaring opgedaan met de aanleg van vestingwerken.
Toen onze landgenoot Alexander van Spaen Ringenberg in ei-
gendom kreeg nam hij voor dat werk dan ook Nederlanders in
dienst. De grachten zijn in de loop der eeuwen vervallen maar
worden nu weer uitgebaggerd. Het slot zelf is in gebruik bij
kunstenaars uit de grensstreek, die er hun ateliers en expositie-
ruimten hebben.
Voor wie wat al te lang moderne kunst heeft gezien was de

Een Gut is kleiner dan een Haus, maar klein bleek bij Gut
Venninghausen wel fijn te zijn. De bezichtiging begon met
een hagepreek door de eigenares-bouwmeesteres-bouwvakster-
onderwijzeres-filosofe die met heilige bezetenheid en één met-
selaar haar Gut steeds
beter maakte, doch haar
sermoen steeds langer,
aanvankelijk niet alleen
tot lering maar ook tot
vermaak der toehoorde-
ren, doch tenslotte
murmu-reerde het volk
en zeide: 'We willen d'r
in!' Binnen in het
kloeke vak-werkhuis,
dat aardbevingbestendig
is, zagen we flinke ka-
mers met veel Neder-
landse elementen, een
schoorsteen waar 'sonder
favele, sonder lieghen'
zwarte piet nog door-
heen kon, en een met
blauwgrijze lancet-
vormige steentjes inge-
legde vloer waar het
Openluchtmuseum met
recht jaloers op kan zijn.

Degenen die de nood
drong waren bevoor-
recht, want wie voor de
hele kwam kon beneden
ook nog wat kapotte
potten bewonderden,
mitsgaders de resten
van een fondament.
Doch ondanks 't kunst-
licht tastte de toerist in
't duister: was het de
oubliëtte? Door ieder-
een vergeten! De hoek-
toren? Hoe diep gezon-
ken! Of het secreet? In-
middels een geheim!

T. Pelle

De terugweg voerde eerst weer door een mooi en rustig land-
schap, maar korte tijd later zaten we tussen de vele opper- en
nedergermanen die allemaal naar de zee moesten, en de zee
raakte niet vol. Zo bereikten we het Ambt, de Heerlijkheid
links latende liggen, met lof aan Jeroen de chauffeur, die de
naam van zijn beroep eer aandeed en de hele dag de radio
hartverwarmend zacht had gehouden.
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Van Logement tot Residence
De geschiedenis van een gerenommeerd hotel 1838-1990

l.O. van der Wal

Het lijkt wel 'in' te zijn te schrijven over de geschiedenis van een
hotel of pension langs de Oostelijke Veluwezoom. Zo verschenen
binnen een tijdsbestek van twee jaar artikelen in dit tijdschrift over

het badhuis Bethesda te
Laag Soeren (extra num-
mer 1997) en het hotel
Overbeek in Velp (maart
1999). In boekvorm
kunnen we uit het jaar
1998 De Overtuin noe-
men, waarin we lezen
over de historie van het
Heerenlogement en
hotel Naeff en Souvenir
Beekhuizen van de hand
van François Haver-
schmidt en John Jansen
van Galen. Aan deze
reeks heeft in mei 1999

voormalig eigenaar Henk van Toorn een zeer fraai verzorgd boek-
werkje toegevoegd over de Residence Roosendael.
Het plan van de auteur om de historie van zijn hotel te boek te
willen stellen is al weer verscheidene jaren oud, zoals we onder
andere konden lezen in de Gelderlander van zaterdag 26 februari
1994 en in het Gelders Dagblad van zaterdag 5 maart 1994. Deze
artikelen nog eens nalezend, viel het me op dat de auteur toen
reeds het gros van de nu gepubliceerde gegevens verzameld had.
De stimulatie om tot de uiteindelijke uitgave te komen, moet af-
komstig zijn geweest van de Velpse Çoiriet van Overbeek.

De opmerking 'fraai verzorgd' is niet alleen van toepassing op het
omslag: een hardkaft met blauw stofomslag en goudopdruk. Ook
de inhoud ziet er keurig uit. Er is een fraaie balans gevonden tus-
sen de hoeveelheid fotomateriaal, waarvan enkele in kleur, en de
aangeboden tekst. Vrijwel al deze foto's zullen bij de lezer onbe-
kend zijn. Wel is het jammer dat niet een grotere greep is gedaan in
de collectie van zogenaamde koffieprenten van het hotel waarover
de heer Van Toorn de beschikking heeft. Voor in het boekje is een
losse reclamefolder gelegd, die nu weliswaar gedateerd is, maar

door zijn fraaie kleurenfoto's goed het interieur laat zien in de tijd
dat de auteur zich nog eigenaar mocht noemen. Oorspronkelijk
hoorde in deze folder nog een kleine prijslijst thuis, maar deze is in
het boekje weggelaten. Voor de aardigheid heb ik de prijzen uit de
beginjaren ' 80 eens vergeleken met die in een Hotel- en pension-
gids voor 1940. Een overnachting in een 2-persoonskamer met bad
en toilet kwam beginjaren '80 op f 150,00, een 1-persoonskamer
kostte f 85,00 per persoon per nacht. In 1940 waren de prijzen
f 6,50 tot f 6,00 in het seizoen en in de voor- en natijd f 6,00 tot
f 5,50. Een heel verschil! Verder vermeldt het gidsje de aanwezig-
heid van een tennisbaan.

Slechts één keer had ik moeite met de aangeboden volgorde in de
tekst. Zo wordt op pagina 48 eerst de komst van SS-troepen na de
Slag om Arnhem op de Hotelberg genoemd, om vervolgens het
verblijf van Teerose-bewoners te noemen. Hoewel niet direct fout,
kan hierdoor toch de indruk ontstaan dat deze laatsten alleen ná
september 1944 hier verbleven. Maar in de boeken van W.H.
Tiemens over dit onderwerp, lezen we dat Teerose TI gelegen nabij
het Signaal De Imbosch van maart 1943 tot maart 1945 in bedrijf
is geweest. Een verblijf dus zowel vóór als ná de Slag om Arnhem.

Een aantal malen lijkt de auteur aan de (te ?) voorzichtige kant om
namen van (nog in leven zijnde ?) personen te noemen. Gevolg
hiervan kan zijn, dat over enkele decennia bepaalde verbanden
voor een historicus niet of nauwelijks meer kunnen worden gelegd.
Zo lezen we bijvoorbeeld op pagina 47 en 48 over meubilair dat
vanuit het geëvacueerde hotel bij een meubelzaak in Velp werd
opgeslagen. Deze opslag zou één dag voor de bevrijding door
brand geheel zijn verwoest. Wordt hier de behangerij en meubel-
inrichting van E.J.H. Donia aan de Prins Hendriklaan 24 bedoeld?
Ondanks deze kleine puntjes van kritiek blijft het een zeer waarde-
vol en goed verzorgt boekje dat bij de dorpsgenoten van de auteur
alsook de streekhistoricus niet op zijn of haar boekenplank mag
ontbreken. En wat te denken van de vele gasten van de Residence,
die thuis nog eens herinneringen willen ophalen?

Titel: Van Logement tot Residence
De geschiedenis van een gerenommeerd hotel 1838-1990
Auteur: Henk: van Toorn Rozendaal
Uitgever: In eigen beheer
Uitvoering: Hardkaft met blauw stofomslag en goudopdruk,
67 pagina's, afmeting 21,2 x 21,2 cm
ISBN 90-9012656-2
Prijs: f 42,50, in de voorverkoop f 37,50
Eerste druk: 400 stuks

Tweede druk in voorbereiding
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1000 JAAR GELEDEN
AAN DE VELUWEZOOM

deel 2

Men kan zich moeilijk voorstellen dat heden
ten dage klooster en kapittels in bijna elk dorp
en in de meeste steden van Gelderland tot de
belangrijkste grond- en huiseigenaren zou-
den behoren. Toch heeft een dergelijke situa-
tie eeuwenlang bestaan in ons ambt.

Frank van Heusden

Dit artikel is de schriftelijke
variant Van datgenen waar ik
over heb gesproken op de
bijeenkomst van de Kring op
28 januari 1999, namelijk de
situatie aan en in de nabijheid
van de Veluwezoom omstreeks
het jaar 1000.
Het eerste deel is verschenen
in het nummer 124 van Ambt
en Heerlijkheid van juni 1999.

Wat Arnhem betreft zijn in deel 1 reeds het
klooster van Prüm en het Stift Elten genoemd.

Hoe stond het nu met Velp?
Prüm bezat volgens een lijst van goederen
uit 892 in "Willepe" drie hoeven. Of "Wil-
lepe" nu Velp of Wilp was, blijft tot op ze-
kere hoogte gissen. Maar de kans dat Velp

bedoeld werd, is groot: nog in 1417 had het klooster er drie
pachters!
Allereerst Henricus van der Zande genoemd Munter met een
goed in Velp en op Monnikenhuizen. Hij moest 2 schepel rogge
en 11 g. Brabants betalen. Dan was er Johannes t'Avereng met
een goed in Velp en een aanslag van 1 schepel rogge en 5Y2 g.
Brabants, en tenslotte "een zekere vrouw in Velp, genoemd
Muederken", die hetzelfde als Johannes betalen moest. Het doet
plezierig aan de namen met bijnamen van twee Velpenaren en
één Velpse van 600 jaar geleden te leren kennen!

In het verhaal over de Meginharden (Ambt
en Heerlijkheid nr 124) speelden schenkingen aan kloosters
een grote rol, maar een algemeen overzicht van het grondbezit
in kerkelijke hand aan de Veluwezoom was daar uiteraard niet
aan de orde. Wil men echter een beeld krijgen van de samenle-
ving in onze dorpen van ongeveer 1000 tot 1300, dan is het
noodzakelijk na te gaan waaruit het kloosterlijk bezit aan grond
bij ons bestond.

Jammer genoeg weten we heel weinig over de nederzettingen
in het gebied tussen Arnhem en Spankeren voor de periode
van 500 tot 900. Schriftelijke gegevens hebben we nauwelijks
en archeologische vondsten zijn uitermate schaars. Toch moet
de strook land tussen de lage gronden die bij hoge waterstan-
den door de Rijn en de IJssel overstroomd konden worden èn
de barre en bijstere heidevelden en zandverstuivingen boeren-
gemeenschappen hebben gekend die we kunnen omschrijven
als buurschappen. Hun namen, Arnhem, Velp, Rheden, Ellecom,
Dieren en Spankeren stammen waarschijnlijk alle uit die eeu-
wen. Over het aantal bewoners valt uiteraard geen zinnig woord
te zeggen.

Omdat Velp hier genoemd wordt met het typisch Arnhemse
Monnikenhuizen èn omdat het vaak voorkwam dat een kloos-
ter eeuwenlang land in bezit bleef houden, is het heel goed
mogelijk dat Willepe Velp was.
Ook het klooster uit Lorsch (oude naam Lauresham) bij Mainz
bezat in dit gebied hoeven. In 892 was het eigenaar van 1/3
hoeve in Velp, en daarbij behoorden negen horigen. Volgens
Slicher van Bath had in onze streken een hoeve meestal 8-10
ha aan landerijen.
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Het bezit van Lorsch in
ons dorp was dus niet in-
drukwekkend! Omstreeks
1000 was de situatie nog
dezelfde. De Velpse hoeve
was onderhorig aan een
centrale hof van Lorsch in
het Betuwse Gendt, waar
ook hoeven in Doornen-
burg en Angeren onder
vielen. Opvallend is dat
het bezit van veel kloosters
erg versnipperd gelegen
was en dat dit vaak niet de

t

vorm van een aaneenge-
sloten groot domein had.
Lorsch bezat in die tijd
zelfs zoutketen op het la-
tere eiland Schouwen in
Zeeland! Toch is de Velpse
hoeve niet zolang in han- Kaart van Velp

den van Lorsch gebleven
als de drie van Prüm: in 1223 kocht de graaf van Gelre het
bezit ervan. Een goed voorbeeld van de spreiding van de goe-
deren van een klooster geven de grote donaties van de Utrechtse
bisschoppen Ansfried en Adelbold voor 1029 aan het klooster
Hohorst bij Amersfoort. Daartoe behoorden 5 kerken, tienden
in Oosterbeek, Velp en EIst, Zeist en Amersfoort, en in Deventer,
EIst en Velp telkens één hoeve. Deze laatste was een geschenk
van "gravin Azala", de dochter van Adela, aan Adelbold ge-
weest. Azala was een van de stiftsdames in Elten.

VELP

-..

Ook het stift Elten had bezit in ons gebied. Volgens het tijnsboek,
dat van 1400 dateert, pachtte een zekere Udo die Boese twee
hoeven "in Rosendaelre merck" en Bemt Beckhuysen moest
"vanden guede to Beckhuysen, leghet to Velpe" 1 mud rogge
betalen. Maar een Arnhemse instelling, het Sint-Catharyne
hospitaal, was voor zijn goed in Velp zelfs 13 gld schuldig aan
Elten. Dit gasthuis bezat in de 17e eeuw brieven uit 1370, 1389
en 1422 waaruit bleek dat de naam Beekhuysen die van de
"eigenaren" van percelen in Beekhuizen was. Ze werden over-
gedaan aan een particulier in 1431 en deze slaagde er in 1433
in zijn bezit vrij te maken van horigheid en keurmede en te

maken tot een "Edel tins-
goed". Dit toont aan dat
Elten in de 15e eeuw - al-
thans wat Beekhuizen be-
treft - geen belangstelling
meer had voor horigheid
en het recht op het beste
stuk van de erfenis bij
overlijden van een van
haar boeren (=keurmede),
maar de voorkeur gaf aan
pachtgelden. Maar, indien
Elten Beekhuizen al vanaf :
± 1000 in bezit heeft ge-
had, dan kunnen we spre-
ken van een periode van
vier eeuwen waarin de
oude hofrechten van het
Stift op deze landerijen
van kracht zijn geweest en
het kan bijna niet anders
dan dat de vader van de

eerste abdis, graaf Wichman van Hamaland ook deze door heu-
velen beschutte vallei aan zijn dochter Liutgard en haar kloos-
ter geschonken heeft. Hierbij moet men uiteraard in aanmer-
king nemen dat deze plek door de aanwezigheid van löss rede-
lijk vruchtbaar was.

\ l,~

_ l""' •.•.~-

Zeer interessant zijn de twee andere "functionerende" hoven
in Velp voor ons, omdat dank zij de beschikbare bronnen het
mogelijk is te beschrijven hoe het leven daar toeging zo'n 1000
jaar geleden in ons gebied. Als eerste noemen we de hof van
het klooster in Deutz (tegenover Keulen), die in 1003 door
Balderik en Adela geschonken werd, samen met een andere bij
Wageningen en een bij Groessen, genaamd Rijnwijk en Eltinge.
De horigen van de hoven waren natuurlijk bij de schenking
inbegrepen. Het klooster in Deutz was gesticht door de aarts-
bisschop van Keulen, de later heilig verklaarde Heribert, die
overigens ook kanselier van keizer Otto lil was en steeds Adela
en Balderik is blijYen beschermen toen het hen slecht verging.
Het bezit van de abdij was niet gering: 33 hoven, tussen Wijk
bij Duurstede en de Ahr, wijngoederen aan de Moezel en de
Rijn, 22 verspreid gelegen boerderijen en 29 parochiekerken
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en kapellen. Om dat alles behoorlijk te beheren, waren in de
twaalfde eeuw allerlei regels opgesteld. Zo moest volgens een
lijst uit 1160 de leider van de hof in Velp, de "villicus", 12 mud
tarwe en 6 mud fijn tarwemeel leveren, alsmede 25 mud haver
en 4 schapen en rammen. Tevens4 maten haring (800 stuks!)
en 20 kaarsen van een duim in doorsnee en een el lang. In
plaats van de vis, en enkele andere levensmiddelen mocht hij
ook 87 schellingen en 6 penningen betalen. Wel hoorde de
schatkamerbewaarder van de abdij de huiden van een os en
een bok te krijgen!

zamelde horigen waren
verplicht de abt twee da-
gen in alle overvloed te
dienen. De villicus had bo-
vendien 30 schellingen te
betalen en de familia moest
48 varkens en 96 biggen le-
veren, zij het dan dat ze in
plaats van 3 varkens, 25
mud haver en op het feest
van St. Maarten aan geld
91/2 pond en 3 schellingen
mochten betalen.
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De horigen van het stroom-
Kaart van Rheden - Spankeren

opwaarts gelegen Eltinge
zorgden voor het vervoer van de abt naar Velp van hun dorp af
en voor de reis naar Rijnwijk. Op de terugreis hadden de Vel-
penaren de taak de boten tot "Vurnheim" bij Rees te slepen en
de varkens over land daar naar toe te drijven. Varkens en big-
gen die zwak waren, mochten met het schip van de abt mee.
Uiteraard hield de abt in elke hof die hij bezocht, een rechts-
zitting samen met de familia. Hij was immers de gerechtsheer.
Dit was inhaerent aan het middeleeuwse hofstelsel.

Het is duidelijk dat de Deutzer hof in Velp een behoorlijke
omvang moet hebben gehad om dit alles op te kunnen bren-
gen. Bovendien: haringen moest men elders kopen, misschien
in Tiel, en tarwe zal men in Velp vermoedelijk niet met succes
hebben kunnen verbouwen en ook die moest men ergens an-
ders zien te verwerven. Bet valt op dat de leveringen in natura
in sommige gevallen vervangen konden worden door geldsom-
men. De "Naturalwirtschaft"; bij welke het hofstelsel thuis-
hoort, was in de tweede helft van de twaalfde eeuw over zijn
hoogtepunt heen.

Waar heeft de hoofdhof van de Deutzer hof gestaan? Kerkkamp
vermoedt in zijn Historie van Velp dat het de boerderij de
Boogerd geweest is, die vlakbij de Oude Kerk lag. In dat geval
kan de abdij van Deutz deze gesticht hebben.

In 1226 kocht - alweer - de
graaf van Gelre Otto 11de
hof en daarmee het zoge-
naamd collatierecht, het
recht om de pastoor van de
parochiekerk te benoemen.
In de 14e eeuw ging dit
recht over aan de heren van
Baer. De andere functione-
rende hof was Bruoche, het
latere Biljoen. De oude
naam komt voor in een oor-
konde uit 1076. Deze
wordt bewaard in het
Rijksarchief te Arnhem en
is het oudste charter van
zijn verzameling. Enkele
eeuwen later heette het

complex Broekerhave en vanaf 1531 Biljoen. De twee oude
namen geven de gesteldheid van het land in de directe omge-
ving van de hof goed aan. Bij hoge waterstand kon de IJssel tot
vlak daarbij komen en vandaar was de aard ervan drassig, of-
wel het was broekland.

•••. c. •• 6 ~ !lv.t .•
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De dag van invordering was de feestdag van St. Bartholomeus
25 augustus. Dan bezocht de abt Velp, op zijn reis langs de
hoven die stroomafwaarts lagen. Deze tocht ging volgens een
vast protocol; het plechtige moest er vanaf stralen, vandaar
een gevolg van 2 à 3 kapelaans, 5 à 6 soldaten, bedienden,
bakkers, koks, voorproevers
en schenkers. De villicus
en de familia, ofwel de ver- I ~J.. 'R ••~ ••.

In de oorkonde van 1076 schonk koning Hendrik IV, dus de
keizer, Bruoche aan het kapittel van St. Pieter in Utrecht.
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Er moet dus ruim 900 jaar geleden op zijn minst één van de
twee huidige beken, de Rozendaalse of Beekhuizense, hebben
gestroomd, al of niet gegraven. Anders had de molen niet kun-
nen draaien. Deze vermelding van een molen is de vroegste
van de Veluwe.

Een deel van deze Beekhuizense akkers heeft eeuwen lang aan Ellen behoord. Situatie rond 1929.
Foto van L. van Zetten. eerste eigenaar van het pand Pinkenbergseweg 32, waaruit deze foto gemaakt is.

Eén van zijn hovelingen had namelijk door onvoorzichtigheid
de Utrechtse kapel van de heilige in vlammen doen opgaan!
Maar hoe kon de koning deze hof in bezit hebben gehad?
Kerkkamp veronderstelt in zijn "Historie van Velp en Rosen-
daal" vermoedelijk terecht dat de oorzaak ligt in het vervallen
verklaren van de leengoederen van Balderik en Adela, waar-
door deze aan de koning kwamen. In dat geval had ook Broeker-
have behoord tot het grote landgoed waarvan het echtpaar al
in 1003 een deel aan de abdij van Deutz had geschonken. Dit
is ook gezien de ligging van de twee hoven niet onwaarschijn-
lijk!

Het oude charter geeft een uitvoerige omschrijving van alles
wat bij de hof hoorde: gebouwen, erven, mannelijke en vrou-
welijke horigen, weiden, weiderechten, bebouwde en onbe-
bouwde akkers, bossen met en zonder wegen, watermolens,
wateren en waterlopen, jachtrechten en visrechten.

Deze opsomming laat nauwkeurig zien waaruit de hof bestond.
Afgezien van de vanzelfsprekende kenmerken als de gebou-
wen, erven en horigen, weiden en akkers, bezat ze bossen en
wateren, met jacht- en visrechten. Vooral jachtrechten waren
een voorrecht van de adel en de landsheren in het bijzonder en
het feit dat de koning deze gaf aan het kapittel, geeft de status
aan van het gezelschap èn van de hof. Interessant zijn ook de
waterlopen en de watermolens. De vermelding hiervan is de
vroegste van de Veluwe!
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Het is overigens bekend dat het aantal molens hier in de 13e
en 14e eeuw snel toenam. De visrechten zullen natuurlijk be-
trekking hebben gehad op het "geschubde volk" aan de IJssel
en de zij armen ervan.
Een bijzonder recht van de hof was het veerrecht te Malburgen
bij Arnhem. In de 14e eeuw verhuurde het kapittel de hof
onder andere aan een schepen van Arnhem. Uiteindelijk werd
de hof in 1528 verkocht aan Hendrik de Groif, raad van hertog
Karel van Gelre. Al met al is het geen geringe zaak dat Velp
twee hoven "in functie" heeft gekend. Tussen de andere dor-
pen aan de Veluwezoom en de IJsselstreek tot Deventer, het
gebied waar in Gelre de meeste hoven te vinden waren, nam
het kleine dorp een goede plaats in.

In Rheden werd al in 960 door keizer
Otto 1 een hoeve aan het door hem ge-
stichte St. Mauritiusklooster in
Maagdenburg geschonken. Hierdoor is
duidelijk dat ook in Rheden koninklijk
grondbezit aanwezig was en daarnaast
is dit weer een voorbeeld van een gift
aan een ver verwijderde abdij; deze be-
zat trouwens in en bij Deventer een
compleet domein. Enkele decennia la-
ter bevestigde keizer Koenraad 11 het
klooster Hohorst in Amersfoort, dat we
ook al in Velp hebben ontmoet, in het
bezit van de kerk in Rheden. Het kloos-
ter van Elten bezat de "verstat to reden"
ofwel het veer. Omstreeks 1400 be-
taalde ene Diever 1 "aelde groot" als
pacht daarvoor.

Ellecom wordt waarschijnlijk genoemd in 1127. In dat jaar
schonk graaf Gerard van GeIre, die gehuwd was met Irmgard,
de dochter van de laatste graaf van Zutphen, de kapel van
Ellinchem aan het kapittel van St. Walburg in Zutphen. Voor
1375 was deze een parochiekerk geworden, gewijd aan
St. Nicolaas, die behalve hulp aan zeevarenden ook bescher-
ming bood tegen gevaren bij overstromingen van rivieren. Ie-
der die omstreeks 2000 bij een hoge waterstand van de IJssel
het kerkje aan de rand van een tijdelijk meer heeft zien staan,
beseft dat de middeleeuwse geestelijken goede redenen had-
den om hem als beschermheilige te kiezen.
Van een hof in Ellecom is pas sprake in 1380. De heer van
Baer werd er toen mee beleend. In de 17e eeuw kwam deze hof
aan stadhouder Willem 11.

Hoog water omstreeks 1980 tot aan de Ellecomse kerk van de H. Nicolaas
Foto's en kaarten van de auteur

De bisschop van Utrecht bezat omstreeks 1000 tenminste één
hoeve, maar hij schonk deze in 1059 samen met de tienden
van de waarden en aanwassen van de Rijn en de IJssel tussen
Rhenen en Deventer aan graaf Otto van Zutfen. Men moet
bedenken dat de Utrechtse bisschop in de 11e eeuw de lands-
heer van de Veluwe was; dit gebied vormde de verbinding tus-
sen het Sticht (de huidige provincie Utrecht) en het Oversticht
(Overijssel). Later, toen de Veluwe in handen van de Gelderse
graven was gekomen, bezat graaf Reinald omstreeks 1300 een
behoorlijke hof in Rheden.

Dieren zou in 838 Theotorne hebben geheten. De Utrechtse
kerk verkreeg er toen 1/3 hoeve. Jammer genoeg geeft de be-
treffende oorkonde geen uitsluitsel waar Theotorne precies lag.
Maar graaf Balderik bezat er een hof, die nadat de ongeluk-
kige van zijn lenen vervallen was verklaard, door keizer Koen-
raad 11in 1025 aan een zekere Werner werd gegeven. Na een
aantal jaren kwam de hof weer aan de keizer, want in 1168
schonk Frederik I Barbarossa haar aan graaf Engelbert van
den Bergh.
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Diens nakomeling Adriaan gaf haar in 1218 aan de Duitse Orde,
een van de zogenaamde geestelijke ridderorden. We kunnen
dus stellen dat ook Dieren onder geestelijke invloed was geko-
men, al was de instelling in
Quaestie dan ook geen klooster of
kapittel, zoals bij de andere dor-
pen het geval was. Omstreeks
1450 gold voor de horigen nog
een aantal pittige verplichtingen,
zoals de keurmede en de nood-
zaak om een huwelijk door de
commandeur van de orde goed te
laten keuren.

De kerk van Spankeren werd in
1571 in een kerkelijk document
de oudste van de Veluwe ge-
noemd. Deze mededeling kunnen
we nu niet meer verifiëren, maar
in elk geval dateert het onderste
deel van de toren uit de lle eeuw
en het feit dat hij gewijd was aan
St. Petrus, wijst ook op een hoge
ouderdom. Welke instelling oor-
spronkelijk de eigenaresse van de
kerk was, ligt in het duister, maar
in 1323 schonk hertog Reinout
van Gelre het collatierecht aan de
commandeur en de broeders van
St. Jan in Arnhem, ook een gees-
telijke ridderorde. Het is mogelijk
dat het klooster Oostbroek in
Utrecht oorspronkelijk dat recht
heeft bezeten. Dit bezat in 1179
een hof in Spankeren die door de
graaf van Zutphen in het bezit op
een eiland in de IJssel en van de
visserij in die rivier gesteld werd.
Misschien was dit dezelfde hof als

De Oude Jan met de Gerichtslinde omstreeks 1910
Onder de grote linde werd tot 1818 rechtgesproken
Tussen de beide Wereldoorlogen ging de boom wegens ouderdom teloor
Archief Gemeente Rheden

de hof van Loy in Spankeren, die
in 1297 in bezit was van de graaf van Gelre en jaarlijks 25
mud rogge en 20 mud haver moest leveren. Dit houdt in dat
Loy een behoorlijke omvang bezat. Vaststaande conclusies kan
men hier niet trekken!

10

We gaan voorbij aan de Steeg en
Laag-Soeren, want daarover is uit
de periode tussen 1000 en 1300
niets bekend. Ook Rozendaal
moet hier afwezig blijven, want
met de éne vermelding van twee
hoeven van het Stift Elten, gedre-
ven door Udo die Boese, komen
we niet ver. De hertogen van.
Gelre kwamen er, voor zover we
weten, pas in de loop van de 14e
eeuw resideren.

In dit verslag van een klein bron-
nen- en literatuuronderzoek is in
een klein overzicht bijeengevoegd
wat al bekend was, maar verspreid
in verschillende publicaties. Een
nauwkeurig beeld van de agrari-
sche situatie in onze gemeenten
tussen de lOe en de 14e eeuw ver-
krijgt men er helaas niet door. Het
feit dat we weten dat in elk van
onze dorpen één of meer kerke-
lijke instellingen een hof of losse
boerderijen bezaten die vaak weer
verbonden waren aan hoven iri
andere plaatsen, laat een aantal
vragen onbeantwoord, waarvan
die naar het aandeel daarvan in
het geheel van de boerengemeen-
schappen hier een zeer belang-
rijke is.
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BESTUURSmededelingen

Lezingen

Op dinsdag 5 oktober j.l. heeft de heer S. Dekker in de
Ontmoetingskerk te Dieren een zeer interessante lezing gege-
ven over de inval van graaf Hendrik van den Berg in de Vel-
uwe in 1629. Hij heeft een duidelijk tijdsbeeld verschaft van
de wijze waarop oorlog een verlengstuk kan zijn van politiek.

Op 15 januari a.s. zal de heer Berends om 20.00 uur in de
Willem de Zwijgerschool in Rheden een lezing houden over
het kasteel De Slangenburg. Het kasteel en het omgevende
park hebben een geheel eigen geschiedenis met veel bijzon-
dere aspecten, waarvan tot op de dag van vandaag nog veel
herkenbaar is.

Tentoonstellingen en bijeenkomsten

De tentoonstelling 'Een Groene Heerlijkheid' ter gelegenheid
van de Open Monumentendag 1999, die in het teken stond van
het monumentale groen en waaraan verschillende leden van
onze vereniging een actief aandeel hebben gehad, is een groot
succes geweest blijkens de vele enthousiaste reacties. Gedu-
rende de rest van dit jaar is de tentoonstelling ondergebracht
in het koetshuis van kasteel Rosendael en vanaf begin 2000 is
hij gedurende enkele maanden te zien in Hogeschool Larenstein
te Velp.

Vereniging "De Therebinth" is voornemens een fietsroute uit
te zetten langs begraafplaatsen in de Veluwe en de Achter-
hoek. Dit in combinatie met een tentoonstelling "Arm en rijk
begraven" in het Historisch Museum te Apeldoorn, die loopt
van 13 mei tot en met 4 september 2000. Voor het samenstel-
len van historische gegevens ten behoeve hiervan wordt om
medewerking gevraagd. Indien u geïnteresseerd bent kunt u
zich melden bij de secretaris van het bestuur van de Kring.

Lezingencyclus
Geschiedenis van de Europese tuinkunst
in Résidence Rosendael

Op maandag 24 januari 2000 gaat een lezingen-
cyclus van start over de geschiedenis van de
Europese tuinkunst . Vanaf 19.30 uur is iedere
belangstellende welkom in de Résidence
Rosendael.
Op die avond zal tuin- en landschapsarchitect
Sjef Hendrikx een kennismakingslezing van
twee uur (met koffiepauze) houden, waarbij hij
aan de hand van dia's een totaaloverzicht pre-
senteert, vanaf de klassieke oudheid tot in het
begin van de twintigste eeuw.

Daarna wordt als regel op elke maandagavond
in de Résidence ruimschoots op de verschil-
lende tijdsperioden ingegaan, waarbij Klassiek,
Middeleeuwen, Spaans-Moors, Renaissance,
Barok, Landschapsstijl en Victoriaans volop
aandacht krijgen. Elke lezing staat op zichzelf.
Prijs per lezing en per deelnemer (inclusief kof-
fie) is f 15,00.
Indien er voldoende belangstelling blijkt te zijn
voor de eerste tien lezingen zullen ze met on-
derbreking van de zomerperiode het hele ko-
mende jaar worden geprolongeerd.

Excursies

Met veel genoegen kan worden teruggezien op de winter-
excursie in Sonsbeek/Zypendaal van 27-2-1999, de wandeling
rond Het Oude Loo van 15-3-1999 en de zomerexcursie van
27-8-1999 naar de omgeving van Wezel. Voor alle excursies
was veel belangstelling en de programma's bleken een groot
succes.
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WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN XVIII
Jolle Baltjes

In de vorige aflevering bereikten we op onze wandeling langs de oostelijk Rozendaalse

grenslijn het punt waar vroeger de grens tussen de voormalige gemeente Velp en de

gemeente Rheden op die van Rozendaal aansloot. In huidige termen gesproken zou

men ook kunnen zeggen: ongeveer op de plaats waar nu het fietspad de oostelijke

Rozendaalse grenslijn kruist, is * op de kaart. Lokale historici hebben in die omgeving

in het midden van de achttiende eeuw een treffen laten plaats vinden tussen werklie-

den van Rosendael en Velpse geërfden, omdat deze laatsten geen genoegen zouden

hebben genomen met het aanleggen van een ringallee door eerst genoemde groep.

Hoewel het verhaal over deze hardhandige aanpak volkomen onjuist is, was er in die

tijd inderdaad sprake van een rivaliserende verhouding tussen de heer van Rosendael

- de enige Rosendaelse geërfde - en die uit Velp. Heel veel argumenten samenvattend

kan worden gesteld dat genoemde verhouding voortkwam uit een verschil van inzicht

over het gebruik en de ontwikkeling van de woeste gronden.

We willen daarom trachten die ontwikkeling te analyseren. In de tekst wordt middels

letters en cijfers verwijzen naar de kaart op pagina 14 en 15.

Grenstekens toestand van vóór 1860
Reeds vroeg was er sprake van enige rationalisatie in het ge-
bruik van de heide en derhalve voerde niet ieder afzonderlijk
zijn schapen daarheen om ze er te laten grazen. Zoiets ging in
buurtschapverband. Van dit gezamenlijk optreden getuigen de
nu nog bekende schaapsdriften. Daarlangs werden de schapen
naar de heide gevoerd en, hoewel een gemeenschappelijk
gebruiksrecht gold, ontstond zo een dominantie van een be-
paalde buurtschap in de afzonderlijke delen van het veld.
Zo liep uit de buurtschap Het Laar over of langs Daalhuizen
de Laarsche Schaapsdrift. Deze volgde ongeveer het huidige
tracé Daalhuizerweg/Schelmseweg en het ligt dan ook voor de
hand dat de Laarse boeren hun schapen weidden op het weste-
lijk gedeelte van het geërfdengebied. Die boeren zullen dat
gebied dus hebben gezien als hun heide.

Kerkkamp maakt melding van een schaapsdrift uit de Stalen
Enk. Deze zou om de Pinkenberg heen naar de heide hebben
gelopen. Zijn mededeling houdt daarmee op, maar die weg,

hoewel gedeeltelijk verdwenen, laat zich nu nog wel terug vin-
den. Hij moet door de zandafgraving - de westelijke - hebben
gelopen. Aan de noord-oost zijde daarvan vindt men nu nog
een pad, dat aansluit aan de Terletseweg (2). Het zuidelijke
deel van dat pad heeft door het huidige voetbalveld gelopen.

De schaapsdrift uit de Stalen Enk voerde aldus langs de Ter-
letseweg naar de heide, gelegen tussen de Eerbeekse Allee (3)
en de Eerbeekseweg. De westelijke begrenzing van dat heide-
veld was ongetwijfeld de Ringallee (4) tussen het Arnhemse
en het Rozendaalse gebied. De oostgrens werd vermoedelijk
gevormd door het gedeelte van de Terletseweg dat noordelijk
van de Eerbeekse Allee gaat.

We hebben in het bovenstaande enkele schaapsdriften genoemd
en wij hopen daar nog eens op terug te komen. Wij hadden ze
hier echter nodig om een zekere lokalisatie in het gebruik van
de heide te signaleren.
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LEGENDA

A. Rosendaels eigen terrein, ook wel Roosendaelsche
Plantagie genoemd, is omsloten door:
* Terletseweg gedeeltelijk nr 2. I

* Wegen- en padenstelsel rondom de Vossenberg, vanaf de Terletseweg ..I.
tot aan de Wageningse Allee tegenwoordig Schelmseweg, gedeeltelijk
begeleid door een wildwal, nr 1.
* Voorts nagenoeg in het verlengde van de Deelense Weg nr 5:
een nog herkenbaar padenstelsel binnen de afrastering tussen de Wageningse
Allee nabij het Wageningse Hek en de tegenwoordige De Génestetlaan.
Verder langs die weg doorgaande tot aan de Leermolensenk en deze langs
de noord- en westzijde omsluitend.

B. Aandeel van Rosendael in de gemeenschappelijk gebruikte gronden
van de Geërfden van Rosendael en Velp, omsloten door:
* Het padenstelsel rondom de Vossenberg nr 1.
* De Terletseweg nr 2.
* De Eerbeekse Allee nr 3.
* De Deelense Weg nr 5.

1. Wegen- en paden stelsel rondom de Vossenberg
2. Terletse Weg
3. Eerbeekse allee, onderdeel van de vroegere weg Arnhem - Zutphen
4. Westelijk deel van de Ringallee, grenslijn Rozendaal - Arnhem
5. Deelense Weg
6. Renbaan voor windhonden
7. Weg van Schaars bergen naar de renbaan
8. Weg van Velp naar het Hessengat
9. Vroegere weg van Rozendaal naar de Imbosch
10. Weg van Velp naar de Imbosch. Volgt in hoofdzaak nr 9, vroeger heette

deze weg Velperweg of ook wel Loenenseweg, functioneerde als verbin-
ding tussen het Velpse en het Loenense gebied

11. Weg van Rheden naar Eerbeek
12. Weg van Velp naar Eerbeek, volgt ook nr 11
13. Kerk- en Schoolpad
14. Berkallee

De wegen, die aangegeven zijn met een onderbroken lijn,
zijn niet meer aanwezig

* Eindpunt van de vorige wandeling

De kaart is een gedeelte uit de Topografische Kaart van Nederland 1990
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De juiste begrenzing van de betreffende terreinen, zo daarvan
al sprake zou zijn geweest, laat zich echter noch in het terrein
noch in de literatuur terugvinden. Dat geldt echter niet voor
het Rosendaelse gebied. Wij hebben eerder al aangeven dat
ook grondbezitters op Rozendaal geërfden waren. Maar door-
dat alle particuliere gronden in Rozendaal door de tijden heen
in het bezit van de kasteelheer waren gekomen was hij daar de
enige geërfde.

Een en ander bete-
kent dat met betrek-
king tot Rosendael er
sprake is van twee
soorten van recht op
de gronden. Dat zijn
in de eerste plaats die
welke bij de Heerlijk-
heid in eigendom
waren, terwijl de
tweede categorie be-
rust op gebruiksrecht
op geërfdengronden.
En het ligt dan ook
voor de hand dat de
ten gebruike toege-
wezen geërfdengron-
den aansloten bij het
particuliere bezit. Het
is opmerkelijk dat
beide aaneengesloten
complexen thans nog
exact zijn terug te vin-
den.

Rechtuit de Terletse weg,
rechts afslaand het Kerk- en Schoolpad
Op de kaart kruizing weg 2 en J 3

Grenstekens langs Terletseweg
Om dat vast te kunnen stellen gaan we een paar stevige wan-
delingen maken en we beginnen op het punt waar de laan ach-
ter de Rozendaalse begraafplaats (9) aansluit aan - inderdaad -
de Terletseweg (2). We gaan die in noordelijke richting lopen.
Daaraan vooraf blijven we echter even staan bij de laatste boom
van de genoemde laan. Vervolgens zien we links naar de grond
en ja, waarachtig, daar ligt een wildwal, een teken van terrein-
scheiding, hier nog duidelijk vergezeld van de bijbehorende

wildgraaf. Zij liggen hier niet tegen de Terletseweg maar een
paar meters daarvan verwijderd. Verder gaand in noordelijke
richting vinden we veelal die wildwal links op wisselende af-
standen van het pad. En aldus - onderzoekend lopend - zien
we ook, hoeveel bochten er nog zitten in een recht gewaande
weg. Deze bochten laten zich verklaren uit het min of meer
spontaan ontstaan van zo'n weg, uit een omweg om een moei-
lijk begaanbaar gedeelte en uit het niet gebonden zijn aan een
kunstmatige wegverharding.

Er zij bovendien nog even aan herinnerd dat deze weg ook
fungeerde als schaapsdrift. Op zo'n weg werd het zand gere-
geld losgetrapt door de vele schapenpootjes en met een flinke
regenbui werd het - vooral op hellende gedeelten - wegge-
spoeld. De bewijzen hiervan zien we dan ook in de erosie-
geulen, soms verschillende naast elkaar, die ongeveer parallel
met deze weg oplopen.

We constateren dan ook, dat de wildwal wel recht loopt, maar
de weg bochtig is. Die weg blijkt ter plaatse van de kruisende
dalen te zijn opgehoogd, wat ook tot het ontstaan van bochten
aanleiding heeft gegeven. Deze dalen hebben bij een
calamiteuze regenval nogal eens wateroverlast op Rozendaal
veroorzaakt. Op natuurlijke wijze ontstaan fungeerden zij als
opvang- en afvoerbekkens van het overtollige regenwater. Die
afvoer vond plaats naar de vijvers in het park, die daardoor
overliepen waarbij de afsluitende dam werd beschadigd. Het
gevolg was dat niet alleen het af te voeren extra water maar
ook de vijverinhoud naar de lager liggende vijver liep en aldus
een zich zelfversterkend effect ontstond.
De dammen in ons pad hebben de waterafvoer vertraagd, waar-
mee de overlast werd voorkomen. De plaatsen waar de beno-
digde grond werd weggegraven zijn nog duidelijk te herken-
nen.

Maar nu verder met de wandeling. Tot de plaats waar rechts
het Kerk- en Schoolpad (13) van de Terletseweg uitgaat vin-
den we duidelijk de wildwal die vóór 1860 de grens van het
Rosendaelse gebied aan gaf. Verder gaand, treedt enige
onduidelijkheid op.
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Vossenberg
We bevinden ons dan ongeveer op het punt tot waar het landijs
gedurende het "derde" ijstijdperk reikte. Even voorbij het pad
dat - ongeveer 150 meter verder - aan de linkerzijde naar de
Tonberg voert vinden we, zowaar aan de rechterzijde van de
weg, enkele kenmerken van een vroegere terreinafscheiding.
De overgang daarvan van de linker naar de rechterkant is, ge-
zien het bochtige karakter van de weg, niet zo vreemd.

Nogmaals ongeveer 50 meter verder
gaat vanuit onze weg, weer aan de lin-
kerzijde, een laan uit. (1) Hier vinden
we de bevestiging van de kruising van
weg en grenstekens. We herinneren nog
even aan de situatie van het eindpunt van
de laan achter de begraafplaats, waar we
onze wandeling begonnen. De laatste
boom van die laan stond precies op de
grenslijn. Datzelfde is ook hier het ge-
val. De links lopende laan vindt zijn
beginpunt niet links, maar rechts van de
weg. Ter plaatse is zelfs nog een terrein-
verdieping waar te nemen, een restant
van een grensaanduiding.

Ook deze laan (1) vervult de functie van
terreinscheiding, dus om de Rosen-
daelse eigen gronden en die welke uit
het recht van geërfde werden gebruikt,
van elkaar te kunnen onderscheiden. Pas
als we die laan inlopen vinden we ter
linker zijde weer een wildwal. De laan
loopt met een knik om de Vossenberg
en aanhorigheden. Dit terrein is ter ver-
dere verfraaiing van het park in 1721
voor f 100 van Biljoen gekocht. We ne-
men aan dat Biljoen daarbij optrad na-
mens de geërfden.

daarvan weer de wildwal, die haaks aansluit aan de Wageningse
Allee alias Schelmseweg.Vanaf dat punt geen aanduidingen
meer in het veld, maar als we het beschikbare kaartmateriaal
goed interpreteren komen we wel verder. Dan blijkt namelijk
de toenmalige begrenzing van het Rosendaelse eigen bezit te
hebben gelopen langs de Wageningse Allee naar het binnen de
afrastering gelegen punt van samenkomst met de Arnhemse
Allee. Van daaruit liep die begrenzing in een vrijwel rechte

lijn naar en langs de tegenwoordige De
Génestetlaan, met alleen op de kruising
met de tegenwoordige Kerklaan enige
uitstulping.

Dichter bij huis
We zijn nu in globale zin langs oe oost-
noord- en zuidzijde om het Rosen-
daalse eigen bezit gelopen. Veel dich-
ter bij dan de beschreven grens-
aanduidingen vinden we ongeveer de-
zelfde kenmerken voor de zuidoost en
zuidzijde in onze naaste omgeving. Om
deze te vinden gaan we weer een wan-
deling maken vanuit hetzelfde startpunt
als boven beschreven: de plaats waar de
laan achter de Rozendaalse begraaf-
plaats (9) aansluit aan de Terletseweg. (2)
We lopen echter weer niet helemaal
door naar die weg, maar blijven een
tiental meters vóór die aansluiting staan.

Om precies te zijn daar, waar links de op bovenstaande wan-
deling gesignaleerde wildwal aan de laan aansluit. We richten
vervolgens onze blik naar rechts en constateren dat de beuken
aan de oostkant van de begraafplaats in een laanformatie staan.
In die richting zien we geen wildwal, maar de beukenrijen
vormen het onmiskenbaar kenmerk van een terreinscheiding.

Erosie verschijnselen in de Boersche Allee
Op de kaart tussen kasteel en weg 9
Alle foto's van de auteur

Na de knik is de laan nog over een slechts bescheiden afstand
vergezeld van een wildwal. Daarna missen we de tekenen van
gebiedsaanduiding. Wanneer we echter bij het Wageningse hek
het bosgebied verlaten vinden we ongeveer 50 meter westelijk
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Waar De Génestetlaan aansluit aan de
Leermolensenk liep hij langs de noord-
grens van deze enk om, met een zuid-
waarts gerichte wending, op de huidige
oversteek van de Rozendaalse
Petronella van Hoornstraat naar de hui-
dige Velpse Bergweg.



Om dat des te duidelijker te ervaren zijn we tussen de bomen-
rijen door gelopen. Daarbij viel op dat de uiterste zuidoost
punt van de begraafplaats als het ware in die laan penetreert.
Vervolgens kruist deze laanformatie het dal, in de lengte waar-
van ook de toegangsweg naar de begraafplaats ligt. Ter plaatse
is die weg over gegaan in het fietspad. Op een geringe afstand
van hier ligt de Terletseweg over een afdamming van het dal.
Ook deze afdamming dient ter beveiliging van de vijvers en
het dorp tegen overstroming bij overvloedige regenval. Bij het
bestijgen van de tegenover liggende dalwand ervaren we weer
een bomenstand in een laanformatie met hier wat ruimere af-
standen. Behalve de laan op zich weerspiegelt ook de hout-
opstand aan weerszijden een duidelijk herkenbaar verschil in
bosbeheer.

Waar deze grenslijn de Boerse Allee
kruist kijken we nog even terug, om
nogmaals de indruk van ons te be-
vinden op een grenslijn onderstreept
te krijgen. Verrassenderwijs consta-
teerden we, dat wanneer we daar
staande de blik ongeveer 30 graden
naar links wenden, we weer in een
laan kijken. Deze loopt door tot op
de begraafplaats, aldaar evenwel
slechts eenzijdig van bomen verge-
zeld, tot aan het dienstgebouwtje. Of
deze laan ooit een functie heeft ver-
vuld van scheiding tussen verschil-
lende territoria durven we niet be-
vestigen noch ontkennen.

vóór 1860 enerzijds Rosendael en anderzijds de Velpse geërfden
hun zorgen over uit strekten. Na ongeveer 150 meter gaan wild-
graaf en wildwal onder een hoek van ongeveer l35 graden in
meer zuidelijke richting en steken vervolgens de - in hun glo-
rietijd nog niet bestaande - Beekhuizenseweg over. Vlak aan
weerskanten van de Beekhuizenseweg zijn ze vergraven, maar
aan de overzijde van die weg is zeker de wal weer prominent
aanwezig. We vinden hem tot de laan - eigenlijk daaraan iets
voorbij - die in de richting Rozendaal voert. En, hoewel het
moeilijk is daar nog punten van aanknoping te vinden, wij zijn
ervan overtuigd dat hij tot vrijwel de Ringallee moet hebben
bestaan.
Afgezien van enkele Rosendaelse bezittingen aan de zuidzijde
van de Ringallee beschouwen we hier deze allee als zuidelijke
afsluiting van de Rosendaelse eigen gronden.

Rechtuit de Terletse weg, linksaf naar de Tonberg
Op de kaart kruizing van weg J en 2

Tussen de Boerse Allee en de aldaar vlakbij liggende
Beekhuizenseweg sluit onze grenslijn ongeveer haaks aan op
een daar liggende wildwal. In oostelijke richting heeft deze
ongetwijfeld zijn voortgang gevonden op of langs het pad dat
aan de overzijde van de Beekhuizenseweg ongeveer parallel
daarmee oploopt. Deze wal zullen we na vermelding verder
niet behandelen.

Geheel anders is het gesteld met het deel dat, vanaf ons stand-
punt, in westwaartse richting het bos in gaat. Dat vormt, sa-
men met de wildgraaf, de scheiding tussen de gebieden waar

Rosendaelse
geërfdengronden
Voor het vinden van het gebied, waar
Rosendael als geërfde overwegende
zeggenschap had gaan we nu weer te-
rug naar de Terletseweg en wel naar
het punt waarop wij eerder deze weg
verlieten, kruispunt weg 1 en 2. We
vervolgen die weg dus nu weer in
noordelijke richting. De grenstekens
welke we vandaar verder passeren
vormden de scheiding tussen geërfden-
gronden: aan de linkerzijde in gebruik
bij Rosendael en aan de rechterkant in
gebruik bij de Velpse geërfden.

We bereiken nu de stuifzone, die de achterkant van de Zuide-
lijke Veluwestuwwal karakteriseert. In aanmerking genomen
dat onze merktekens iijn aangebracht voordat van bebossing
sprake was, ligt het eigenlijk voor de hand dat we hier veel
moeite hebben ze terug te vinden. De twijfel wordt echter
meteen opgeheven wanneer we de kern van het dal tussen de
beide stuwwallen passeren. We zijn hier al eerder geweest en
we verwijzen naar het met 4 gemerkte punt op het kaartfragment
in Ambt en Heerlijkheid no 123 op bladzijden 10 en 11.
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digt - of als men wil begint - precies op de plaats waar de
Eerbeekse Allee de Deelenseweg kruist! Het heeft er veel van,
dat de wildwal hier ook zijn einde vindt.

We komen terecht in een heel ander landschap. De weg (2)
loopt hier recht, met vlak daarnaast - aan de linkerzijde - onze
wildwal, tamelijk bescheiden maar over het algemeen geheel
intact, inclusief de wildgraaf. Eerlijk en eenvoudig, dus wei-
nig aanleiding gevend om daarover veel te vertellen en dan
doorlopen maar.

Dat dit niet zo is merkten we op een eerdere wandeling. Zoe-
kend in het tegenover liggend bosperceel naar sporen van de
Eerbeekse Allee vonden we, precies in het verlengde van het nog
bestaande gedeelte, een kleine verhoging, noem het een richel.
We hebben daar toen een verkeerde interpretatie aangegeven.
Die bospercelen zijn namelijk in ieder geval éénmaal, maar mis-
schien wel vaker, gerooid en opnieuw ingeplant.

Langs de Eerbeekse Allee
Totdat we de Eerbeekse Allee (3) - een onderdeel van een vroe-
gere verbindingsweg tussen Arnhem en Zutphen - bereiken,
met enige spanning wat we daar zullen vinden. Om dan te
constateren dat
die wildwal zich
in zuidwestelijke
richting, ook weer
aan de linkerkant
van de Eerbeekse
Allee, voortzet.
Eens lag deze weg
dus buiten Rosen-
daels territorium.
De wal is in een
goede en herken-
bare conditie, de
wildgraaf toont
het karakter van te
zijn "dicht gere-
den" door het ver-
keer op die weg.
Maar hoe lang
moet dat wel zijn
geleden?

Het niet bruikbare
hout werd, vooraf-
gaand aan de
nieuwe aanplant,
op lange rechte
rijen gesleept en
daar achtergela-
ten. In het ver-
nieuwde bos die-
nen zij zich aan als
lange, rechtuit lo-
pende verhogin-
gen. Wij hebben
toen gemeend dat
ook het daar lig-
gende restant van
de Eerbeekse Al-
lee als stapelplaats
voor het afvalhout
was gebruikt en
dat daaraan de ge-
vonden verhoging

Barend Elshof, Geometrise caart van de Roosendaelse plantagie, 1723
Inkt en aquarel, 50,5 x 80,5 cm, particulier bezit

Noch over die vlak liggende en rechtuit strekkende weg, noch
over de wildwal valt in dit verband veel te zeggen. Onze wan-
deling gaat voort tot aan de Deelenseweg (5), reeds eerder ge-
noemd toen we de Plagdel behandelden en ook hebben we die
weg als alternatieve route genoemd, toen de telgen Muntinghe
aan de kasteleinsdochter van Groot-Terlet de weg naar Rozen-
daal vroegen. Bij die weg vonden we precies hetzelfde als aan
het einde van de laan achter de Rozendaalse begraafplaats en
bij de laan die de Vossenberg omsluit: de laanbeplanting ein-

was toe te schrijven.
Na kennis genomen te hebben van de wildwal rondom het door
Rosendael gedomineerde gebied kwamen wij tot de conclusie
dat hier het deel, waarop de weg had gelegen, was ingeplant
en dat de, overigens bescheiden, verhoging in het terrein het
restant van de wildwal moest zijn. Aannemend dat deze tot de
grenslijn tussen Rozendaal en Arnhem zou hebben doorgelo-
pen moeten we concluderen dat de laatste één à tweehonderd
meter verloren zijn gegaan.
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RESTAURATIE

Lezing met dia's op 23 maart 1999 te Rheden
gehouden door dr ir J.A. Hendrikx te Razendaal

Aan de hand van dia's kijken we terug naar het reconstruc-
tie- en restauratieproces van de tuinen van het Loo. Het rijk
geïllustreerde kijk- en luisterverhaal neemt ons mee vanaf
de eerste bodemkundige verkenning tot aan de feestelijke
opening van de tuinen door Koningin Beatrix in het jaar
1984.

De inleider, de heer Hendrikx,
heeft met zijn camera meegelo-
pen met de heer Pols van de
restauratiecommissie, die onder
leiding stond van de restau-
ratiearchitect ir Van Asbeck.

<D Geruime tijd na het overlijden
van de laatste bewoonster van

het Loo, Prinses Wilhelmina, werd
door de regering besloten het paleis te
bestemmen als museum van het
Oranjehuis.

Dit vereiste een ingrijpende verbou-
wing: de vloeren van de bovenetages
moesten aanzienlijk worden versterkt
om de vele bezoekers te kunnen dra-
gen. Daarnaast moest voor het paleis
een bouwhistorische keuze worden
gemaakt: terugrestaureren naar de oor-
spronkelijke situatie uit de tijd van de Koning-Stadhouder of
behoud van de in de loop van de tijd gegroeide situatie met
zijn Empirekarakter, zijn extra etage en de balzaal aan de
rechtervleugel?

TUINEN

HET Loo

Mede onder druk van de restauratiearchitect werd voor het
eerste gekozen. Het paleis zou in zijn oorspronkelijke ge-
daante worden teruggerestaureerd.
Het kon niet uitblijven dat na verloop van tijd een zelfde
dilemma zich voor de tuinen zou aandienen: terugrestau-
reren of niet? Er waren prominente voor- en tegenstanders
van beide concepten en de discussie
liep tot in de Tweede Kamer.
Uiteindelijk viel de keuze op terug-
restaureren, en wel op basis van twee
argumenten:

- onder de laag aarde, die door
Lodewijk Napoleon ten behoeve
van de Landschapstuin was aange-
bracht, was het hele patroon van
de Baroktuin nog terug te vinden.

Voor men met de reconstructie van de tuinen begon werd
eerst het paleis gerestaureerd. De balzaal werd verwijderd,
het gebouw werd met een hele etage verlaagd en het metsel-
werk en de ramen en deuren werden weer in hun oorspron-
kelijke gedaante teruggebracht.

- de samenhang tussen paleis en tui-
nen was zo sterk dat de keuze die
voor het paleis was gemaakt, voor de

tuinen niet
kon achter-
blijven.

@
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Bij de reconstructie van de
tuinen van het Loo zijn nieuwe
methoden toegepast die tijd- en
geldbesparend hebben gewerkt.
Dit gold vooral voor de aanleg
van de Parterres à Broderie,

® maar ook bijvoorbeeld voor de
materiaaltoepassing van de

cascades. Op het terrein zelf werd Buxusplantsoen ge-
kweekt. In het koetshuis werden de patronen van de parterres
op ware grootte geprojecteerd, op transparante papiervellen
gezet en van een nummering voorzien.

Onze blik wordt gevangen door de grote vijver met fontein,
de cascades en de beeldengalerij aan de achterzijde van de
tuin. De beplanting in de perken van de Parterres à Broderie
wisselt met de seizoenen. Uiteraard is er veel oranje in het
sortiment. Speciaal voor het doel gekweekte eiken en een
kanaaltje maken deel uit van de centraal gelegen dwarsas.
De dijkjes die de middelste tuin omgeven hadden in de oor-
spronkelijke situatie geschoren gras in hun taluds. Onder
druk van Van Asbeck is dit zo weer teruggekomen, hoewel
men voor het maaien een aparte maaimachine heeft moeten
ontwerpen. Geheel volgens de historische gegevens heeft
men in de cascades weer spiegelende watervalletjes aange-
bracht.

De vellen werden in het terrein uitge-
zet en de vormen werden met prikkers
aangegeven en door middel van spe-
ciaal voor dit doel vervaardigde strips
vastgelegd, waarna de Buxus kon wor-
den aangebracht.
Aardig is dat deze werkwijze enkele
jaren geleden bij de reconstructie van
de Privy-Gardens in Hampton Court in
Londen is overgenomen. ®

Er moest ook een watergangen-
systeem worden ontworpen ten
behoeve van de fonteinen en
vijvers, waarvoor enige techni-
sche oplossingen moesten wor-
den bedacht.
In de Koninginnetuin werden
spectaculaire loofgangen terug-

gebracht. Tevens staan hier potten met
oranjeriestruiken uitgestald, waaronder
exemplaren van zeer hoge ouderdom.De restauratiecommissie volgde uiteraard de ontwikkelingen

op de voet. Er moesten vele keuzen worden gedaan: Franse
of Nederlandse Buxus, welke soort bakstenen, welk materi-
aal voor de beelden, de cascades, de wereldbol en de hemel-
bol? Van het bloemensortiment uit de zeventiende eeuw wa-
ren nog plantsoenlijsten voorhanden. Het heeft veel moeite
en tijd gekost om bijzondere soorten als Gele Herfsttijloos
en oude tulpenrassen weer terug te vinden of te kweken.

Het kijkverhaal wordt afgesloten met
beelden van de opening door Koningin
Beatrix. De restauratie van paleis en
tuinen heeft ongeveer zeven jaar ge-
duurd. Kosten: ruim tachtig miljoen
gulden.

Het is de verdienste geweest van Van Asbeck dat hij bij de
vormgeving en de materiaal- en plantsoenkeuze een zo zui-
ver mogelijke reconstructie heeft nagestreefd, met een mini-
mum aan concessies. Om die reden heeft de restauratie dan
ook veel naam gemaakt in het buitenland. Een van die con-
cessies is het behoud geweest van enkele oude bomen achter
in het park, die temidden van de Buxusperken zijn gehand-
haafd. Ook de suikeresdoorn, die direct na de Tweede We-
reldoorlog door de Canadezen aan Koningin Wilhelmina was
geschonken, bleef gespaard.

Bij de illustraties
1. In de parterres worden de ingewikkelde Buxuspatronen uitgezet met

behulp van transparantpapieren, waarop alle onderdelen zijn aangege-
ven, en met speciaal daartoe vervaardigde plastic-strips overgebracht.

2. In speciale provisorische nissenhutten werd de Buxus opgekweekt.
3. Het uitzetten van de hoofdas.
4. Er worden leidingen in de dwarsas uitgezet.
5. Het aanbrengen van een cascade aan de zijkant van de grote parterre.
6. Het houten geraamte voor de loofgang in de Koninginnetuin.
7. De wereldbol wordt geassembleerd.
8. De feestelijke opening door Hare Majesteit.

Geheel rechts ir van Asbeek.
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In het verslag over de lezing, die de heer Dr. Ir. J.A. Hendrikx op 23
maart j.l. voor onze Kring verzorgde, wordt U op de hoogte gebracht
over de nieuw aangelegde formele tuinen rondom paleis Het Loo. De
lezing was de voorbereiding voor de excursie georganiseerd door de
Kring op 15 mei 1999 naar het parklandschap rondom kasteel Het
Oude Loo.

Het ligt voor de hand dat het gerestaureerde paleis en de herstelde
formele tuin grote belangstelling genieten. In de schaduw van dit ge-
heel ligt op korte afstand het kasteel Het Oude Loo met daaromheen
een parklandschap van 15 ha groot. De beperkte toegankelijkheid zal
zeker bijdragen aan de mindere bekendheid daarvan.

In dit artikel zal ik proberen een kleine schijnwerper op dit gebied te
laten schijnen, op enerzijds het Kasteel Het Oude Loo en het park-
landschap rondom Het Oude Loo.

Het Kasteel Het Oude Loo
In de middeleeuwen wordt Het Loo reeds
vermeld. Het is rondom 1480 dat
Hendrik Bentinck eigenaar van Het Loo
wordt. In 1487 heeft er nog overleg
plaats over een grondkwestie in Huis
Overhagen bij Velp.

Met de entree van het geslacht Bentinck
blijft het landgoed in handen van deze
familie tot de aankoop ervan door Ko-
ning Stadhouder Willem III in 1684. De
naam Bentinck was in de laatste periode
verdwenen door het uitvallen van de
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mannelijke lijn. Voorts was het gebied
een Gelders leen sinds 1537:
Het Loo met de in directe omgeving lig-
gende gronden kwamen hiermee in han-
den van het Huis van Oranje. Vermel-
denswaard binnen dit kader is het feit dat
zijn vader Stadhouder Willem 1140 jaar
tevoren het Landgoed te Dieren (Hof te
Dieren) kocht van de Duitse Orde Baleye
te Utrecht. De jacht was voor vader en
zoon een belangrijk motief tot aankoop.
Naast het recht op de jacht werd het recht
op water verworven. Tal van sprengen,



-----_ .._------

beken en watergangen waren destijds reeds aanwezig.
Wij weten hoe belangrijk de aanwezigheid van water was
voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
Koning Stadhouder Willem III en zijn echtgenote Koningin
Mary bouwden samen het jachtslot (= paleis Het Loo) en de
aanleg van de formele tuin daaromheen. Door deze activitei-
ten kwam het waterslot Het Loo (15de en re= eeuw) in de
luwte terecht en werd voortaan Het Oude Loo genoemd. In
de achttiende eeuw werd niet veel gebruik gemaakt van Het
Oude Loo. Namen die in deze eeuw met het Loo als geheel
te maken hadden waren: Johan Willem Friso, Henriëtte
Catharina (vorstin van Anhalt-Dessau), Willem IV en
Willem V.

In 1795 bij het begin van de Franse tijd werden zowel paleis
Het Loo als Het Oude Loo ingericht als hospitaal. Vervol-
gens vonden er plunderingen en vernielingen plaats.

Het Oude Loo
Na de laatste
restauratie van
1968 tot 1971
Uit:
Thuyss opt Loe

Ten tijde van de Bataafse Republiek liet Lodewijk Napoleon
de grachten rondom Het Oude Loo dempen. Angst voor de
verdrinkingsdood, die hem als kind werden voorspeld, deden
hem hiertoe besluiten. Het was Koningin Wilhelrnina, die op
voorstel van Prins Hendrik, de grachten in het begin van de
20ste eeuw liet herstellen. Zij beiden staken de eerste spade
in de grond.
Gedurende de 19de eeuw heeft Het Oude Loo een functie
gehad met betrekking tot de jacht (valkenjacht). Daarnaast
was er gedeeltelijke en tijdelijke bewoning, waarbij Koning
Willem Ir en prins Willem, zoon van Koning Willem m ge-
noemd moeten worden. Overigens heeft Koning Willem I
nog geprobeerd het kasteel als hospitaal te laten inrichten,
echter zonder succes. In de hierboven vermelde periode wer-
den de hoogst noodzakelijke reparaties uitgevoerd, terwijl
rondom het kasteel een landschapachtig park in engelse
landschapsstijl werd aangelegd.

23



Het Oude Loo, voor de laatste restauratie van architect P.J.H. Cuypers in 1920
Uit: Kastelen op de Veluwe

Koningin Wilhelmina was het, die met historisch besef, een
restauratie van Het Oude Loo bepleitte. De bekende archi-
tect Dr. PJ.H. Cuypers kreeg de opdracht voor een grondige
restauratie. Na zijn dood in 1920 werd de restauratie door
zijn zoon voltooid. De kritiek op het bouwwerk was dat het
te romantisch was geworden.

Als hekkensluiters van de restauratie architecten moeten
C.W. Rooyaards en Ir. baron lB. van Asbeck genoemd wor-
den (1968 - 1971).
Door de vroegtijdige dood van Rooyaards is het Van Asbeck
geweest die Het Oude Loo zijn huidige aanzien heeft gegeven.
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Mede dankzij de grote belangstelling van
Koningin Beatrix voor dit kasteel is Het
Oude Loo luisterrijk hersteld. Het wordt veel-
vuldig door haar en de familie gebruikt. Het
heeft een representatieve- en woonfunctie
gekregen.
Afsluitend: "Overeenkomstig een statuut, dat
met de Koninklijke Familie werd gesloten, is
Het Oude Loo met zijn fraaie park en dool-
hof voor publiek toegankelijk gedurende 60
dagen per jaar tussen 1 april en 1 oktober.
Per traditie zijn dit de maanden april en mei
en vooral wanneer de rododendrons en
azalea's in bloei staan toont het kasteel zich
in volle glorie".

Het ParkJandschap rondom Het Oude Loo
Het is in de tweede helft van de achttiende
eeuw dat de landschapsstijl zijn intrede doet.
Met name zijn het de buitenplaatsen, land-
goederen en parken die voor deze nieuwe stijl
in aanmerking komen. Een nieuw ideaal van
vrijheid en ongereptheid in een natuurlijke
omgeving, waarin bomen en struiken de kans
krijgen onbelemmerd te groeien en de mens
zichzelf kan zijn. Ongeveer een eeuw later
vertolkt prinses Wilhe1mina dit in haar boek
Eenzaam maar niet alleen als volgt:

"Het Loo met zijn onbeperkte mogelijkheid
te leven in Gods heerlijke natuur"

In feite wordt met deze stijl, evenals de geo-
metrische tuinstijl, teruggegrepen naar de
klassieke Oudheid.

Veldvijvers in park Het Loo, litho omstreeks 1837. Foto E. Boeijinga

Badvijver in park Het Loo, kleurenlitho omstreeks 1875. Foto E. Boeijinga
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'Et in Arcadia Ego' ofwel 'Ook ik wil in Arcadië zijn'.
Griekenland (Arcadië) en Italië met prachtige zonovergoten
landschappen, begroeide heuvels, tempelruïnes en waterpartijen,
die vormen de inspiratiebron. Het waren ook de schilders
(Italianisanten) die hun bijdragen leverden aan die ontwikkeling.

Wij zien de gebogen lijnen, met slingerpaden, borders en gazons
die met beekjes en oevers van de vijverpartijen meekronkelen.
Voorbeelden hiervan zie je links en rechts wanneer je door dit
parklandschap wandelt. Tuinarchitect Schonk heeft rondom 1780
er zijn inbreng in gehad. In deze tijd is het eveneens gebruikelijk
dat andere buitenverblijven zowel in eigen land als van over de
grens bezocht worden. Ideeën worden zo meegenomen en waar
mogelijk in overleg met de tuinarchitecten toegepast. Een trend
uit die tijd zijn het meebrengen en introduceren van uitheemse
bomen en struiken (exoten), die met de contrasterende vormen
en kleuren een dimensie toevoegen aan het park.

Niet zelden ging het om planten, die pas kort daarvoor in verre
landen waren ontdekt. Invloeden uit tuin- en parkontwerpen van
J.G. Michael en J.D. Zocher, deels tijdgenoten van Schonk, doen
zich gelden.

In het begin van de 19de eeuw worden plannen van de franse
tuinarchitect Alexander Dufour (Lodewijk Napoleon) en
deels weer van Schonk gerealiseerd. Naast het kleinschalige
'petit parc' in de omgeving van het paleis is er de aanleg met
een ander karakter namelijk lange licht gebogen wandelwe-
gen doorkruisen een uitgestrekt landschap met bossen.

Niet ver van Het Oude Loo vinden wij nu nog de zware ei-
ken en beuken meer dan 300 jaar oud, in wat latere tijd aan-

Parklandschap rondom Het Oude Loo, Het Chaletje
Foto van de auteur
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gevuld door de donkergroen gekleurde douglassparren onge-
veer 130 jaar oud, die nu op natuurlijke wijze regenereren.

De Koningslaan, daterend uit 1684, een lange rechte weg,
die in westelijke richting voert, wordt aan weerszijden ge-
flankeerd door driehonderd jaar oude eiken- en beuken-
bomen, indrukwekkend! Een litho uit 1837 geeft een duide-
lijk beeld van de veldvijvers in het park met oevers in gebo-
gen vormen aangelegd. Het geheel verfraaid met bomen en

Obelisk 'Jong Nederland'
Foto van de auteur

boomgroepen en de doorkijkjes. Een herkenbaar beeld ook
nu in 1999 al wandelend langs de vijvers te zien.

Rondom 1850 doet een andere activiteit zich gelden. Er
komt een boerderij, een melkerij, groenten- en bloemen-
kwekerij, boomgaarden etc. Kassen behoren uiteraard ook
tot de inventaris. Subtropische planten zoals palmen, oranje-
boompjes, laurier etc. moeten ook de winter doorkomen.
Deze bedrijven of bedrijfjes zijn in het park of aan de rand
daarvan gesitueerd. Ongeveer 100 jaar hebben deze econo-
mische activiteiten geduurd. In 1953 was het voorbij, het
was niet meer rendabel. Een uitzondering hierop vormen een
aantal kassen, die nog steeds een functie hebben voor deco-
ratie van paleis en formele tuinen.

Heel gebruikelijk bij deze landschapsstijl is het 'stofferen'
van het park met paviljoentjes, boerderijtjes, een monumen-
tje, een graf op een eiland in een vijver etc. Ook deze ele-
menten manifesteren zich blijvend in dit park. Ik denk hier-
bij aan het badhuis, een theehuis, 'het chaletje', gebouwd
door Koning WiIIem III voor zijn dochter Wilhelmina. Een
obelisk voorzien van een aantal gemeentewapens en wapen-
borden, gebouwd in 1901, aangeboden door leerlingen van
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HBS en aan Koningin Wilhelmina en prins Hendrik ter gele-
genheid van hun huwelijk. Niet ver van Het Oude Loo staat
een voormalige ijskelder, nu woonoord voor vleermuizen.
Als spelelement ontbreekt de
doolhof niet. Vanaf de dool-
hof een doorkijkje tussen
twee solitair staande beuken-
bomen, op de achtergrond zie
je de prachtig bloeiende ro-
dodendrons en azalea's, en
daar weer achter half ver-
scholen Het Oude Loo in
rode baksteen, een Hollands
Arcadië! Een bijzonderheid
is het paardenkerkhof en vlak
daarbij de schietbaan. Rela-
ties met jacht en paarden-
tractie. En daarbij niet te
vergeten de Lippizaner paar-
den, een specialisme van
Prins Hendrik.

Koningin Wilhelrnina en Prins Hendrik, Koningin Beatrix,
met gevoel voor variatie en historisch besef voortborduurd
hebben op het oorspronkelijke concept uit de 18de en 19de

eeuw. Uiteraard hebben zij
zich laten bijstaan door des-
kundigen. De restauratie en
reconstructiewerkzaamheden
van recente datum hebben het
park een positieve face lift
gegeven. Het mag zeer ge-
slaagd genoemd worden.

Zichtas met gezicht op reuzenfontein en achtergevel paleis Het Loo,.
Foto van de auteur

Misschien is het U opgevallen dat tuinarchitecten van recen-
tere datum ontbreken in het verhaal. Welnu een reden is dat
de latere bewoners van het Oranjehuis zoals Koning Willem lIl,

Tenslotte terugwandelend
naar de uitgang passeren wij
een lange laan met aan
weerszijden een gladgescho-
ren haag van haagbeuken, dit
is de zichtas met zicht op de
reuzenfontein en daarachter
paleis Het Loo, een prach-
tige trait d'union met een
andere idylle.

J. de Bruijn
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Paleis het Loo, achteraanzicht
Uit: Wandelingen over de Veluwe van J. Craandijk 1884


